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Ahogy eddig még
nem ismertük –
Tessely Zoltán
országgyűlési
képviselő
Beszélgetésünk szólt magánéletről, munkáról és mély érzésekről. Hogy miért osztom
meg ezt Önökkel? Miért tartottam fontosnak, hogy magát az embert is megismerjék
és ne csak a sajtóban, sokszor „más szemüvegen keresztül” látott politikust? Szerettem volna, hogy Mindenki részese lehessen
annak, hogy „testközelből” megismerhesse
a parlamenti munkát, hogy közelebbről is
tudjunk többet arról az emberről, aki szívén
viseli Kápolnásnyék sorsát és Orbán Viktor
miniszterelnök úrnál is közbenjár számunkra
ahhoz, hogy a falunk és így ezáltal a MI
életünk minősége is fejlődhessen, jobbá
válhasson.
Kérem, meséljen magáról pár szóban,
mit kell tudni arról a Tessely Zoltánról,
amit nem olvashatunk a sajtóban, nem
láthatunk a televízióban?
Politikusként is azt képviselem, ami a
mindennapokban vagyok, ahogy a világról
gondolkodom. Másként nem lehet. Ez az,
ami meghatározta annakidején, hogy ezt
az utat választom, hogy képviselem azokat, akik bizalmat szavaztak az embernek.
Annak, akit a hétköznapokban megismertek, azoknak az értékeknek, ami szerint
élek és amit vallok. Ami mindebből képes
felvillanni egy-egy szereplés alkalmával
igen kevés. Mert persze azokat a tulajdonságokat lenne érdemes kiemelni, amelyek
az ember jellemvonásait legjobban megrajzolja. Szerintem legfontosabb kiemelni,
hogy elsősorban családapa vagyok. Három
csodálatos lánygyermeket nevelünk a feleségemmel.

Másik legfontosabb, hogy tanárember, biológia-földrajz szakos tanár. Már
a főiskola mellett is segítettem a tudás
átadását, a martonvásári művészeti iskolában voltam a néptánc tagozat vezetője.
Ezen kívül táncot is tanítottam, az egyik
legjobb magyarországi gyermek-együttesnek lehettem a vezetője. Kétszer négy évet
voltam osztályfőnök a bicskei Szent László
Általános Iskolában, közben megválasztottak Bicske város polgármesterének, de
két évig még párhuzamosan dolgoztam
mindkét helyen.
Harmadik, ami talán kívülről, habitusból is látszik, az a népzene és néptánc iránti
szeretet, ami szintén nagyon régi eredetű.
Ez köt össze a vidéken élő és a határon túli
magyarokkal. Bár érdekes, hogy amikor
aktív táncos voltam, akkor nem volt bajuszom. Mióta nem táncolok, gondoltam
ezt valahogy kompenzálni kell. Pedig azt
mondják, elég ügyes táncos vagyok bajusz
nélkül is…
Talán még egy, ami megrajzolja az embernek a jellemét, az a családi származás, amit otthonról hoz. Nekem mindkét
családból, az apaiból és az anyaiból is a
polgári értékrend iránti elkötelezettség volt
igazi útravaló. Édesapám családjában sok
nagyszerű, alkotó, építő, kezdeményező
ember volt az elődök között. Talán a legnagyobb teljesítményt Cathry Szaléz Ferenc
tette le az asztalra, aki a sváb Fogaskerekű
Vasút és a Mária Valéria híd – párkányi
Dunai-híd – építője volt. De nagyapám,
Herczeg Ferenc után, az Új Időknek volt a
szerkesztője. A másik családi vonal, édesanyámé, egészen közeli kapcsolatom is van
a térséggel, hiszen a nagyanyám, verebi
származású lány volt. Az egész család a
vidéki parasztsághoz tartozóként két lábbal
a földön járó emberekként éltek. Úgyhogy
a vidéki embereknek az ismerete, tisztelete,
szeretete minden jó és rossz tulajdonságaikkal együtt, az innét származik.
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Mi vezérelte, hogy a politika világába
kerüljön egy földrajz-biológia tanár, aki
nem utolsó sorban néptánc oktató is?
Őszinte legyek? A véletlen. Éppen 15
éve, 2002-ben kezdtem el a politikával foglalkozni, egy olyan időszakban, amikor a
sok jó teljesítmény ellenére a polgárok
valamiért úgy gondolták, hogy mást szeretnének a kormányzatban. Ekkor éreztem
azt, hogy még fontosabb segítenem azt az
értékrendet, amit vallok, amely a megmérettetésen alulmaradt: beléptem a Fidesz
Magyar Polgári Pártba és elkezdtem aktívan segíteni mindennek megvalósulását. A
feleségemmel azért döntöttünk így, mert
nem értettük, hogy mi lehet az oka annak,
hogy a sok jó eredmény ellenére is úgy döntöttek akkor az emberek, hogy ne folytassa
Orbán Viktor az ország vezetését. Magunkban is kerestük a hibát, a javítandót. Mi
az, amit másként kell csinálni, mi az, amit
másként kell megismertetni az emberekkel.
Mert ami addig volt, nem elegendő. Azt
gondoltuk, hogy mivel a kormányzás – ami
persze nincs hiba nélkül – egyértelműen és
tényszerűen már akkor is jó irányba vitte az
országot, de mégsem kapott lehetőséget a
folytatáshoz vélhetően a mi hibánk is. Mi
sem segítettük azt, hogy a rengeteg munka
mellett az emberek láthassák a valódi eredményeket. Amelyek hangoztatása helyett
a teendőkre koncentráltunk inkább. Most
sem gondolom, hogy ez baj, de a hibákból
tanulni kell, megérteni azokat és tanulni.
Mert a mi feladatunk szolgálat, azoké,
akiktől a bizalmat kaptunk.
Négy évre rá, 2006-ban kerületem abba
a helyzetbe, hogy felkértek Bicskén, hogy
egy öngyilkos merényletet kövessek el magam ellen: az akkor regnáló polgármester
ellen induljak el a választásokon a polgármesteri címért. Bár néhány százalékkal alul
maradtam, de mégis miniszterelnök úr hívta fel rá a figyelmemet (mivel a számokat
nagyon szereti és szeret következtetéseket
levonni), hogy ha összeadtuk a választókerületekben a Fidesz jelöltekre leadott
voksokat, akkor én polgármesterjelöltként
többet kaptam, mint ők együtt.
Aztán 2008-ban egy sajnálatos tragédia történt a Szántó családban, hiszen egy
komoly betegség után elhunyt az akkori
polgármester, az ezt követő időközi választáson megválasztottak Bicske polgármesterének. Sorsszerű események vezettek idáig.
Tehát ez volt a véletlen. Tulajdonképpen
felkértek erre a feladatra és mivel a számok, eredmények azt mutatták, hogy jól
teljesítettem, később is kérték: folytassam
ezt a képviseleti munkát
Kápolnásnyék fejlődése a környékbeli
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településekhez viszonyítva látványos az
eltelt időszakban, több környékbeli település „irigykedik” ránk. Ezúton szeretnénk
megköszönni áldozatos munkáját és közbenjárását eme előrehaladásért. Kérem,
meséljen mindarról a munkáról, mely a
közelmúltban Kápolnásnyéket érintette?
Eddig még nem vitatkoztunk, de ezen a
ponton azt gondolom, érdemes lenne. Nem
tudok olyan környező települést mondani,
amelyik ne lehetne büszke arra a fejlődésre, ami megvalósulhatott! Azt már látjuk a számokból is, hogy mióta a magyar
gazdaság a korábbi, válságközeli, nagyon
rossz állapotából tudatos építkezés mellett
kiemelkedett, lehetőség van arra, hogy már
nemzeti forrásból is fejlesztéseket lehessen
segíteni, megvalósítani. Kápolnásnyék jó
példája mindennek, jó elképzelések mentén elnyerhetett, megkaphatott beruházási
forrásokat. Akár ha a településközponti
elképzeléseket tekintjük, akár a településközpont és a Halász-Dabasi kastély között
megépítésre kerülő utakat vagy az óvoda
bővítését. Ezeken kívül éppen most vannak
bírálat alatt olyan beadott pályázatok, melyet a Területi Operatív Programból megvalósulhatnak. Én csak azzal szerettem volna
vitatkozni az elején, hogy ha a szomszédos
településeket megnézzük, akkor azért mindenhol nagyszerű dolgok alakultak, alakulnak. Kápolnásnyéken egy óriási előrelépés
volt a kastély felújítása és mellette még nem
fejeződött be az étterem vagy a sörfőzde.
Tehát Kápolnásnyék már azt is elmondhatja, hogy nemcsak a kastély környéke az,
ami fejlődik, hanem a település egészén is
vannak olyan fejlesztések, amelyek az itt
élők közérzetét teszik jobbá, a települést
élhetőbbé. Legyen az például az orvosi szolgáltatások színvonala az ellátás minősége,
ami egyértelműen mindenkit érint. Ezek
mind az itt élő emberek életét, a település
élhetőségét segítő beruházások.
Mit gondol, mi kell ahhoz, hogy egy
közösség összetartó tudjon lenni?
Sok minden. Ez az, ami nem megy magától és parancsra sem. Azt gondolom,
hogy egy településvezetés legfontosabb
feladata a közösség építése. Ez az első stabil
alap, ami bármely körülmények közt képes
a folytatásra, a haladásra. Saját példánk
alapján, a választókerületben látott sok-sok
jó minta alapján is mondhatom. A közösségek szervezésénél arra érdemes odafigyelni,
hogy mindig legyen valami, ami valóban
összekovácsolja őket. Itt, Kápolnásnyéken
lehetséges, hogy valamennyivel előrébb
jár a közösség. Már abban is, hogy van egy
olyan helyszín, ahol össze tudnak jönni. De
ez most még szebb lehet. Nagyon szurkolok,
hogy a helyi kívánalmak új megoldásokat

