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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Képviselő-testület 2019. április 15-ei rendkívüli nyilvános ülésén döntött a Kápolnásnyék – Pázmánd között
kialakítandó kerékpárút építése tárgyú területfejlesztési
projekt részeként a Kápolnásnyék 011/6 hrsz-ú ingatlant érintő 838 m2 ingatlanrész (vételár: 1 674 000 Ft)
és a Nadap 027/4 hrsz-ú ingatlant érintő 95 m2 ingatlanrész (vételár: 192 522 Ft) megvásárlásáról. A projekt
megvalósításához szükséges volt a területek megvásárlása (a szükséges fedezetet a projekt költségvetése
biztosította), mivel a tervezett kerékpárút nyomvonala
érinti ezeket az ingatlanokat. Ezt követően (lakossági
kérésre) döntött a Tó utca 6. szám melletti fa kivágására
beérkezett ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatok elbírálása
során Balai Károly vállalkozót hirdette ki a testület nyertes
ajánlattevőként, ajánlatát bruttó 300.000.-Ft összegben
elfogadta. Időközben az ingatlant és az elektromos vezetéket veszélyeztető ágak levágása megtörtént, azonban
a fa teljeskörű kivágását az önkormányzat leállíttatta.
A Képviselő-testület 2019. április 29-ei soros, nyilvános ülésén véleményezte a Vörösmarty Mihály Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Iskola
Intézményvezetői pályázatára beérkezett pályázatot és
javasolta Tőzsér Mónika intézményvezetői megbízását. A
Képviselők elfogadták a civil szervezetek támogatásának
elszámolásáról szóló 2018. évi pénzügyi beszámolót,
ezt követően döntöttek a 2019. évi támogatásokról,
melynek keretében 4 millió forinttal támogatták a pályázatot benyújtó szervezeteket.
Református Egyházközség: 150.000 Ft
Római Katolikus Plébánia: 150.000 Ft
Vörösmarty Nyugdíjasklub: 175.000 Ft

Barátság Nyugdíjasklub: 175.000 Ft
Vörösmarty Sport Egyesület: 1.000.000 Ft
Tóparti Sport Club: 150.000 Ft
Kápolnásnyék és környéke Bűnmegelőző
Polgárőr Egyesület: 1.400.000 Ft
Kápolnásnyék és környéke Bűnmegelőző
Polgárőr Egyesület: 450.000 Ft
Symposion Alapítvány: 200.000 Ft
Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 150.000 Ft
A Képviselő-testülete elfogadta a háziorvosok 2018. évi
praxistámogatásának elszámolásáról szóló pénzügyi beszámolót, majd döntött a 2019. évi támogatásról, mely
szerint a településen székhellyel rendelkező háziorvosok
részére 250 000 Ft – 250 000 Ft összegű praxistámogatást állapított meg.
A képviselők elfogadták a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtését végző Hazai Kommunális Kft (2458 Kulcs, Rózsahegyi út 10.). 2018. évre vonatkozó, 1 m3-re vetített részletes költségelszámolását.
A Képviselő-testület döntött a közvilágítás korszerűsítési
projekt tárgyában, melynek keretében teljesen megújulhat a közvilágítás rendszere a településen. Mivel a beruházás becsült érték alapján a közbeszerzésekről szóló
törvény hatálya alá tartozik, ezért a testület ajánlatkérési
eljárást is indított a közbeszerzési eljárás bonyolításával
kapcsolatosan.
Döntés született további traktor-munkagépek beszerzése tárgyában, melynek keretében közbeszerzési eljárás
megindításáról döntött a testület. Szükség lenne a pá-

lyázati úton beszerezett traktor mellé sószóró, pótkocsi
és szárzúzó berendezés beszerzésére is.
A képviselők jóváhagyták, hogy a Velencei-tavi Területés Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (VTT Kft.) fióktelepei közé felvételre kerüljön a
2483 Gárdony, Posta utca 8. szám alatti cím.
A Képviselő-testület elbírálta a Vörösmarty parkban nyilvános illemhely építése tárgyában beérkezett ajánlatokat,
nyertes ajánlattevőként a Mava-Plan Kft-t (2481 Velence
Meggyfasor utca 1.) választotta, melynek ajánlatát bruttó
8 019 804.-Ft összegben elfogadta.
2019. május 13-ai rendkívüli nyilvános ülésén a képviselő-testület módosította Dr. Szalai Lídia házi gyermekorvos feladatellátási szerződését a helyettesítésre vonatkozóan. Ezt követően döntött A Magyar Falu Program
keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése”
című pályázat benyújtásáról, melynek keretében (nyertes
pályázat esetén) sor kerülhet a művelődési ház belső
felújítására és eszközbeszerzések (új székek, hangtechnikai eszközök) is megvalósulhatnak.
A Képviselő-testület döntött a traktor-munkagépek beszerzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó szolgáltatás nyújtása tárgyában tett
ajánlatokról, nyertes ajánlattevőnek az Albensis Fejér
Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-t választotta, aki
a legkedvezőbb ajánlatot tette, nettó 250 000 Ft ös�szegben.
Podhorszki István
polgármester

TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSEK
Az elmúlt hetekben és jelenleg is folytatódik településünk szépítése, fejlesztése
Az önkormányzat dolgozói frissen telepítettek gyönyörű szép virágokat a központ és a Vörösmarty Park
területén. Az előttünk álló időszakban tovább fog színesedni és pompázni Kápolnásnyék!

2

Elkezdődött a Vörösmarty Park mögötti terület gondozása. A tavasz folyamán az előkészületek (talaj
rendezése) valósultak meg, azóta pedig már a füvesítés eredményét is hamarosan láthatjuk. A fejlesztés
megvalósulásával szeretnénk beköltöztetni a központi

részre pl. a gyermeknapi rendezvényünket, illetve a hagyományos Szent Mihály Napi Ünnepségünket is tovább
tudjuk alakítani.
A park mögötti zöld területen önkormányzati beruházás
keretein belül nyilvános illemhely kerül kialakításra. Női,

férfi és mozgássérült egységeket alakítunk ki a létesítményben. A fejlesztéssel egyrészt rendezvényeink
infrastruktúráját bővítjük, másrészt a helyi lakosság és
az idei látogató vendégek számára szeretnénk ezt a
szolgáltatást biztosítani.