találjanak minderre, hiszen az új közösségi
összejövetelek megrendezésére egy nagyon
szép ligetes, parkos, szobros terület lenne
alkalmas. Csak remélem, hogy ezek méltó
helyre kerülnek majd és az új tér olyan lesz
megjelenésében, amilyent az itt élők szeretnének maguknak. Ami segít abban, hogy a
közösségek építő jellegűek legyenek. Úgy
gondolom ez az, ami mindent pénzt megér,
mert ha van egy élő közösség, akkor nagyon sok olyan problémát lehet megoldani,
amire az ember nem is gondol, hogy megoldható helyben is és nem kell különböző
forrásokért és lehetőségekért fordulni. Nem
beszélve arról, hogy mennyivel jobb érzés,
ha valamit egy közösség a saját erejéből
kezdeményez, és meg is tud oldani.
De mindemellett úgy is kell gondolkodni, hogy ebben az országban az ország is
egy közösség. Tehát amikor Magyarország
kormánya segíti közvetlenül megvalósítani
Kápolnásnyéken a fejlesztéseket, azzal az
is az üzenete, hogy a magyar közösség úgy
gondolja, hogy a Kápolnásnyéken élő emberek megérdemlik azt a támogatást, hogy
megvalósítsák azokat a célokat, amiket
kitűztek maguk elé a nagy közösségnek az
erőforrásaiból.
Melyek azok az értékek, melyeket fontosnak tart az életében?
Tulajdonképpen ezekről, értékekről
beszélünk az egészen eddig is. Elrugaszkodva attól a „helyzettől”, hogy mégiscsak
egy politikus vagyok. Amit egy percig sem
szeretnék titkolni, annak ellenére, hogy
sok rossz példa miatt negatív kép alakult
ki a politikusokról. Mikor még tanítottam,
a gyerekeknél is felmerült a kérdés, hogy
tulajdonképpen Zoli bácsi egy rendes tanár,
hát mit keres ott? Én úgy gondolom, hogy
egy politikus ugyanúgy lehet jó ember, mint
bármilyen más hivatás viselője. Ha, mint
politikus nem merünk felvállalni jellemvo-

násokat, akkor szerintem bajban vagyunk.
A jó és hittel teli politikus pontosan azért
lépett erre a pályára, vállalta fel ezt az
utat, mert mások, a közösség érdekében
tenni akar. Mentalitásából, habitusából,
jelleméből fakadóan pedig tud is, képes erre
a feladatra. Ez a dolga. Itt, nálunk vidéken
pedig nagyon erős és közvetlen kontrollal,
akár az utcán szemtől szembe megnyilvánuló visszajelzésekkel. Amelyekből egyébként
építkezem, erőt merítek folyamatosan –
köszönettel is tartozom értük!
Nagyon fontos érték számomra mindezeken kívül a hit. Egyházi iskolában tanítottam, a gyerekeimet is oda járatom.
Lényegesnek tartom azt, hogy legyen hova
fordulnunk az életben. A mindennapokban
is jelentős kötődés, lehet rá támaszkodni
akkor, amikor az ember nehéz helyzetekbe
kerül, márpedig mindenki kerül nehéz élethelyzetekbe - emberek vagyunk.
Aztán jönnek a következő rétegek, hiszen a Jóisten után megint csak az sorolható fel, ami a beszélgetés elején, hogy
az sem árt, ha otthon is komoly dolgokról
beszélgetünk, az sem árt, ha vannak olyan
komoly barátok, akiknek a véleményére
lehet támaszkodni, és alapvetően nem árt,
ha az ember egy olyan neveltetést kapott,
hogy egyenes gerinccel tudja az életét élni.
Hogy viseli a politikusokat ért támadásokat?
Ez általában egy kampányidőszakban
szokott kiéleződni, amikor a politikai támadások még erősebbek, de tudjuk, hogy lényegében kampányidőszak van a választást
követő naptól kezdődően. Úgyhogy ezeket
a támadásokat nem kell zokon venni. Én
azt vélem, hogy az ellenzék, aki nemtelenül támadja a vetélytársát, az önmagának
sem tesz jót. Mert az a kép, ami kialakult a
„politikusokról”, az emiatt alakult ki és az
emberek pedig annak egy jó részét elhiszik,
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még akkor is, ha annak nincsen alapja.
Helyette a tettek, az érdemi vita az, ami
előre visz.
Milyen Orbán Viktor miniszterelnök
úr, mikor éppen nem dolgozik?
Emberi, természetes. Mikor például
tényleg kikapcsolódni jár egy labdarúgó
mérkőzésekre, ami ugye nem a világtól
elzárt esemény, a média is jelen van, tömegek árgus szeme figyeli. Mégis, saját
maga is kikapcsolódni, szórakozni van ott,

de fegyelmezetten kezeli a figyelmet. És ha
akár egy ilyen helyzetben találkoznak, ha
rögtönözve is, de valami fantasztikus hozzáállással kezeli ezeket a helyzeteket. Illetve
vannak olyan szabadabb programok, akár
politikai indíttatásúak, amelyek elsősorban
mégsem a munkáról szólnak. Ezek során is
a legfontosabb, amit tudni kell róla egy-egy
ilyen szituációban is akár, hogy olyan ember tudott maradni, amilyennek született:
igaznak, természetesnek.
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Miért érdemes…?
Az ember sokszor felteszi a kérdést
magának, hogy miért is csinálja azt, amit
csinál. Én azt vallom, hogy addig érdemes
csinálni, amíg az ember tényleg szereti az
embereket. Azt gondolom, ha az embereket
meg akarjuk ismerni, akkor fellelhető mindenkiben az, ami szerethető. Az élet mindig meghálálja ezt a munkát, szolgálatot.
Szerkesztőség
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Óvodai élet
HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEÍRATÁS
A Kápolnásnyéki Napsugár Óvodában
1. A 2017/2018. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:
2017. április 27-én és 28-án (csütörtök, péntek) 8.00-16.00 óra
2. A beíratás helye: Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda,
2475 Kápolnásnyék, Fő utca 41.
3. Az óvoda felvételi körzete: Kápolnásnyék község közigazgatási
területe
4. Abeíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító hatósági igazolvány,
-a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a gyermek nevére kiállított TAJ számot igazoló kártya,
- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító
és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
5. A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:
 szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatáA
rozott időpontban!
• Az óvodai felvétel során a hatályos eljárási szabályokat kell
alkalmazni.
• Be kell íratni minden gyermeket, aki 2017. augusztus 31-ig
betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától 2017. szeptember 1-jétől legalább napi négy órát köteles
óvodai nevelésben részt venni. Erről a Nemzeti Köznevelési
törvény 49.§. rendelkezik.
• Azok a gyermekek, akik később születtek, a 3. év betöltésekor,
év közben is jelentkezhetnek az óvodába, s szabad férőhely
esetén nevelési év közben is felvételt nyerhet.
• Az óvoda 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény.
• A Nkt. 8.§.2. bekezdése értelmében 2016. szeptember 1-től az
óvodakötelezettség 3 éves korban kezdődik.

• A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, az óvodai nevelés első napjától kezdődően napi négy órát
köteles részt venni az óvodai nevelésben.
• Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri,
tankötelessé válik abban a naptári évben, amelyben 6. életévét
augusztus 31. napjáig betölti.
• Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni,
átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik, és ennek
tényét igazolni tudja.
• Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás
idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban
értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes jegyzőt.
6. Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek közül a beszédfogyatékos gyermekek, az autisztikus
tünetekkel rendelkező gyermekek és az egyéb pszichés zavarral
küzdő gyermekek óvodai ellátását biztosítja.
7. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető
legkésőbb 2017. május 28-ig írásban megküldi a szülőnek,
illetve a törvényes képviselőnek.
8. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Kápolnásnyéki Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az
óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás
során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja,
vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés
meghozatalára utasíthatja.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a)
pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői
felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az
óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Kápolnásnyék, 2017. március 16.

Kakuk
kakukkszó
kirándulni volna
jó!
„Nézem ezt a szép világot,
Mennyi bűbáj, mily talányok”
/Vajda János/

Kápolnásnyék Község Önkormányzata
A környezeti nevelés színtere főként
a szabad természet. Arra alapozzuk nevelésünket, hogy a gyermekek önmagából
és a már megismert kis világából lineárisan bővülő és koncentrikusan mélyülő
ismeretekre tegyen szert, ehhez többet
kell a szabadban tartózkodnunk és ott
természetes közegben megismerni a természeti és társadalmi jelenségeket. Az élő
természetet minden eszközzel közel kell
vinnünk a gyerekekhez, meg kell ismertetni
velük, hogy mit, hogyan kell védeni, óvni.
Közös felelősségünk a gyerekeket megfe-

lelő környezeti ismeretekkel ellátni, illetve
biztosítani számukra az erre alkalmas lehetőséget. Gyakorlatunk is ezeket az irányelveket igazolja, hiszen mi is igyekszünk
minél közvetlenebbül megtapasztaltatni
a gyerekekkel a heti témáinkat.
Az előző heti Velence-tavi túránk után,
Pázmándra indultunk kirándulni a Pillangó
csoportosokkal. 8 órakor gyülekeztünk az
óvodában és utána indultunk a buszmegállóba, amikor már felszáradt a reggeli
harmat. Útközben megfigyeltük a lakott
és lakatlan területek közti különbséget.
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A felfelé araszoló busz egészen a kertészetig vitt bennünket. A ház felé, a kiskapunál
vártak bennünket a ház asszonyai és rögtön betessékeltek bennünket a takaros
portára. Vendéglátóink Kratancsik Gyula
és családja volt. Ahogy haladtunk befelé
a baromfiudvarhoz értünk, ahol első látnivalóink a tyúkok voltak. Szembetűnő volt
a tolluk sokszínűsége, a gyerekeknek viszont a búbos változat tetszett a legjobban.
Pár lépésre a baromfiudvartól elértünk a
hatalmas fólia sátorig. A veteményezés
összes fázisát megtekintettük, az éppen
csak kibújó növényektől a nagy palántákig.
Fólia sátort sem látnak a gyerekek, ezért
érdekesség volt számukra ez is. Egy utcányi

sétára innen ugyanilyen szívesen vártak
bennünket Kiss Gyula és családja. A rengeteg erőgép vonzotta a gyermekek tekintetét és megtapogathatták a traktorokat és a
kombájnvágó asztalát. Megtekinthették a
terményeket és az azok közti különbségeket. Mind két vendéglátónknak ezer köszönet, amiért 46 gyermeket készségesen és
kedvesen fogadták. Az elénk táruló dimbes,
dombos földúton elindultunk a malom felé,
óriási kettéhasadt fák mellett vitt az utunk
egészen a patak partjáig. Elhaladva a malom mellett a zuhogót, a malomkereket és
a gémes kutat nagy érdeklődéssel nézték a
gyerekek és a kérdések csak úgy záporoztak felénk. A nézelődés után előkerültek a

madárlátta elemózsiák és az étkezés után
birtokba vettük a hatalmas füves rétet.
Szaladgálhattak, hempereghettek a verőfényes napsütésben a gyerekek. Fáradtan, de
élményekkel gazdagodva érkeztünk vissza
az óvodába.

Kerekasztal
beszélgetés
az óvodában

Az első fél órában a pszichológusok felvázolták a gyermek személyiségfejlődési
állomásait az újszülött kortól kezdve a serdülőkorig, kiemelve minden szakaszban a
fontos életfeladatokat, amiket a gyerekeknek teljesíteni érdemes a kiegyensúlyozott
lelki életük érdekében.

megválaszolására. A résztvevő szülőktől
és pedagógusoktól kapott pozitív visszajelzések a program sikerét, szükségességét,
a kényes kérdések kulturált nyelven való
megfogalmazásának további igényét jelzik.

Egy sorozat első részeként került sor
Kápolnásnyéken az óvodában szülők és az
óvónők kívánságára a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye pszichológusainak előadására és azt
követően kerekasztal beszélgetésre 2017.
március 6-án. Az előadás az „Óvodások
pszichoszexuális fejlődése” címet viselte.

Érdemes leülni a gyermekkel kötetlen
légkörben, a saját nyelvén beszélgetni, ha
a testvérszületésről kérdez.
Az előadás után alkalom nyílt a gyermekekkel kapcsolatos nevelési elvekkel
és nehézségekkel kapcsolatos kérdések

Túráink gyarapodni fognak a gyerekek növekedésével arányosan egészen
a nagycsoportig. Sok-sok ötlet van még
tarsolyunkban, de fontos, hogy hívjanak
bennünket bárhová, hisz tisztában lehet
mindenki környezetünkből, hogy nyitottak
vagyunk bármilyen érdekességre, amit mutatni szeretnének gyermekeinknek.
Katica csoport óvodapedagógusai

A pszichológusok szeretettel várják az
érdeklődő és segíteni akaró szülőket és
pedagógusokat a Fejér Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézményében
is, ahol egyénre szabott figyelmet kaphatnak a családok.
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„Márciusi
napsugár,
melegszik már
a határ…”

Az óvodáskorú gyerekek még nem a
naptár segítségével tájékozódnak, nem
tudják mit jelent az, hogy a tavasz első
hónapjában járunk. Ők csak a kézzelfogható, szemmel látható, saját bőrükön tapasztalható dolgokon keresztül érthetik
meg, mitől van most tavasz.

Víz, víz tiszta víz…
Óvodánkban már régóta nagy hangsúlyt
fektetünk a környezettudatos életmód kialakítására. Így a víz, mint élőhely, mint
életünk egyik legfontosabb alapelemére,
annak megóvására és fontosságára is.
Elsősorban játékos tevékenységek, közvetlen tapasztalások útján ismerkednek
meg méhecskéseink a víz fontosságára.
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Miből tudjuk, hogy tavasz van? Már
nem húzunk vastag téli kabátot, kesztyűt,
sálat. Többször látjuk a napocskát kisütni,
néha már érezzük a melegét az arcunkon.
A hosszú tél után vágyakozunk a szabadba.
Az első meleg napsugarak a Süni csoportosokat is kicsalogatta. Rövid sétákat
tettünk a környező utcákba. Megfigyeltük
az első virágokat, a kerti munkákat. Elsétáltunk a faluban található gólyafészekhez. A
témákhoz kapcsolódó verseket, meséket,
dalokat hallgattunk. Mikor még melegebb
lett az idő, a játszótéren élveztük a hintázást, csúszdázást, homokozást. Séták
alkalmával mindig felhívtuk a figyelmüket

arra, hogyan tudunk vigyázni a környezetünkre. Ez történt a Víz világnapjára való
készülődéskor is. Készítettünk halacskákat,
akváriumot közösen, ami kiállításra került.
Kis papírhajóinkat a közeli patakhoz vittük és vízre bocsájtottuk. Az ő szintjüknek
megfelelően játékosan nyújtottunk sok
érdekes ismeretet.
Nemzeti ünnepünkön meghallgattuk a
Katica csoportosok műsorát. Elsétáltunk az
1848-49-es emlékműhöz ahol a gyerekek
által készített kokárdát helyeztük el.
Kovács Sándorné óvodapedagógus

Egy egész héten át tartó játékos tevékenységek sorozatán keresztül ismerkedünk
meg a víz tulajdonságaival. A gyermekek
közös munkájának köszönhetően csodaszép képek készültek vegyes technikával.
Hajtogattunk, festettünk, ragasztgattunk,
miközben vízzel kapcsolatos mondókáinkat
ismételtük.

előre elkészített kishajókat a vízen útnak

A gyermekekkel a hét folyamán ellátogattunk a Bágyom patakhoz, ahol már

Szűcsné Kozári Csilla

engedtünk. A lányok nagy kedvence a csoportszobában található babák fürdetése
volt. Beszélgettünk a víz tulajdonságairól,
melyet a nyár folyamán az udvari homokozóban tovább kamatoztatunk.

Méhecske csoport

K á p o l n á s n y é k i
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A víz világnapja
a Kápolnásnyéki
Napsugár
óvodában
A Föld édesvízkészlete nem kifogyhatatlan,
körforgásának és tisztaságának megőrzése
érdekében azonban nagyobb figyelmet kell
szentelnünk környezetünk védelmére is. A
világ szinte minden állóvize, folyója szen�nyezett. Jelenünk és az utá nunk érkező
generációk sorsa múlhat azon, miképpen
gazdálkodunk a Föld vízkészleteivel, hogyan
óvjuk és hasznosítjuk az élet egyik alapvető
elemét.
Tudtad azt?
Minden élőlény elsősorban vízzel táplálkozik.
Az emberi test 75 % (agyunk 85 %) vízből áll.
A Föld vízkészletének (kb. 1,444 milliárd
km3) mindössze 3 százaléka édesvíz. Ennek
is nagy része (2,2 %) jég.
AZ ENSZ 1993-ban március 22-ét jelölte
ki a Víz Világnapja dátumaként, melynek
célja, hogy gondolkodásunk középpontjába
kerüljön ez a természeti kincs. E jeles nap
minden évben más és más nézőpontból
hívja fel figyelmünket a víz alapvető szerepére. Ha nincs tiszta víz, akkor nincs víz.