Az iskola melletti buszmegálló is felújításra került,
valamint zebra és figyelmeztető táblák segítik a tanulók biztonságos átkelését a forgalmas úton. (Gárdonyi
út – Iskola út)
A buszmegálló ülőhelyét pedig Podhorszki István
polgármesternek köszönhetjük.

Beszereztük a képen látható munkagépeket, valamint számos tartozékát (pótkocsi, szárzúzó, ágdaráló,
sószóró, hókotró). Bízunk benne, hogy a megvásárolt
eszközök nagy segítségünkre lesznek a jövőben és
például már a téli havazás sem fog komoly gondot
okozni a lakosság és a forgalom számára.
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Az április 2-án elindult beruházásunk május elejére
már nagyon sokat haladt előre és már több mint 50
%-os állapotban van. A tervek szerint a hónap végére
teljes egészében elkészül az Ország út jobb oldalán
található Kápolnásnyéken átívelő gyalogút egészen
Velence határáig.

Nem csak virágok, hanem mostmár időről időre
különböző a szezonhoz illő alkotások tűnnek fel a
központban. Most éppen egy tavaszi méhecske csinosítja településünket, a gyermekek pedig imádnak
fotózkodni ezekkel az alkotásokkal. Köszönjük Istvánovits Renáta, Farkas Károly, Reichenbach Máté és
Reichenbach Tibor munkáját!

VERSÜNNEP KÁPOLNÁSNYÉKEN
Kápolnásnyéken a Vörösmarty szobornál 150 óvodás részvételével emlékeztek meg a Költészet napjáról. Istvánovits Renáta szervezésében, a község
vezetői a gyermekek együtt megtudhatták, hogy mi is
az a Költészet Napja, s az is tudomásukra jutott, hogy
kápolnásnyéki kisgyermekként Vörösmarty Mihály is
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kezdett kis verseket mondani, énekeket dalolni. Az
ovisoknak büszkének kell lenniük arra, hogy a nagy
költő nyomdokaiban járhatnak, s egykor lehet belőlük
is híres versíró.
(A fényképeket Istvánovits Renáta készítette)

Kupi László
helytörténeti kutató
#posztoljverset #magyarköltészetnapja #vörösmarty
#szózat #kápolnásnyék #napsugáróvoda

SPORTOS FALUKERÜLŐ TÚRA 2.0
A szeszélyes májusi időjárás mellénk állt és napsütéses
időben rendezhettük meg a második Sportos Falukerülő
Túrát május 11-én. A túra célja volt, hogy Kápolnásnyék
utcáin sétálva, biciklizve vagy futva a résztvevők sportos
állomásokon mozoghassanak, tegyenek ezzel egészségükért és jól érezzék magukat a friss levegőn. Az állomásokon különböző sportokkal ismerkedhettek meg és
mindenhol várta őket valamilyen feladat, aminek elvégzése után pecsétet kaphattak menetlevelükbe.
Ez alkalommal nyolc sportos állomás várta a bátor túrázókat, hogy próbára tegyék ügyességüket és erejüket. A
nevezés a Művelődési Házban történt, ahonnan délelőtt
fél 10-től délután fél 2-ig lehetett elindulni a túrára. Az
első állomás a műfüves focipályán várta a résztvevőket,
ahol először szlalomban kellett vezetni, majd pedig a
kapuba kellett beívelni a focilabdát. A második állomás
egy saját testsúlyos, ügyességi és TRX gyakorlatokat tartalmazó állomás volt Horváth Tímea edző jóvoltából, aki
a Vörösmarty parkban igencsak megmozgatta a hozzá
érkezőket. A harmadik megálló a Papír-Írószer Bolt előtt
volt, itt evezős ergométerek várták a túrázókat, melyeken
200 métert kellett húzni mindenkinek. A negyedik állomáson kosárlabdás feladatokat lehetett elvégezni kicsiknek
és nagyoknak egyaránt, majd pedig innen tovább menve
az ötödik állmáson íjászok várták az érkezőket. Náluk 4-5
lövésből kellett legalább egyszer eltalálni a céltáblákat, ami
sokaknak többször is sikerült.
Az íjászkodás után egy hosszabb utat kellett megtenni
Velence felé a hatodik és hetedik állomásig, miközben a
túrázók a Velencei-hegységre nyíló kilátást élvezhették. A
hatodik megállónál küzdősportos és erősember feladatok
várták az érkezőket, például rúgásokat, ütéseket gyakoroltak és homokzsákot cipeltek. A hetedik állomás egy
spartan pálya volt az x5Gymben, ahol az edzők ügyességi
és egyensúly gyakorlatokkal várták a túrázókat. Az utolsó
állomásra mindenki a Művelődési Házba tért vissza, ahol
a gymstick műfajával lehetett megismerkedni a Gymstick
Velence jóvoltából.
A túra végén eredményhirdetést tartottunk a különböző
kategóriákban, amely után még egy futóversenyen is
részt vehettek azok, akik még nem fáradtak el eléggé
a falukerülésben.