Ha nincs víz, nincs élet. Ilyen egyszerű ez.
Éppen ezért 2017-ben a világnap szlogenje
a „Szennyvizek? Tiszta vizet!” lett.
Mit tehetünk annak érdekében, hogy védjük a vízkészleteinket, vizeinket, tavainkat,
folyóinkat?
Nagyon fontos, hogy már a kisgyermekek
figyelmét felhívjuk arra, hogy hogyan tudunk
környezettudatosan, víztakarékosan élni.
Az óvoda erre a projektre egy egész hetet
szánt. Minden csoport a maga életkorának
és fejlettségének megfelelően vizes játékokkal és feladatokkal érte el azt, hogy a
gyerekek figyelmét ráirányítsuk arra, hogy
milyen fontos természeti kincsünk és lételemünk a víz.
Melyek voltak ezek a játékok, feladatok?
Környezetünk megismerése:
• Kirándulás a velencei tóhoz, a közeli patakhoz. A vízben élő állatok, növények
megfigyelése, felismerése, megnevezése.
• A víz sajátosságainak, tulajdonságaink
megtapasztalása kísérletek alapján: mi
süllyed el benne, mi marad fent a vízen,
milyen a halmazállapota, merre folyik, mi
oldódik benne?
• Környezetvédelmi kisfilm megtekintése, amely bemutatja a víz körforgását,
a szennyvíz tisztítását, a víztakarékosság
fontosságát. A film után. a vízbe nem való
tárgyak kiválogatása: a jelképes tóban oda
nem illő, környezetet szennyező tárgyak
kiválogatása (üveg, fémdoboz, papír, olaj,

stb).
 övények csíráztatása, hajtatása, ezek
•N
folyamatos megfigyelése.
• Matematikai játékok: a vízmennyiségek
mérése, színes vízcseppek csöppentése
papírra, azok számlálása, stb.
• Vizuális játékok: hajók hajtogatása, a
vízfesték, akvarellfestékek kipróbálása,
vízi élőlények készítése változatos technikákkal.
• Mese-vers-ének: vízzel kapcsolatos mesék, versek, énekek tanulása, játszása.
• Mosdó használat: a víztakarékos kéz, és
fogmosás gyakorlása, a folyó víz takarékos
használata.
• Játékok: horgászos játékok, homok-víz
asztal használata, babafürdetés, babkonyhában mosogatás, buborékfújás,
csapatjátékok: vizes pohárban vízzel való
egyensúlyozás, szívószállal hajók irányítása a vízen stb.
• Kiállítás készítése az elkészült művekből:
a kiállításra egyéni és csoportos alkotások
készültek, amelyeket az óvoda aulájában
lehetett megtekinteni.
Ugyan, most kiemeltem foglalkoztunk a
víz környezetvédelmével, de egész évben
folyamatosan ügyelünk arra, hogy a gyermekeket a víztakarékosságra, és környezetünk
védelmére neveljük.
Zsidákovits Zoltánné óvónő
Simonné Bicskei Anikó óvónő
Böcskei Istvánné dadus
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ahogy őszi falevelek keresése után, sas
formát ragasztottunk ki. Szerettem, ahogy
reményt adott mindenkinek, hogy ügyes és
képes azt a feladatot megoldani. Majd az
óvoda után az élet elsodort minket és sok
év múlva, útjaink újra találkoztak. Ő akkor
már, mint a nyugdíjas klub - én pedig,
mint a bizottság tagjaként. Eltelt rengeteg
év, de ő semmit nem változott. Mintha
ugyanott hagytuk volna abba. Ugyanazzal
a kedvességgel, jó szóval, vidámsággal,
aktívan élte nyugdíjas éveit, mint azelőtt.
Kirándulni járt, színházba, a klubba társaihoz, ahol a régi időkre emlékezve egyikük
nagyobbat nevetett, mint a másik. Aztán
olyan hirtelen történt minden. Előző nap
még vidáman kerékpározott, intézte napi
teendőit. Másnap reggel pedig már az
ajtót rátörve találtak rá lányai magatehetetlenül.
„Nem tudtuk soha elképzelni, hogy ez vele
eshet meg, hiszen nap, mint nap korát
meghazudtolóan tevékenykedett, gyer-
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mekeivel, szeretteivel volt, ő adott nekik
erőt az élet minden területén. Ő volt a
legjobb édesanya, az egyetlen ember, aki
képes volt önzetlenül szeretni, bármi áron
is. Tudta, hogy családja is nagyon szereti,
tudta, hogy fontos számukra, és viszont.
Pázmándon született 78 éve, itt töltötte
gyermekéveit drága jó szüleivel és 3 testvérével. Sokat emlegette, hogy édesanyja
fiatalon tanítónő szeretett volna lenni,
mivel szegények voltak, dolgoznia kellett.
Így édesanyja álmait váltotta valóra azzal,
hogy óvónőnek tanult. Kápolnásnyéken
kezdte az óvodások nevelését és itt is
dolgozott egy életen át, nyugdíjazásáig.
Köztiszteletben álló óvónő volt, szinte a
fél falu a meséin nőtt fel.
Kápolnásnyéken ismerte meg férjét is.
Három lányuk született. Később viccesen
mondta, hogy nem bánja, mert ezzel ka pott 3 fiút is, a vejeit. Mindenről lemondva támogatta gyermekeit és családjukat.
Munkája mellett szorgosan gondozta kert-
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jét, segített a távolabbi családtagokon is.
Akkor nyílt ki igazán, mikor sorra születtek
meg unokái, 3 fiú és 2 lány. Imádta őket,
büszke volt rájuk, láthatta, hogyan válnak
felnőtté. Az idő múlásával mindennapi
feladatai bővültek beteg férje ápolásával.
Erején felül vállalta ezt a nehézséget is,
pedig már ő is betegeskedett. Férje halá la után aktívan, egyedül látta el magát,
továbbra is kertészkedett, boldogan kirándult, színházba járt és nagyon szeretett
nyugdíjas klubtársaival, kedves szomszédjaival beszélgetni. Hatalmas ujjongásban
tört ki, amikor először foghatta kezébe
dédunokáit, egy kisfiút, majd két kislányt.
Ünnep volt számukra, ha együtt játszhattak vele. Most viszont ők is felteszik a
fájdalmas kérdéseket, a kérdést: Miért?”
„Szívem mélyén őrizgetem, majd a sok
szép emléket!”
Istvánovits Renáta

Iskolai élet
Első osztályos beiratkozás

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018.tanévre történő
általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20. (csütörtök) 8-19 óráig
2017. április 21. (péntek) 8-19 óráig
Tanköteles gyermeket a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor
a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolába
lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
Kérjük a gyors ügyintézés céljából az iskola honlapján (http://www.vmg.vm-knyek.hu/) található nyilatkozatokat szíveskedjenek letölteni és kitöltve
elhozni a beíratáskor. A tanköteles gyermek beíratása az elvált szülők esetében is közös a felügyeleti jog (kivételt képez ha a bíróság az egyik szülőtől
ezt megvonta), így mindkét szülő aláírása szükséges a nyilatkozatokon.
Váncsa Krisztina
igazgatóhelyettes

BÚCSÚZUNK
Akinek a meséin
a fél falu felnőtt…
Józsa Lajosné,
Rózsika néni
Mindnyájunknak kedves ember távozott
el nemrégiben. Élete munkája azzal telt,
hogy a falubeli gyerekekért, felnőttekért
dolgozott. Tőle búcsúzom Aranyosi Ervin
szavaival:
„Óvó néni, nem felejtlek,
annyi jót adtál nekem,
tanítgattál, nevelgettél,
mindig törődtél velem.
Most búcsúzom, hálás vagyok,
megköszönöm teneked,

Festival
d'Italiano 2017
élménybeszámoló

hogy szívedből nekem adtál
egy szerető szeletet.”
Ahogy mindenki ismerte…Rózsika néni!
Azt gondolom, ha a nevét kiejtem, rögtön
a mosoly, a mindenkihez való jó szó és a
dolgokban elsőként a jó meglátása jut
eszébe. Mindig tudott biztatót mondani.
Munkáját lelkesen, teljes tudásával, nagy
odaadással végezte. Feladataihoz való
hozzáállása példaértékű volt. Munkatársai és a gondoskodása által cseperedett
gyermekek szerették, életvidám természetével mindig derűs légkört teremtett
maga körül.
Mivel szerencsére én is azok közé tarto zom, aki hallhatta az óvodában a meséit,
történeteit, nagy szeretettel gondolok
rá vissza. Még mindig a fülemben cseng
köszönése, amely igazán jellegzetes, tőle

mindig megszokott kedvességgel teli volt:
Szervusz Renikém!
Emlékszem, nagyon nem szerettem az
óvodát. Még mindig bennem él a kép,
ahogy vas ágyamhoz hajolva lelkesítő
szavait mondta nekem, ahogy megnyug tatott, hogy nem is olyan nagy a baj, mint
ahogy én akkor azt éppen éreztem. Vagy,