A falukerülő túra eredményei a következőek lettek:
Egyéni indulók – kerékpárral
1. Velki Tibor
2. Pallag Norbert
3. Szmilkóné M. Anikó
Egyéni indulók – gyalog
1. Prandovszki Sz. Margit
Csapatban indulók – kerékpárral
1. Liliomok
2. Helgem
3. Papp-Harmath Family
Csapatban indulók – gyalog
1. Nutellaevő gyalogos flamingók
2. Kecske
3. Citromkák
Csapatban indulók – futva
1. Autobot
2. Szarvasok
A futóverseny eredményei:
Rövid táv – Lányok
1. Prandovszki Nóra és Rozgonyi Sára
2. Veres Szilvia
3. Perjési Georgina
Rövid táv – Fiúk
1. Sors Zétény
2. Kiss Máté
3. Kalmár Miklós
Hosszú táv – Lányok
1. Szendrei-Szabó Kinga
2. Szabó Imola
Hosszú táv – Fiúk
1. Kovács Levente
2. Pálos István

Nagyon örülünk annak, hogy sokan eljöttek a falukerülő
túrára és a futóversenyre is. Igen színes társaság jött ös�sze, minden korosztály képviseltette magát, jó volt ennyi
sportolni vágyóval találkozni. Volt, aki egyedül, és volt, aki
családdal vagy barátokkal vágott neki a falukerülésnek, de
akárhogy is ment végig a túrán, biztosan jó hangulatban
ért vissza a célba.
Reméljük, mindenki jól érezte magát és szívesen folytatja
majd a sportolást ezután is!
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki segített
benne, hogy a falukerülő túrát idén is sikerrel megrendezhessük!
A regisztrációban és az állomások működtetésében közreműködtek: Szávai Flóra, Mester Ildikó, Horváth Máté,
Horváth Tímea, Sebes Ádám, Orisek László, VVSI Evezős
szakosztály, Kőszegi Zsombor, Rózsa Erik, Pákozdi Íjász
Egyesület, x5Gym, Gymstick Velence.
Köszönet az eredményhirdetésekben való részvételért
Kupi László és Kovács Gábor képviselő uraknak, valamint
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző asszonynak!
Nagyon köszönjük Istvánovits Renátának a program megörökítését!
Külön köszönjük a polgárőrök segítségét a futóverseny
útvonalának biztosításában!
A Sportos Falukerülő Túra idén is az EFOP-1.5.2-16
kódszámú, „Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a
Velencei-tó térségében” elnevezésű pályázat keretében,
a Vektor Közösségi Pont szervezésében valósult meg. A
pályázat többek között támogatja a közösségi sportolás
népszerűsítését, a rendszeres sportolásra való motiválást
is. A programról részletesen a www.vttnonprofit.hu/vektor
weboldalon és a www.facebook.com/vektorkozossegipont oldalon lehet tájékozódni.
Szabó Dóra
Vektor Közösségi Pont
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HÁRSFA ÜLTETÉS
A Kápolnásnyéket és Pázmándot összekötő út
mentén, valamikor a 1970-es évekig öreg szederfák (eperfák) álltak, melyeket eléggé meggyérítettek a II. Világháborús csatározások. A megmaradt
fák is lassan elpusztultak vénségükre, s az út is
átalakításra-áthelyezésre került.
A nyéki bekötő út mellé az önkormányzat az 1990es évek végén platánfa csemetéket ültetett, me-
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lyek jó része meg is eredt. Az út melletti területen
nagyüzemi gazdálkodás volt, s a repülőgépes gyomirtásnak a fiatal platánsor áldozatául esett, egykét darab maradt belőle. Többször pótlásra került,
az út fasora, de valahogy nem maradtak meg csak
hébe-hóba.
2019. május 10-én a „Madarak és fák napja”
alkalmából L. Simon László családi vállalkozása

ajándékozott a hiányzó fák pótlására 80 darab
hársfa csemetét. Az ültetéshez munkagépüket is
biztosították, s az önkormányzat dolgozóival közösen elültették a hársfacsemetéket. Jó lenne, ha
megerednének, s az is jó lenne, ha mások is követnék ezt a példát!
Kupi László
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KÁPOLNÁSNYÉKI RÓZSAÜLTETÉS
HAGYOMÁNYA
A történet kezdete, Vörösmarty halálát követő évre
vezethető vissza.
Amikor 1856-ban Jókai Mór meglátogatta Kápolnásnyéken azt a házat, amelyben Vörösmarty Mihály 1853
májusától, 1855. novemberéig lakott családjával. Ez az
épület, a volt Kazay féle közbírtokosi ház, amit a nyékiek
ajánlottak fel a nagy költőnek, hogy vissza tudjon vonulni
szülőfalujába. Kevés fennmaradt versét ebben az épületben írta még, s közben próbálkozott kertészkedéssel
és virágültetéssel. A szőlőből nagyon gyenge silány bort
tudott csak készíteni, a dinnyéi inkább a tök ízt adták
vissza, mert összeültetett több mindent, s így elfajzottak
nem voltak jók. Viszont a virágai sikeresek voltak, főleg
a rózsái, amelyeket büszkén mutogatott az Őt meglátogató barátainak. Jókainak családi öröksége is volt a
nyéki-pettendi földek között, s így 1856-ban lejött Pestről lerajzolni az épületet, amit a Vasárnapi Ujság 1856.
évfolyamának 27. számában megjelentetett az alábbi
felirattal: „Jókai Mór rajza, amint a kép alatt olvasható:
Vörösmarty laka Nyéken. Főmunkatársunk Jókai Mór
saját rajza után”. Jókai önéletrajzában leírta a fentieket,
s azzal is kiegészítette, hogy Vörösmarty virágait a kertből
tisztelői lehordták, s büszke volt arra a rózsatőre, amelyet
a nagy költő kertjéből a balatonfüredi villája kertjébe vitt
el és ott nagyos sok virágot hozott minden évben.
Itt térünk vissza a mába. A Vörösmarty rózsaszeretetét
vissza kellene hozni Nyékre! Itt jött kapóra az első érettségiző osztályok elbúcsúztatása Nyéktől, a településtől,
a Vörösmarty Múzeumtól. Az akkori gondnok nénivel
Zalka Gáborné Éva nénit megkerestem, hogy egy
hagyományt szeretnénk elindítani, hogy a ballagó két
osztály az utolsó tanítási napon, egy rózsatövet ültetne
a Múzeum bejáratával szemben lévő parkosított részbe. Éva néni örült és minden segítséget megadott. Az
iskola igazgatónője Marosánné dr. Gáti Gabriella szintén
lelkesedéssel fogadta az ötletet, s megszervezte, hogy
a diákok ünneplőbe öltözve, osztályonként egy-egy
rózsatővel, a ballagási főpróba után, osztályfőnökeik
és az iskola vezetőivel kijöttek a Múzeumhoz. Minden
egyes alkalommal az elmúlt 20 évben ez a ceremónia lejátszódott, a parkban. A búcsúzó osztályoktól az
önkormányzat, s a magam nevében elbúcsúztam és
elmondtam, hogy későbbiek során látogassanak vissza
gimnáziumi múltjuk emlékhelyeire, s hozzák el majdani