Idén 44. alkalommal került megrendezésre a Festival d’Italiano, ezúttal Gyulán, melyen volt szerencsénk részt venni
Lénárd tanár úr és Antonio Cioni, toszkán
származású önkéntesünk kíséretében.
Pénteken reggel hat órakor útnak indultunk az iskolától, az utazás több mint négy
órát vett igénybe autóval. Közben egyszer
megálltunk egy kis pihenőre, így háromnegyed tizenegyre értünk a nyitó ünnepségre,
ahol üdvözölte a résztvevőket a gyulai Erkel
Ferenc Gimnázium vezetősége és a rendezésben részt vevő olasztanárok közössége.
A rendező iskola igazgatója kiemelte, hogy

ez nem egy verseny, hanem sokkal inkább
az olasz nyelv és olasz kultúra ünnepe, mert
„egyaránt részt vesznek rajta azok, akik még
nem tökéletesen tudnak olaszul, de szeretnének megtanulni, illetve azok, akik jól
tudnak ugyan, de még fejlődni akarnak. Az
olasz nyelv és kultúra összeköt minket!” A
megnyitó rendezvényen Gyula testvérvárosának, az Emilia-Romagna régióban található Budrio város olasz gimnazista diákjai is
részt vettek, illetve előadtak egy kis műsort
az olaszországi valósággal kapcsolatban. Az
ünnepélyes megnyitó után, a versenyek
kezdetéig elmentünk várost nézni.
A fesztiválon ebben a tanévben indultunk vers- és prózamondásban, amelyek
különböző helyszíneken zajlottak. Amíg
vártunk arra, hogy mi következzünk meghallgattuk a többi versenyzőt is. Miután

végeztünk a saját versenyünkön, a Művelődési Központban megtekinthettük a színházi
előadásokat is, amelyek nagyon szórakoztatóak voltak.
Este hat óra körül elfoglaltuk a szállásunkat, majd nyolckor fogadás és vacsora
várt minket a Vígadóban, ami pompás volt.
Utána egy tánccal fűszerezett ismerkedős
mulatságon vettünk részt, ami szintén a
...Folytatás a 10. oldalon.
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...Folytatás a 9. oldalról.
Vígadóban volt. Jó volt együtt lenni az ország
különböző szegleteiből érkezett olaszos gimis
diákkal kötetlenebb formában is.
Másnap reggel fél nyolckor svédasztalos
reggeli várt minket a szálláson. Ezt követően
elmentünk együtt megnézni a gyulai várat,
és az olasz szokásokhoz híven ittunk egy
kávét is.
A Festival d’Italiano 2017 évi eredményhirdetése és gálaműsora szombaton tíz óra-

kor kezdődött, ahol az egyetemek is átadták
a pályázatok nyerteseinek a megérdemelt
díjaikat és kihirdették az egyes kategóriák
helyezettjeit is. A nyertesek közül néhányan
előadták a nyertes produkciójukat, amellyel
újra elnyerték a zsűri tetszését.
Hazaindulás előtt megebédeltünk a legnépszerűbb helyi vendéglátóhelyen. Délután
két óra körül ismételten útnak indultunk,
immáron hazafelé. Habár helyezést nem
értünk el, mégis nagyon jól éreztük magun-

Fordított nap
iskolákban

készült, melyek diákjaink életét színesebbé
varázsolták. Ennek következtében, csütörtökön a 12. b osztály kezeibe került az iskola
irányítása. Ezen a csodálatos napon rengeteg színes és érdekes programon vehettek
részt a tanulók elsőtől egészen a végzős
osztályokig. A visszajelzések alapján diákjaink és tanáraink is jól érezték magukat.
Remélik, hogy hagyományt teremtenek,
és évről évre jobb irányítás alá vonják az
iskolát a diákok egy napra.
Vörös Réka, végzős tanuló

Március 30-án, iskolánkban fordított
napot tartottunk.
Szokásainkhoz híven a végzős osztályokból választottuk ki a diákigazgatót és
helyettesét. Ám az utóbbi évektől eltérően,
komoly kampánymunka folyt iskolánkban a
végzős osztályaink jóvoltából. Ehhez számos
kampány videó, plakát, fénykép, szórólap

Diákigazgatónk (balra) és helyettese (jobbra)

Fizess kávéval
a Költészet
Világnapján
„Egy vers a mai napig feltöltődést, iránymutatást, vagy akár kikapcsolódást nyújthat,
főképp akkor, ha egy finom kávé társaságában olvassuk, vagy éppen írjuk. Oszd meg
velünk gondolataidat vagy kedvenc verssorodat a Költészet Világnapján, s a kávét
mi álljuk! 2017. március 21-én kedden egy
teljes napig minden idézet (legyen az ismert,
vagy saját) kávéházi fizetőeszközzé válik, így
a vendégek kávéjukat egy verssel vagy akár
egy idézettel „fizethetik ki”.” (Julius Mein

kat és sok-sok élménnyel és motivációval
tértünk haza. Örülünk neki, hogy idén is
részt vehettünk ezen az országos programon, ahol évről évre minden évben az olasz
nyelv és kultúra kerül középpontba, hiszen
„olaszul tanulni és olaszul tudni jó”, illetve
ahogy Lénárd tanár úr mindig mondja: „az
olasz nyelv és irodalom az nem egy iskolai
tantárgy, hanem egy igazi szerelem”.
Balogh Bianka, Déri Brenda,
Nagy Vivien, Szőke Bettina

A lebonyolítók, 12. b osztály

’Fizess verssel’ – Facebook esemény)
Ezen a megmozduláson pár gimnazista
diákunk is részt vett. Meglátogatták Európa egyik, ha nem a legöregebb kávéházát,
a Gerbeaud-t. Elmondásuk szerint, sokkal
többet jelentett nekik az a délután, mint
egy egyszerű kávézást. Az atmoszféra elvarázsolta őket. Nem véletlenül, hiszen a régi
szalonok világába nyerhettek egy kis betekintést. A mai modern kor gyermekei mindig
is vágynak titokban ilyen kávézásokra, ahol
a művészet és kultúra kéz a kézben járnak
Évről-évre egyre nagyobb hírnévnek örvend
ez az esemény. Reméljük, iskolánkban is
sokan fognak hódolni eme tevékenységnek.
Vörös Réka végzős tanuló.
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Fejér Megyei
Diáknapok

Évtizedek óta egyik legnépszerűbb kulturális fesztivál a Fejér Megyei Diáknapok,
melynek ebben az évben Székesfehérvár
adott otthon március 31. és április 2. között. Iskolánkat 44 tanuló képviselte, ami
annyit jelent, hogy minden ötödik gimnazista tanulónk részt vett ezen a színvonalas
rendezvényen, s vannak olyanok, akik több
kategóriában is megmérették magukat.
A siker nem maradt el, a sok gyakorlás,
a kemény munka meghozta gyümölcsét.
Fejér megye 37 középiskolája közül a 12
művészeti kategória eredményeit tekintve
a 7. helyezést értük el és immáron negyedik
alkalommal nyerte el ismét iskolánk Fejér
Megye Nagydíját, amire nagyon büszkék
vagyunk.
A Fejér Megyei
Diáknapok eredményei:
Fejér Megye Nagydíja: Kápolnásnyéki
Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Vers- és prózamondás:
1. Vajda Réka – ezüst (Felkészítő – Kiss
Zoltánné)
2. Hlinyánszky Domonkos – ezüst (Felkészítő – dr. Katonáné Kutai Erika)
3. Nóvé Zsolt – arany (Felkészítő – dr.
Krizsánné Deák Judit)
4. Balogh Antónia – bronz (Felkészítő- dr.
Krizsánné Deák Judit)
5. Bagdi Zsófia – ezüst (Felkészítő – Kiss
Zoltánné)
6. Czégény Barbara – ezüst (Felkészítő –
dr. Katonáné Kutai Erika)
7. Rába Noémi – ezüst (Felkészítő – Kiss
Zoltánné)
8. Pályi Stefánia - ezüst (Felkészítő – dr.
Krizsánné Deák Judit)
9. Stokinger Beatrix – bronz (Felkészítő
– dr. Krizsánné Deák Judit)
Diákszínpad:
Vörösmarty diákszínpad 10. a – arany
1.
Bagdi Zsófia
2.
Horváth Benett
3.
Jábor Kata
4.
Kocsis Nikolett
5.
Milichovszky Julianna Zita
6.
Rába Noémi
7.
Sebestyén Ákos
8.
Szél László
9. Vajda Réka
(Felkészítő: Kiss Zoltánné)
Vörösmarty diákszínpad 11. a - ezüst –
Különdíj
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1.
Antal Krisztina
2.
Bőke Péter
3.
Csábi Hanna
4.
Csiznier Nikolett
5.
Gelencsér Hanna
6.
Hlinyánszky Domonkos
7.
Honfi Patrícia
8.
Pál Regina
9.
Székesvári Dorottya
(Felkészítő – dr. Katonáné Kutai Erika)
Könnyűzene:
B etriebsanleitung – elismerő oklevél
(Barkó Dominik – Jakab Koppány – Palóc Ádám)
Mórás Luca – elismerő oklevél (Felkészítő
– Guthy Anzselika)
A sztahov Vazul László – ezüst (Felkészítő
– Guthy Anzselika)
Koska Annamária – ezüst (Felkészítő –
Guthy Anzselika)
Népdal – népzene – néptánc:
Sebestyén Ákos – bronz
Széki táncoSOKK – bronz (Sebestyén
Ákos- Németh Miklós)
Komolyzene- szólóhangszer – kamarazene:
Bagdi Zsófia – elismerő oklevél (Felkészítő
– Tóka Szabolcs)
Sótájm:
Hlinyánszky Domonkos – ezüst
Képző-, nép- és iparművészet:
A sztahov Vazul László – arany (Felkészítő
– Guthy Anzselika)
A sztahov Vazul László - bronz (Felkészítő
– Guthy Anzselika)
Pásztor Judit – elismerő oklevél (Felkészítő – Guthy Anzselika)
Honismeret:
Petrik Ádám – ezüst (Felkészítő – Röthler
Györgyné)
Irodalom kategória – vers- és prózaírás:
Egri T. Krisztina – bronz (Felkészítő – dr.
Krizsánné Deák Judit)
Bányai Barbara –elismerő oklevél (Felkészítő – Sverteczkiné Czibik Klára)
Rába Noémi – bronz (Felkészítő – Kiss
Zoltánné)
Pályi Stefánia – bronz (Felkészítő – dr.
Krizsánné Deák Judit)
Pallag Anita – ezüst (Felkészítő – dr.
Krizsánné Deák Judit)

3.