párjukat, majd a megszületet gyermekeiket, s mutassák
meg az általuk ültetett rózsatöveket, s legyenek büszkék
arra, hogy Kápolnásnyéken – Vörösmarty szülőfalujában
voltak diákok. Egyben ilyenkor szoktam megköszönni
az iskolánkért és településünkért végzett munkájukat,
egy kis állófogadással egybekötött pezsgős koccintással, kívántam sok sikert az érettségihez és a nagybetűs
ÉLETHEZ. Voltak, akik ilyenkor kicsit meghatódtak és
voltak, akik arra gondoltak, hogy letudtuk a „gimit”, de
utólag sokan elárulták, később amikor már a növekvő
csemetéjükkel, párjukkal beszélgetve nosztalgiáztunk,
hogy ez a búcsúzás egy életre szóló emlék maradt a
szívükben.
Ebben az évben a 21. alkalommal, a hagyomány egy
kissé átalakult, mert a Vörösmarty Múzeum építési, felújítási munkálatai miatt áthelyeztük a rózsaültetést és a búcsúzást a központban lévő Vörösmarty Parkba. Viszont,
itt a rózsaültetés után a Szózat elszavalását követően a
költő szobrát körbeállva készülhetett a csoportkép, majd
a pezsgős koccintás.
Köszönet annak az 1280 diáknak, akik itt érettségiztek
és településünk életébe egyéniségükkel színt vittek! A
fotóért köszönet: Istvánovits Renátának
Kupi László a hagyomány megteremtője
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SPORTOLÁSRA IS ÖSZTÖNÖZNEK
A VEKTOR KÖZÖSSÉGI PONT
PROGRAMJAI
A Velencei-tó környékén lakók már többször találkozhattak a Vektor Közösségi Pont nevével, mely
egy EFOP-pályázatot valósít meg öt tó körüli település (Gárdony, Kápolnásnyék, Pákozd, Sukoró és
Velence) részvételével. A projekt központi gondolata az emberek személyes támogatása, és célja,
hogy minél nagyobb számban aktivizálja a már itt
lakókat és az újonnan érkezőket is.
A sportos és egészséges életmódra való ösztönzés
céljából több helyen megrendezésre került már a
Spirit of Sport elnevezésű sportnap, melynek célja,
hogy településenként megmozgassa a helyieket,
valamint hogy olyan sportágakat mutasson be,
amelyeket a későbbiekben is lehet űzni a környéken.
Első alkalommal 2018 októberében Kápolnásnyéken lehetett részt venni a sportnapon, ahol egy
sportos falukerülő túra során hat állomáson hat
különböző sportnemet próbálhattak ki az érdeklődők, miközben végig sétáltak a falun. Az állomások
teljesítése után még egy futóversenyen is részt

vehettek azok, akiknek maradt ereje a délelőtti
sportolás után. A második alkalomra Gárdonyban
került sor 2018 decemberében. A sport- és egészségrendezvény célja volt, hogy a sportos fiatalok,
idősek és családok mozgásélménnyel gazdagodjanak és elinduljanak egy egészségesebb életmód
felé – ehhez többféle sportot ki lehetett próbálni
és előadásokat lehetett meghallgatni. 2019 áprilisában Sukorón valósult meg a harmadik Spirit
of Sport sportnap, mely egy gyalogos túra volt, és
több távon mutatta be az érdeklődők számára a
Velencei-hegység legszebb látnivalóit. A rendezvény egyik fő célja volt, hogy az emberek megkedveljék a természetjárást, valamint felfigyeljenek a
szabadban eltöltött idő és mozgás jótékony, egészségmegőrző hatására. A programelem negyedik
állomása Agárdon volt május 1-jén, ahol a Parkerdőben egy sportmajálison vehettek részt az ünnepelni és sportolni vágyók. Számos sportág mellett
ki lehetett próbálni a teniszezést, a focizást, a petanque-t, a nordic walkingot, a gördeszkázást és
különböző népi játékokat is. Május első felében ke-

rült sor a második kápolnásnyéki sportos falukerülő
túrára is a program keretében, melyen már nyolc
sportággal lehetett megismerkedni és egy nagyobb
körben körbejárni a települést. A résztvevők többek
között spartan akadálypályán és íjászattal tehették
próbára ügyességüket, majd ismét egy futóversenyen mutathatták meg, mennyire sportosak.
Május utolsó hétvégéjén a gyermeknapi programok
mellett Pákozdon, Sukorón és Velencén is megrendezésre kerül a Spirit of Sport sportnap.
A Vektor Közösségi Pont által megvalósított,
EFOP-1.5.2-16-2017-00017 kódszámú projekt
„Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében” munkacímmel fut, és még
számos programot kínál a tó környékén élőknek.
A Vektor Közösségi Pont eddigi tevékenységéről,
programjairól a projekt weboldalán lehet olvasni:
www.vttnonprofit.hu/vektor

FELÉLED A VOLT ÖNO ÉPÜLET
A KATOLIKUS TEMPLOM MELLETT
Kedves érdeklődők!

Friss hírünk van, nagyon hálásak vagyunk, ha segítenek az információ terjesztésében.
Péter Ágnes Munkácsy Mihály - díjas képzőművész
Főiskolai docens Symposion Alapítvány
Alapító elnöke vezetésével a nyéki katolikus templom melletti épületben, a Symposion Akadémia
útjára indítja a MESTER-MŰ-HELY elnevezésű
szabadidős tanulási, képzési, ismeretbővítő és
kreativitásfejlesztő programsorozatát. Programjain
és rendezvényein az óvodás korúaktól a cselekvőképes idős korig valamennyi életkorú jelentkező
kielégítheti egyéni érdeklődését, személyes tudásés alkotásvágyát, részt vehet új ismereteket adó,
vagy a meglévő tudását bővítő, általános és speciális alkotói-, gyakorlati és elméleti kurzusokon,
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szabadidős és nyári táborokban, valamint folyamatosan lehetővé teszi, hogy a résztvevők a kedvenc
tevékenységüket hasonló érdeklődésűek körében,
mesterektől, és egymástól tanulva végezzék.
A MESTER-MŰ-HELY sokféle terepet kínál a tehetséggondozásra, és rendszeres alkalmat teremt
a személyiség kiteljesítésére, rejtett képességek
felismerésére és kiművelésére, az önképzésre,
a továbbtanulásra való felkészülésre, új szakmák
alapjainak az elsajátítására, új ismeretek megszerzésére.
A MESTER-MŰ-HELY új tudás, új szakmai alapok, új alkotások, új innovációk születésének és
új élmények megélésének a helye. A résztvevők
itt mesterektől tanulnak, és hasznosítható tudást
szereznek.
A MESTER-MŰ-HELY célja, hogy javítsa a tanulás,

a tehetséggondozás, a személyiség- és kompetencia fejlesztés helyi feltételeit és lehetőségeit. Módszertani ötleteket, segédanyagokat és segítséget
kínál a formális oktatásban tevékenykedő rajz- és
vizuális művészetoktató pedagógusok számára.
Szolgáltatásaival javítani kívánja a régióban a rekreációs szolgáltatások versenyképességét. Környezettudatos szemléletet terjeszt, és növelni kívánja a
térség, valamint az együttműködő községek regionális szerepét.
A teljes program közös bemutatása:

https://www.youtube.com/watch?v=pBT60t-zXCs
Jelentkezési lap a:

www.symposion.hu honlapunkról letölthető
Mobil: +3630 2007765

MESTER-MŰ-HELY
A KÁPOLNÁSNYÉKI VOLT ÖNÓ ÉPÜLETÉBEN (A KATOLIKUS TEMPLOM MELLETT)
SZERVEZENDŐ NYÁRI TÁBOROK
TÁBOR NEVE
VARÁZSLATOS NÉZŐPONTOK
I.-II.

TÁBORVEZETŐ

Kovács Tamás
artsymposion@gmail.com
Bubla Éva, Freund Éva
LÉLEGZŐ TEREK
artsymposion@gmail.com
Burián Norbert
TERVEZZÉL SAKKOT
buriannorbert@gmail.com
Tundó Klára
VARÁZSLATOS NÉZŐPONTOK…
artsymposion@gmail.com
Burián Norbert
FARAGOTT FREGATT
buriannorbert@gmail.com
A FÉNYKÉPEZÉS ÉS A
Nádorfi Lajos
MOZGÓKÉPKÉSZÍTÉS ALAPJAI
artsymposion@gmail.com
Orisek Judit
TÁGULÓ TEREINK
orisekjudit8@gmail.com
ZENE-TÁNC-KÉPZŐMŰVÉSZET Pápainé Csehák Andi, Péter Ágnes
ÓVODÁSOKNAK
artsymposion@gmail.com
Radványi Anna
LEGENDÁS LÉNYEK TERVEZÉSE
annaradvanyi13@gmail.com
Szamosi Mariann
PIXILLÁCIÓ
szamosi.mariann@gmail.com
Thorday Filoména
MOBIL ÁLLOMÁSOK, STÁCIÓK
artsymposion@gmail.com
Péter Ágnes, Burián Norbert
ÚSZÓ SZERKEZETEK
artsymposion@gmail.com
MEGMOZDULÓ PLASZTIKAI
Kovács Tamás
FORMÁK
artsymposion@gmail.com
ÉLET – SZÍN – HÁZ – TÉR VZ Molnár Andrea
NEVETÉS
artsymposion@gmail.com
Burián Norbert
KÉPZELETBELI LÉNYEK
buriannorbert@gmail.com
VARÁZSLATOS NÉZŐPONTOK
Kovács Tamás
I.-II.
artsymposion@gmail.com
ÁRAMSZÜNET,
Haász Ágnes
FÉNYMÁSOLÓTÓL A
artsymposion@gmail.com
SZÁMÍTÓGÉPIG
„NYOMÁS”
Módra Bettina
NYÁRI TEXTILTÁBOR
bettina.modra@gmail.com

IDŐPONT
2019.06.24.-28.
2019 06. 24.-28.
2019 07.01.-05.
2019.07.01.-05.
2019.07.08.-12.
2019 07. 08.-12.
2019.07.15.-19.
2019.07.15.-19.
2019.07.15.-19.
2019.07.22.-26.
2019.07.22.-26.
2019.07.22.-26.
2019.07.29.-08.02.
2019.07.29.-08.02.
2019.08.26.-30.
2019.08.05.-09.
2019.08.05.-09.
2019.08.05.-09.
2019.08.12.-16.
2019.08.19.-23.
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ÓVODAI HÍREK
Az idei évben számos újításon esett át az óvoda
udvara. Mint mindig, most is azon dolgozott a vezetőség, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a már
meglévő dolgokból, viszont az óvoda költségvetése
nem tudta volna teljes mértékben fedezni mindezt.
Éppen ezért a rengeteg felajánlást és segítséget
követően tudott csak látványos fejlődésnek indulni
az óvoda udvara. Első körben a Karácsony előtt
megrendezett Adventi vásáron történt számos felajánlásnak köszönhetően, beszerzésre került több
udvari játék is, többek között kis faházikók, rotikom
játszóelemek, rugós játékok,hinta is. Tereprendezés
is történt az udvaron, melyben nagy segítségünkre
volt Orisek Sándor, aki idejét és munkagépét nem