Jábor Kata

4.

Kocsis Nikolett

5.

Milichovszky Julianna Zita

6.

Rába Noémi

7.

Sebestyén Ákos

8.

Szél László

9.

Vajda Réka

 z Országos Diákszínjátszó Találkozó
A
eredményei:
Vörösmarty diákszínpad 10. a – arany
Legjobb színésznő: Bagdi Zsófia
1.
Bagdi Zsófia
2.
Horváth Benett
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(Felkészítő: Kiss Zoltánné)
Vörösmarty diákszínpad - arany
1.

Bőke Péter

2.

Kis Levente

3.

Hlinyánszky Domonkos

4.

Kiss Bernadett

5.

Székesvári Dorottya

6.

Palóc Ádám

7.

Czégény Barbara

8.

Barta Dániel

9.

Barkó Dominik

Rendező: Hlinyánszky Domonkos
(Felkészítő: dr. Katonáné Kutai Erika)
Vörösmarty diákszínpad 11. a - ezüst
1.

Antal Krisztina

2.

Bőke Péter

3.

Csábi Hanna

4.

Csiznier Nikolett

5.

Gelencsér Hanna

6.

Hlinyánszky Domonkos

7.

Honfi Patrícia

8.

Pál Regina

9.

Székesvári Dorottya

(Felkészítő – dr. Katonáné Kutai Erika)
Vörösmarty diákszínpad 9. a – elismerő
oklevél
1.

Bagdi Réka

2.

Baki Áron

3.

Barta Dániel

4.

Czégény Barbara

5.

Furján Beáta

6.

Galambos Andrea

7.

Gyulai Ákos

8.

Ignáth Alexandra

9.

Kiss Réka

10.

Mórás Luca

11.

Orisek Máté

12.

Rácsai Anna

13.

Zsetnyei Hanna

(Felkészítő – dr. Katonáné Kutai Erika)
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A kápolnásnyéki Halász-kastély
új kiállítása
Egy család – három iskolateremtő művész

FERENCZY KÁROLY
FERENCZY NOÉMI
FERENCZY BÉNI

Megtekinthető
2017. május 1-től!
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A Mi Iskolánk és
március 15.

13

Az idei, március 15. alkalmából megrendezett ünnepi megemlékezés is fentieket
bizonyította.

Engedjék meg, hogy mellőzzem az oktatási intézmény hivatalos megnevezését,
mert a Mi Iskolánk titulus az én szívemben
minden dicsérő és pozitív jelző egész sorát
fejezi ki, amellyel reményeim szerint nem
vagyok egyedül.
Bár régen volt, amikor családom tagjai
ennek az iskolának padjait koptatták, mégis
figyelemmel kísérem az iskola mindennapjait és eseményeit, és büszkén gondolok
arra, hogy az eltelt időszakban jó hírneve
csak erősbödött.

Farkas Károly képviselő Úr ünnepi beszédét követően iskolánk diákjai elevenítették
fel a 169 éve lezajlott történelmi eseményeket. Tették ezt úgy, hogy a megemlékezés
újat, mást, de legfőképpen szívbe markoló
élményt nyújtott az ünneplésre összegyűlteknek, akik e műsort követően helyezték
el az emlékezés koszorúit, virágait Kápolnásnyék központjában.
Köszönjük az ünnephez méltó előadást a kápolnásnyéki iskola diákjainak és nem utolsó
sorban az őket felkészítő pedagógusoknak!
Köszönet érte kedves iskolánk!

Kocsis Lászlóné
A Barátság Klub krónikása

Kápolnásnyék legifjabb polgárai
Sok szeretettel köszöntjük településünk legfiatalabb lakosait. Jó egészséget és sok boldogságot
kívánunk a szülőknek és a babáknak is.
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
Újszülött neve
Gerhát Kinga
Varga Rebeka
Katona András
Vass Barbara
Szendrei Fanni
Horváth Tibor
Varga Norbert
Dobai Dóra
Lampert Lotti
Sarus Mihály
Murber Flóra Zoé
Oláh Martin
Szuna Benedek
Jagicza Vince

Születési ideje
2016.06.24.
2016.08.19.
2016.08.24.
2016.08.26.
2016.09.07.
2016.09.17.
2016.09.30.
2016.10.01.
2016.10.13.
2016.10.15.
2016.10.19.
2016.11.19.
2017.12.07.
2016.12.24.

Édesanyja neve
Bicskei Krisztina
Varga Judit Ildikó
Szöllősi Zita
Szabó Mónika
Szabó Kinga
Urfi Melinda
Pogácsás Eszter
Csielka Ágnes
Szűcs Szabina
Sarkadi Sára
Botta Edina
Mák Szilvia
Somogyi Réka
Szőnyi Alexandra

Újszülött neve

Születési ideje

Édesanyja neve

Németh Roland Mihály
Telepó Martin
Gerhát István
Libis Boglárka
Kern Lilla
Szabó Csongor
Takács-Bánfay Eszter
Józsa Lelle Bíborka
Takács Lili
Farkas Csenge
Kvak Borbála
Fekete Bence
Vadász Áron

2017.01.11.
2017.01.13.
2017.01.22.
2017.01.28.
2017.01.28.
2017.01.30.
2017.02.03.
2017.02.12.
2017.02.13.
2017.02.14.
2017.02.15.
2017.02.17.
2017.03.11.

Bartos Gyöngyi
Svajda Erzsébet
Battyányi Rozália
Bődi Csilla
Baranya Lilla
Katona Ildikó
Varga Enikő
Frank Borbála
Szőcs Melinda
Bognár Eszter
Stokbauer Éva
Glócz Edit
Jankovics Ilona Gyöngyi

Szabó Luca

2017.03.16.

Mulik Regina

Jótékonykodni jó! Nőnapi batyus bál

Ferenczy Károly: Artistapár (1912, olaj, vászon)

Halász-kastély
Kápolnásnyék,
Deák Ferenc u. 10.

Ferenczy Károly (1862–1917) a századelő magyarországi festészetének
kiemelkedően fontos mestere volt.
Lánya, Ferenczy Noémi (1890–1957) a gobelinművészet legnagyobb
hazai alakjaként,
a, Ferenczy Béni (1890–1967) a modern magyar szobrászat nagy hatású
megújítójaként került be a művészet történetébe.
A szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum által rendezett kiállítás e három
korszakos jelentőségű alkotó műveiből ad reprezentatív válogatást.

Immáron harmadik alkalommal került megszervezésre a nőnapi batyus bál falunkban
2017. március 11-én. Mindenkinek, mi gyomra vágya volt, beletette kosarába és elhozta
batyujában, hogy aztán ismerőst, ismeretlent megkínálva közösen elfogyassza azt.
Miről szólt a bál? Jótékonyságról, tomboláról, zenéről, táncról na és persze a legfontosabbról, a Nőkről.
Nőnap alkalmából a bálozó Hölgyek köszöntve lettek egy-egy kis mézeskalács ajándékkal.
A zenész, Jeges Károly megállás nélkül, egész éjjel szolgáltatta a talpalávalót, közönsége
nem hagyott neki pihenésre való időt, hajnalig a táncparkett nem maradt üresen.
Igen, nagyon jót mulattunk idén is, de nem csak a szórakozás és a Hölgyek köszöntése
volt a fő cél az estén, hanem a jótékonyság is.
Az, hogy anyagilag segítsük a kápolnásnyéki gyermekeket.
Mivel a bálra a belépés díjtalan volt, a megjelentek anyagi támogatásának jóvoltából
260.000,- forintot kaphatnak. Az összeg felhasználásáról a későbbiekben fogunk beszámolni.
Ezúton kívánjuk hálánkat kifejezni az összes jó szívvel adakozó, támogató bálozónak
újfent, hogy jó voltukkal lehetővé tették azt, hogy újra nemes célt támogathassunk.
Vurczinger Zsuzsa és Istvánovits Renáta
Kulturális Bizottság tagjai
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Polgárőrség
hírei

Örömmel közöljük, hogy a SKORPIÓ
P-ÖTE és Kápolnásnyéki Önkormányzat
között létrejött az új együttműködési
megállapodás .
Tisztelettel kérjük polgártársainkat,
főként az egyedülálló idős szomszédainkra, utcabeli lakótársainkra nagyobb
figyelmet fordítsanak .
Községeinkben kiemelkedő bűncselekmény nem történt, de tudomásunkra
jutott, hogy az állomásról az elmúlt
hetekben kerékpárokat tulajdonítottak
el !! Azonban ezt a hatóságok felé nem
jelezték a tulajdonosok ! Amennyiben ilyen vagy hasonló cselekmény
áldozatává válnak, kérjük ezt azonnal
jelezzék a 112 -es illetve: Sárközy Csaba
r.ftörm. úr szolgálati telefonszámára:
06-20-320-9919.
Lakossági felhívásra jeleznénk, hogy
körzeti megbízottunkkal egyeztetve
és közös szolgálatban is külterületeinket kiemelten figyeljük , éjjel -nappal
visszatérően !!! Különös tekintettel az
elmúlt időszakban történő illegális

hulladékok lerakása miatt.
Ezúton is köszönjük megtisztelő támogatásaikat, amiből üzemeltetni tudjuk
Kápolnásnyék -Pettend közigazgatási
területén egyesületünket!
Kiemelten :
SÁRDI TAMÁS
VAS & CSAVAR (FÁBIÁN ATTILA ÉS ÉVA)
VÖRÖSMARTY GYÓGYSZERTÁR
WALORE SOLUTIONS Kft. ( SZÜCS ATTILA )
MÉSZÁROS BÉLA
Nem utolsó sorban :
PAPÍRBOLT
KÁPOLNÁSNYÉKI ÖNKORMÁNYZAT
(A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE MÉG NEM
MEGÁLLAPÍTOTT )
ANYA -TANYA
PLUTÓ ÁLLATELEDEL
ÁKI BÁTYÓNAK KÖSZÖNJÜK A FUTÓFELÜLETEKKEL VALÓ TÖRŐDÉST :D
NÉMETH KÁROLY (AUTÓVILLAMOSSÁG)
MAJDÁN JENŐ
HAJDÚ IMRE
HORGÁSZTÓ
Tisztelettel :
Birtalan József
SKORPIÓ P-ÖTE VEZ. TAGJA

RENDŐRKAPITÁNYSÁG
RENDŐRKAPITÁNYSÁGGÁRDONY
GÁRDONY
RENDÉSZETI OSZTÁLY
RENDÉSZETI OSZTÁLY
2483 Gárdony, Szabadság u. 40., Tel./fax: 22/472-062

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

Kápolnásnyék Körzeti Megbízott
Kápolnásnyék Körzeti Megbízott
Fogadóórák
Helye:

Fogadóórák
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son, ahol tesztpálya létrehozásának álmait
is hordozzuk, kihajtott a késő ősszel elültetett fű. Az öntözőrendszer kiépítése is
folyamatban van.
Ezúton is köszönjük a segítségeket! Bárhová

Kápolnásnyék, Fő utca 28. (Polgármesteri Hivatal)
Helye:
Időpontja: minden hónap második hétfőjén 16:00 - 17:00
Időpontja: minden hónap második hétfőjén 16:00 - 17:00
2017.02.13
2017.02.13
2017.03.13
2017.03.13
2017.04.10
2017.04.10
2017.05.08
2017.05.08
2017.06.12
2017.06.12
2017.07.10
2017.07.10
2017.08.14

16:00 - 17:00

2017.08.14
2017.09.11
2017.09.11
2017.10.09

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

2017.10.09
2017.11.13

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

2017.11.13
2017.12.11

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

2017.12.11

16:00 - 17:00

utánpótlás nevelés hatására újra kikerülhet egy újabb, Vass Ádám szintű tehetség
a magasabban jegyzet foci körforgásába
Hajrá Nyék!
Kármán Tibor
utánpótlás edző

Farkas Balázsról még biztosan hallunk

Kuchta Dóri a szebbik nem egyetlen képviselője

Hárman a sok tehetség közül

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

16:00 - 17:00

16:00 - 17:00

16:00 - 17:00

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

Egyéb időpontban elérhetőség:

Egyéb időpontban elérhetőség:

Sárközy Csaba r.ftőrm.
körzetiCsaba
megbízott
Sárközy
r.ftőrm.
06/20/320-99-19
körzeti megbízott
112
06/20/320-99-19

Raveczky Gergő a jövő gólkirálya

NB 1-es
segítség
a célom felé
„Küzdj, amíg ők alszanak!
Tanulj, amíg ők buliznak!
Élj úgy, ahogy ők álmodnak!”
Ez az idéz meghatározó életemben! Öt éves koromban
kezdtem el focizni, de akkor
még mezőnyjátékos voltam.
13 éves koromban egy for-

Sportélet
Végre az utánpótlás kis focistái újra szabadtéren gyakorolhatnak. Keddtől péntek
délutánig gyermek ricsajtól hangos az önkormányzat mögötti műfüves pálya.
Indulnak a Bozsik tornák is, ahol négy
korosztályban indulnak a lurkók. Közel
száz taggal üzemel a „focinevelde”. A leg-
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is megyünk, a gyermekfoci hallatán egy kis
kedvezményt, és egy kedves mosolyt mindenhol kapunk, ami táplálja lelkesedésünket. A folyamatos munka hatására lassan
utolérjük magunkat és a sokáig elmaradt

Kápolnásnyék, Fő utca 28. (Polgármesteri Hivatal)
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Juhéj itt a tavasz!
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nagyobbaknak már enyhe pihék jelenek
meg az orruk alatt. Az U13-as korosztály
ősztől már a nagypályán mérkőzhet valódi
bajnokságban a környékbeli csapatokkal.
A kisebb korosztályok pedig a Bozsik Tornákon küzdhetnek. A Kápolnásnyéki Sportegyesület nyugodt körülményeket biztosít
a képzésre, és néhány év múlva szinte csak
saját nevelésű labdarúgó fogja képviselni

településünket és vissza is csalhatja a nézőket az állandóan szépülő pályára.
Nagy figyelmet fordítunk a gyermekek
pályán való viselkedésére is. Ügyelünk
arra, hogy csak olyan szavak hagyják el
a gyermekek száját, ami vállalható egy
küzdelmes mérkőzés hevében is. Nem kis
feladat!
Örömhír még hogy az új utánpótlás bázi-

dulópont jött el az életembe,
amikor megkaptam életem
első kapus kesztyűjét. Először
csak otthon kezdtem el védeni. Megtetszett ez a poszt és
a következő szezont már az új
„otthonomban” kezdtem meg.
Az elején nem ment olyan jól,
de sok edzéssel és meccsel
belejöttem. 19 éves vagyok a
kápolnásnyéki ifi csapat kapusa
és csapatkapitánya. A szalag
plusz lökést adott nekem és
ahogy látszik is a tavaszi sze-

zonban csupán 2 gólt kaptam
5 meccs alatt (de ehhez kellett
egy jó csapat is).
Az edzőm Höltzl Richárd jó kapcsolatot ápol a felnőtt Kemenes Szabolccsal és megbeszélte
vele, hogy foglalkozzon velem
egy kicsit. Így történt, hogy az
a kapus jött el kis falunkba, akinek 50 utánpótlás válogatott
mérkőzése van és több mint
150-szer lépett pályára az NB1ben. Ahol játszott mindenhol
elsőszámú kapusként számí-

tottak rá.
Hihetetlen számomra, hogy
ilyen kapus foglalkozott velem ebben a szűk egy órában.
Hálás vagyok neki, mutatott
új dolgokat és megfogadom
minden tanácsát!
Keményen fogok dolgozni,
hogy minél jobb kapus váljon
belőlem!
Mocsári Máté
KVSE ifi csapatának kapusa és
csapatkapitánya

K á p o l n á s n y é k i
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LOTTILOVE –

Van élet a gyerek
után, avagy őszintén
dilemmákról,
boldogságról,
kételyekről
Apák ereje…
Miért ez a cím? Az Apák ereje?
Hmmm...., már ahogyan leírom ezt a
mondatot könnybe lábad a szemem. Engedjétek meg, hogy bevezetésként, írjak pár sort
a saját gyerekoromról. Ígérem, nem egy sor
családi vicces story-val akarlak untatni, csak
így teljes a történet. Ahogyan már említettem, egy fantasztikus család része vagyok,
ez nem csak duma, tényleg, és nem győzöm
ezt meghálálni a sorsnak vagy Istennek,
mindegy kitől kaptam: Köszönöm!
Egy boldog családban nőttem fel. Én nem
tudom, milyen érzés elvált szülők gyermekeként felnőni. Én egy normális, középosztálybeli, tisztes család gyermekeként cseperedtem fel. Édesanyám pedagógus, Édesapám
pedig vezető pozícióban dolgozik immáron
sok éve egy állami cégnél. Tehát munkájukból adódóan is, rengeteg időt tölthettem és
remélem, még nagyon sokat fogok velük
tölteni. Így nem más, vagy a nagyszülők
neveltek. Szerető család vett körül mindig!
Sokat tanulhattam tőlük. Édesanyámtól az
igazi női mintát: az odaadást, az aggódást, az
önzetlenséget. Édesapámtól: a büszkeséget,
az erőt, a megbecsülés igényét. Most apukámról szeretnék kicsit beszélni, hiszen arról
szól a bejegyzés, hogy miben is rejlik az Apák
ereje. Emlékszem, mikor gyerekként valami
rosszat csináltunk a testvéremmel, ami azért
előfordult „néha”! Sosem kaptunk ki!
Volt egy fotelünk az étkezőben, ahol
gyerekként bekucorodtunk, mikor valami
rosszaságot csináltunk, ilyenkor Apukám
halk szóval, de határozottan elmondta a
véleményét a tettünkről. FUUUU kegyetlen
volt. Apukám az ember lelkére tudott hatni,
de azt úgy igazán. Nem azért, mert ordított,
mert ő nem kiabált soha, hanem mert an�nyira szeretett és mi is annyira szerettük és
szeretjük, hogy nem bírtuk elviselni, mikor
véletlen megbántottuk.
Édesapám, nem egy magas ember, de
valahogy nekem mindig óriás volt, és lesz
is a szememben. Igazi erőt, és magabiztosságot sugároz, az a mélybarna szeme. Nem
fájt úgy semmi, mint amikor csalódás érte
miattam, mert mindig éreztem, hogy na
azért én vagyok a kicsi lánya. Minden ilyen