sajnálva játszi könnyedséggel rendezte el a földet,
homokot, hogy biztonságosabb és élhetőbb lehessen a gyermekek számára.
Köszönettel tartozunk továbbá Léva Imre és Bencsik-Reiter Anita és családja részére, akik számos
virágot ajánlottak fel az óvodának, melynek kiültetése már meg is történt, hozzájárulva ezzel az óvoda
szépítéséhez. Rengeteget fejlődött az óvoda udvara, de még mindig nem eleget, ugyanis úton van
még egy nagyobb játékeszköz is, mely hamarosan
elfoglalhatja méltó helyét, hogy a gyermekek birtokba vehessék, akárcsak a többi játékot is.
A gyermekek önfeledt játéka, a hálás mosolya mindent elárul. Minden gyermek megtalálhatja a számá-

ra legideálisabb helyet, ahol csendesen megpihenhet a fa árnyékában, focizhat egy jót, átbújhat egy
hatalmas alagúton, építhet egy homokvárat, vagy
amihez csak kedve van. Óvodánk udvarának dísze,
a körülbelül 150 éves öreg gesztenyefa védelméről
gondoskodtunk, a fa ,,beoltásával” két évig védelmet kapott, a gyerekek pedig egy hatalmas árnyék
felületet nyertek vele.
Köszönjük a gyermekek nevében is a sok felajánlást
és a rengeteg segítséget.
Hálás köszönettel:
Az óvoda dolgozói és gyermekei

ANYÁK NAPJA AZ ÓVODÁBAN
Május első vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat, nagymamákat és dédnagymamákat. Ezekben
a napokban virággal, kisebb-nagyobb ajándékokkal
sietnek haza a felnőttek és gyerekek, hogy megköszönjék azt a szeretetet, gondoskodást, bizalmat,
áldozatot, biztatást, elfogadást, amit az édesanya
személye jelent.
Május első vasárnapja előtti és utáni napokban köszöntötte fel az édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat a Napsugár óvoda Méhecske, Süni,
Pillangó, Csiga, Maci, valamint Katica csoportja.
Az óvoda tornatermében mindannyian, gyerekek,

óvónők és dajkák átadtuk jókívánságainkat az édesanyáknak, nagymamáknak, dédnagymamáknak. Az
ünnepséget lelkes készülődés előzte meg. Izgatottan, odafigyeléssel alkották meg az apró kezek és
a segítő felnőttek a meglepetés ajándékokat. Örömmel tanulták meg a gyerekek a verseket, énekeket
és nagy dicséretet érdemel az az erőfeszítés és türelem, amivel kitartottak a próbák alatt. Megilletődve álltak ki mindazzal, amit előkészítettek és bizony
örömkönnyet csalt a szemekbe mind a hat csoport
műsora, mellyel szeretetüket fejezték ki anyának,
nagyinak, dédinek. Ezek az ünnepségek olyan él-

Akik minden gondjaikkal
Értem élnek, rám vigyáznak:
Áldd meg, Isten, két kezeddel
Jó anyámat, jó apámat!
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ményt adnak, melyek örökre nyomot hagynak a
gyermeket körülvevő felnőttek szívében, lelkében.
Anyák napja mellett ne felejtkezzünk el a férjekről, nagypapákról, dédnagypapákról sem, akiknek
figyelmessége, gondoskodása a gyermek őszinte
mosolya mellett hozzájárul az édesanyák boldogságához.
Endrődi Sándor Kis imádság a szülőkért c. versével
kívánunk minden édesanyának erőt, egészséget,
hogy szeretetüket sokáig árasszák gyermekeikre,
hogy az elégséges útravaló legyen a teljes életre.

NYUSZIVÁRÁS
A tavaszi ünnepkör egyik legnagyobb -a keresztény vallásban Krisztus feltámadásával jelképezettünnepe a Húsvét. Erre a napra a csoportszobák
is húsvéti vidámságot öltöttek, tavaszi színekben
pompáztak. Az ünnepre történő előkészületek,
folyamatosak voltak, a ráhangolódás a mesék,
versek, mondókák, locsoló versek tanulásával és
hallgatásával történt. A néphagyomány őrző húsvéti
szokások felelevenítésével (locsolkodás, tojásfestés) csak tovább mélyültek a gyermekek családban

kialakult ismeretei.
Az idei húsvét, rendhagyónak számított, hiszen a
nyuszi nem az óvoda udvaron várta a gyerekeket.
Ezért „nyuszi nyomkereső” sétára indultunk, bejártuk
a közeli utcákat, kerestük a nyuszi útját. Szerencsére, hamar a nyomára bukkantunk, mert a kerítésekre
felakasztott tojásdíszek jelezték útját.
A gyerekek boldogan fedezték fel a csomagokat,

csillogó szemmel bontották az elkészített ajándékokat.
Ezúton is szeretnénk megköszönni, Csizmadia Albert bácsinak a gyerekeknek szánt ajándékokat és
a segítséget.
Ez a nap nem csak a gyerekeknek, de Albi bácsinak
is feledhetetlen volt.
Méhecske csoport

LÁTOGATÁS A KOVÁCS MŰHELYBEN
Egy szép tavaszi napon egy felkérést kapott a
Méhecske csoport. Ellátogathattunk Kupi Laci bácsi
kovács műhelyébe, ahol is meglepetésünkre a régi
kemence életre kelt. Szakértelemmel avatott be
minket a kovácsmesterség rejtelmeibe. Kipróbáltuk
a fújtatót, kalapáltuk az izzó vasat.

A kovácsműhely mellett található egy épület, mely
Vörösmarty Mihály, falunk írójának, és költőjének
dolgozószobája elevenedett meg a gyermekek számára. Kápolnásnyék történetéből ízelítőt kaphattak
az óvodásaink. A nagycsoportosok kérdésekkel
ostromolták Laci bácsit, aki végtelen türelemmel
és hozzáértéssel mesélte el az egyes tárgyak tör-

ténetét. A gyermekek számára különösen izgalmas
alkalom volt, hiszen a Duna tévé is ellátogatott a
műhelybe ott tartózkodásunk alatt.
Ezúton köszönjük Laci bácsinak a lehetőséget,
hogy az óvodásaink újra megismerhették a régi
mesterség minden csínját-bínját.
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VADÁSZHÁZI TÚRA
Óvodánk számára fontos, hogy gyermekeink megértsék és megszeressék az őket körülvevő világot.
A természet szeretetére kívánjuk nevelni a gyermekeket, természet közeli élettel, a természet, a környezet szeretetének bizonyításával, példát mutatva a
gyermekek számára. Ezért fontos számunkra, hogy
tudásunkat a lehetőségeink szerint bővítsük, hiszen
az élő természetet minden eszközzel közel kell vinni
a gyermekekhez. Saját ismereteink fejlesztése folyamatos kötelezettség a munkánk folyamán. Erre
ad lehetőséget az óvodánkban szervezett szakmai
nap is.