beszélgetés végén megölelt, és azt mondta
Szeretlek, és teszi ezt máig is.
Miért tartottam fontosnak ezt elmondani? Nem véletlenül mondják, hogy Apja
lánya! Rengeteg tulajdonságot kaptam tőle,
nemcsak biológiailag, hanem csak úgy észrevétlen. Ez a tanítás, nem tudatos volt a
részéről, csak átadta. Mit adott? Büszkeséget egy jó marokkal, egy kis túlzott őszinteséggel megspékelve. Azt tartják, hogy
egy lány hasonló párt választ magának,
mint az Édesapja. Én is ezt tettem. Önkéntelen felfedezek hasonlóságot a férjem és
Ő közötte. Egyre gyakrabban. Akik ismerik
a férjem, azt gondolnák áááá dehogy nem
is. Dehogynem! Mikor megtudtuk, hogy
kislányt hordok a szívem alatt, nemcsak én
ugrottam ki a bőrömből örömömben. Ne
úgy értsd, hogy egy fiúnak nem örültünk
volna, de egy Apának a lánya? Ez igaz egy
Anyának, a fiúkérdésre is szerintem, amivel
semmi gond - így vagyunk kódolva!
Szóval jön a férjem „kivesézése”. A családban születtek sorba a csodaszép kisbabák,
akiket ő nagyon szeretett, de sosem fogta
meg egyiket sem, kicsit talán megsimogatta
a kezüket, ESETLEG! Valahogy ez így ment,
mígnem stabilan nem kezdtek menni, mert
nála ott indult a gyerek, mikor már megy,
meg tud beszélni! JAJJJJJ jajjjj jajjj és jajj,
fogtam is a fejem, hogy azért ez így kőkemény lesz, ha jön a saját lurkó. Aztán jött
is, ahogyan kell. Jött az első babamocorgás.
Kértem, fogja meg a pocakom! Gondoltam,
osztozzon ő is ebben a csodában, de sokszor volt egy AHA, tök szupi és ezzel kész!
Hozzáteszem, nem azért mert nem volt tőle
boldog, csak egyszerűen férfi:) Itt még nem
Apa, „csak” egy tipikus férfi, a szó jó értelmében. Majd lassan felfedezte az ultrahang
adta lehetőségeket és ráébredt, hogy egész
ember alakja van ennek a kis pocaklakónak,
aki reagál a zenére, és az ő hangjára is. Itt
már láttam azt a DE várom, pillantást!
Minél nagyobb lett a pocak, annál inkább
vált leendő Apává ő is! Majd eljött a várva
várt pillanat. Megyünk szülni ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!! ( Egy kis kitérő,mindig úgy képzeltem, hogyha éjjel beindul, aminek be kell,
ő, mint a filmekben a kétségbe esett pasik,
berakja a csomagom a kocsiba és engem
meg itthon hagy ) :) Na de erre esélye sem
volt ! :) Szerencsére!
Visszatérve a lényegre: persze ő előre
kijelentette, nem-nem, tuti nem fog bejönni
a szülésre, amivel szerintem nincs is baj,
ha nem, hát nem erőltettem, volt nekem
bajom így is. Ő megmondta, hogy neki NE
is adják oda a kezébe, mert tuti kárt tesz
benne véletlen. Aztán jött a BUMMM, mikor
megszületett az Ő kislánya, hirtelen meg-

Kisbíró

változott minden. Egy kis nővérke nem laca
- facázott és beparancsolta a szülőszobára!
:) HIHI, azért az arcát itt megnéztem volna!
Szóval, ő foghatta meg először Lottit ,és
melengethette kiskezét, hallhatta első hangocskáit. Ott akkor született meg az Apa a
nagybetűs APJA, az én kislányomnak. Persze
többé nem volt ám panaszkodás, hogy ő
nem tudja fogni, meg nem meri és amúgy
is ezzel hagyjam már békén!
Hirtelen megváltozott minden, már nem
én vagyok az első számú az életében, hanem
a gyermeke. Szereti, félti, óvja őt, ahogyan
engem óvott az ÉN ÉDESAPÁM!
Én hiszek az Apák és gyermekeik különös kapcsolatában. Legyen kislány, vagy
kisfiú. Egy Apa mindig erőt ad a holnapra,
biztonságot teremt, és felsegít bárhonnan,
bármilyen mélyen is vagy az életben, mert
az ő keze a legerősebb a világon, és az ő puszija a legédesebb puszi. EZ, AZ APÁK EREJE!
Engedjétek meg leendő Anyukák, hogy
az Apukák szerves részei legyenek a gyermekeitek életének, hagyjátok, hogy bénázzanak pelenkázás közben, hogy táncoltassák
őket, hogy felkeltsék, mikor még alszanak,
hogy hülyeségeket beszéljenek, fura orrhangon! Mert ugyanakkora szükség van rájuk,
mint mi ránk!
Kedves leendő Anyukák! Ne felejtsetek el bízni a leendő Apukákban és csak
erősíteni bennük, hogy jól csinálják, amit
csinálnak! Ezt nem lehet elrontani, csak
jelen KELL lenni!
További cikkeket találtok a
www.lottilove.webnode.hu oldalamon.
Lampert-Szűcs Szabina

K á p o l n á s n y é k i

18

2017/március–április

Kisbíró

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
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

Kegyeleti koszorúk,
sírcsokrok készítését
vállaljuk akár
kiszállítással is!

Minőségi munka elérhető áron!
Rendelését telefonon vagy e-mailben is leadhatja!
Tekintse meg rendkívül jó minőségű vetőmag
kínálatunkat, melyben megtalálhatóak a
legnépszerűbb fajták és jó pár különlegesség is!
Primulák széles színválasztékban kaphatóak nálunk!

Kápolnásnyéki lakosoknak -5%
kedvezmény a lakcímkártya felmutatásával!
Telefon: 0620/347-3103;
0620/481-1925; 0620/920-5362
sarkadikert@gmail.com ; www.sarkadikert.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
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 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

K á p o l n á s n y é k i
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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.
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HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

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

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

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Központi telefonszám: 22/574-100, 574-101 • Fax: 22/368-018

Székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Központi telefonszám: 22/574-100, 574-101
Fax: 22/368-018
Podhorszki István - polgármester - 574100/111, 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 Judit 574-100/118, 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
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
Némethné 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

Rehab-Alba Kft

Tel: 06 30 464 1092, email: rehab.alba@gmail.com
Mintabolt: 8000 Székesfehérvár, Hunyadi u. 36. (Mentőfeljáró alatt)

Dr Dénes Annamária 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
Információ, bejelentkezés:
Horváthné Hakfelner Ágnes
Rehab-Alba Kft ügyvezető
Tel.: 06 30 464 1092

ANTENNA,
-RIASZTÓ, -VILLANY,

 FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁK szerelése, javítása

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

 VILLANYSZERELÉS és EON VILLANYÓRA HELYEK
kialakítása, „AMPERNÖVELÉS”

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

 RIASZTÓSZERELÉS és videokamerás megfigyelőrendszerek, stb...

GERGELY SAT BT.

06 30 /9 8 1 - 6 3 - 63
www.gergelysat.hu
Tájékozató munkavégzésről
A Tó-Vill Bt. Kápolnásnyék Tó u. 23/a, mint villamos kivitelező,
az E-ON Észak-dunántúli Áramhálózati ZRT. megbízásából
Kápolnásnyék településen oszlop és vezeték cseréket végez.
Az oszlopcserék a már statikailag nem megfelelő oszlopokat
érintik, ezzel is javítva Kápolnásnyék település villamos energia ellátásának üzembiztonságát.
A munkálatok 2017. Április 10-én kezdődnek és előreláthatóan
Május 16-án fejeződnek be. A munkálatok során Kápolnásnyék település egyes részein félpályás vagy teljes forgalom korlátozást kell alkalmaznunk, valamint az egyes
útszakaszokra kihelyezett súlykorlátozó táblák tiltása ellenére nagyobb munkagépekkel is be kell menünk, hogy
a szükséges munkálatokat elvégezzük.
A munkálatok során estelegesen felmerülő kellemetlenségekért és egyéb problémákért szíves elnézésüket és
megértésüket kérjük Kápolnásnyék község lakóitól.
Somogyi Péter
Műszaki vezető
Tó-Vill Bt

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