Ezen a napon Pázmándra a vadászházhoz kirándult
az egész kollektíva. Ott nagy szeretettel várt bennünket Varga János és kedves felesége Szita Ildikó. Megismertettek bennünket a vadászati kultúra,
zene, irodalom képzőművészet értékeivel. Ismereteket szereztünk az apró vadakról, magyar rövidszerű és hosszúszőrű vizsláról, valamint a magyar
vadászati kultúrába is belepillanthattunk. Az akkor
szerzett tudásunkat egy kvíz játékban megmutathattuk. Ehhez kapcsolódóan megismerkedtünk a
Pázmándi Lövészklub vendégeiként Kovács Sándornál a fegyverekkel, melyeket nagy lelkesedéssel
ki is próbáltunk.

A vadászházban szerzett ismereteinket a vadakról, a
vadászatról mi is belecsempésszük a tevékenységeinkbe, hogy ez által is bővítsük a gyermekek tudását
az őket körülvevő környezetükről, hiszen a valóság
felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a
természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok
védelmét, az értékek megőrzését. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Varga Jánosnak és Szita
Ildikónak és Kovács Sándornak a vendéglátásért,
odaadó munkájukért.
Benedekné Flesser Éva
Környezeti Szakmai Munkaközösség Vezető

OVI-ZSARU PROGRAM

RENDŐR ROBI, ROSSZCSONT RÓZI
ÉS ROSSZCSONT RICSI AZ ÓVODÁNKBAN
Mi is az Ovi- Zsaru program?
Óvodás korú gyermekek bűnmegelőzési programja.
Az óvodáskorú gyermekek fokozottan ki vannak
téve kisebb- nagyobb baleseteknek. Életkori sajátossága a játékosság és kíváncsiság, de még
nincs elég tapasztalata, így sokszor nem ismeri fel
a veszélyt sem, és nem tud megfelelően viselkedni.
Ennek a programnak a célja a gyermekek védelme, a gyermekek sérelmére elkövetett- bűnözéssel
szemben.
Főként a nagycsoportos korosztály számára kidolgozott bűn- és baleset- megelőzési témájú program
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célja, a gyermekek áldozattá válásának megelőzése,
biztonságérzetük erősítése, és annak elősegítése,
hogy szükség esetén tudjanak és merjenek segítséget kérni a rendőrtől.
Április közepén óvodánk is csatlakozott az Ovi-Zsaru programhoz. A három bábfigura, Rendőr Robi,
Rosszcsont Rózi és Rosszcsont Ricsi, a Méhecske
és a Csiga csoportokba látogattak el, hogy megtanítsák a nagycsoportosoknak, mit kezdjenek az
idegenekkel, milyen veszélyek leselkednek rájuk,
illetve, hogy miként közlekedjenek. Szívesen fogadták a gyerekek a játékos ismertetőt.

A gyerekek a bábfigurák bemutatása előtt, megismerkedtek a rendőr munkájával, öltözetével,
amelyet Bandi rendőrbácsi és Ildikó néni mesélt el
nekik. A tevékenység kezdetén bemutatkozhattak
a rendőrnek, kezet foghattak vele, amely láthatóan
hatalmas élményt nyújtott a gyerekeknek. Kérdéseiket figyelmesen meghallgatták és mindenkinek
válaszoltak rá, szívesen elmagyarázták azokat a dolgokat, amelyek érdekelték a nagycsoportosainkat.
A bemutató előadást követően az óvodákban maradnak a bábfigurák, így a mindennapok részévé
válik Rendőr Robi, Rosszcsont Rózi és Rosszcsont
Ricsi alakja.

GRAFOMOTOROS FEJLESZTÉS
ÉS A GYERMEKRAJZOK TITKAI
Óvodánkban szakmai nap keretében Makra Ildikó Judit grafológus, grafomotoros fejlesztő, gyermekrajz elemző előadásán lehetett részt venni. Az
előadásra szívesen láttuk az érdeklődő szülőket is.

Az előadás során ízelítőt, és segítséget kaptunk
arról, hogy a gyerekek grafomotoros fejlesztése
(írásmozgás, rajz és íráskészség fejlesztése) hogyan
is történhet.

Óvodás korban írás-készség megalapozása, rajzfejlesztés, rész-képességek javítása, iskolai felkészítés
történik. Több gyereknél gondot okoz, hogy nem
szeret rajzolni, nem jól fogja a ceruzát. Vajon ennek
mi lehet az oka? Sokszor a pedagógust hibáztatjuk,
és nem is gondolunk arra, hogy a gyermeknek még
nem elég erősek a kézizmai, esetleg látási-hallási észlelési zavarai vannak, vagy pszichés gondjai
vannak (szorong, túlzott elvárások vannak felé, önbizalomhiányban szenved stb.), vagy éppen olyan
környezetből jött, ahol a családi nevelés során nem
megfelelő ingerek érték.

Miből vesszük észre, hogy a gyermeknek szüksége van fejlesztésre? Milyen okok vezethetnek oda,
hogy a gyerek nem szeret rajzolni?
Sok ötletet kaptunk arra, hogy hogyan tudunk segíteni, fejleszteni: hogy megfelelő legyen a ceruzafogás és tartása, megfelelő irányok, sorrend szerint
dolgozzon a gyermek, megfelelő nyomatékot hagyjon a ceruzával.
Az óvodás korban a gyerekek nem mindig tudják
elmondani, kifejezni érzelmeiket, gondjaikat, örömüket, szorongásaikat. Erre nagyon jó, ha ismerjük
a gyerekrajzok szimbólumainak jelentését, hiszen

ezeken keresztül kommunikálnak velünk, itt láthatjuk, ha valami gond van. Nem mindegy hogy a
gyermek hova helyezi a rajzaiban a motívumokat,
milyen nagyságba, arányban jeleníti meg, milyen
színeket használ, milyen részletességgel dolgozza
ki munkáját.
A gyerekrajzok elemzése során pontos képet kapunk a gyermek aktuális érzelmi állapotáról.
Aki egyénileg szeretné megnézetni gyermekének
rajzait, annak lehetősége van egyéni konzultációra,
hiszen Makra Judit Ildikó grafológus és gyermekrajz elemző elérhető minden hónap utolsó keddjén
Dinnyésen is (grafomotoros.hu).
Zsidákovits Zoltánné óvónő
Vizuális Munkaközösség Vezetője

ISKOLAI HÍREK
GIMNÁZIUMI BALLAGÁS
2019. május 3-án a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola végzős gimnazistái az eddig
megszokottól eltérően már pénteken elbúcsúztak
a biztonságot nyújtó falaktól és az iskolai élet minden szereplőjétől. A feldíszített termeket végigjárták,
énekelve köszöntek el a megszokott termektől, a
diákoktól. A sorfalat álló tanulók tekintetétől kísérve
foglalták el a helyüket. A búcsúzó szavak, a zászlóra kötött emlékszalag, a versek és dalok mind
megadták a meghitt ünnepség keretét, emelték a
hangulatot.

Szép hagyomány iskolánkban, hogy az iskolát kezdő tanulóink kézenfogva vonulnak be az iskolába az
első tanévnyitó ünnepségen. A tagozat lezárásaként
a negyedikesek rövid, ám megható műsorral köszöntek el azoktól, akik bevezették őket az iskolába.
Az ünnepség végén megannyi lufi repült az ég felé,
hirdetve, hogy 50 gimnazista elhagyja iskolánkat,
készen áll kilépni az ÉLETBE.
Tőzsér Mónika
igazgatóhelyettes

A búcsúzó beszédek mellett jutalmak is átadásra
kerültek. A gimnáziumi évek alatt végzett kiemelkedő munkáért, kiváló eredményért számos könyv, és
oklevél talált gazdára. Hagyományosan Vörösmarty
szülőfaluja Obsittal bocsátja útjára az itt felnőtté vált
fiatalokat, melyet most vehettek át a végzősök, illetve az osztályfőnökeik, Etl Tamás János és Valkai
Lénárd János tanár urak.
Podhorszki István polgármester úr megválasztásakor tette azt a felajánlást, miszerint a magánvagyonából évente öt kimagasló eredményű fiatal
felsőoktatási tanulmányait támogatja személyenként
100.000 forinttal. Ebben a tanévben a következő
tanulóknak szavazta meg a díjat a nevelőtestület:
Milichovszky Julianna Zita 12. a
Sebestyén Ákos 12. a
Németh Kristóf 12.b
Pályi Stefánia 12.b
Zsohár Attila 12.b
15

TEHETSÉGEK ISKOLÁJA
Ismét büszkén írhatom le, hogy ebben az évben is
iskolánk nyerte el Fejér Megye Nagydíját az április 1214-én rendezett Fejér Megyei Diáknapokon, immáron
hatodszor. Nagy öröm ez számunkra, hiszen mióta
gimnáziumi tagozat működik iskolánkban, tanár és diák
egyaránt szívesen készül erre a művészeti fesztiválra.
A diákszínjátszók lelkesen próbálnak a Művelődési
Házban, a diákíróink és –költőink rímeket és történeteket faragnak, fotósaink olaszországi kirándulásukat
EREDMÉNYEK:

is kihasználva kapják lencsevégre a szebbnél szebb
pillanatokat, a 8-as terem pedig énekeseink gyönyörű
hangjával teli ebben az időszakban, s a drámaórákon
és a magyarórákon mindig jut idő a versmondásra.
Csak néhány kategóriát emeltem ki azok közül, amelyekben jeleskedtek tanítványaink Székesfehérváron.
Ebből is jól látszik, hogy sok tehetséges diák jár iskolánkba. Ez a fesztivál pedig jó alkalom arra, hogy a
diákok kipróbálhassák, hogy miben is tehetségesek.

Pályi Stefánia ezüst minősítés (Felkészítő: Molnár Sándor)

Vers- és prózamondás:
Kenéz Martina ezüst minősítés (Felkészítő: Katonáné Kutai Erika)
Vajda Réka ezüst minősítés (Felkészítő:
Kiss Zoltánné)

Diákszínpad:
Vörösmarty diákszínpad elismerő oklevél (Felkészítő: Katonáné Kutai Erika)
Könnyűzene:

Zsibrita-Fecske Ametiszt bronz minősítés (Felkészítő: Kiss Zoltánné )

Czégény Barbara ezüst minősítés (Felkészítő: Guthy Anzselika)

Rába Noémi arany minősítés (Felkészítő: Kiss Zoltánné)

Mihály Klára ezüst minősítés (Felkészítő:
Guthy Anzselika)

Kovács Lili bronz minősítés (Felkészítő:
Kiss Zoltánné)

Sebestyén Ákos arany minősítés (Felkészítő: Guthy Anzselika)

Bencze Zoltán ezüst minősítés(Felkészítő: Kiss Zoltánné)

Sass Szilvia arany minősítés (Felkészítő:
Guthy Anzselika)

Polgár Zsófia bronz minősítés (Felkészítő: Kiss Zoltánné)

Mihály Klára-Polgár Zsófia duó bronz
minősítés (Felkészítő: Guthy Anzselika)

Sebes Ádám
Fly című képe
Arany minősítés
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James Arthur Baldwin szerint: „A tehetség mögött köznapi szavak rejlenek: szorgalom, szeretet, szerencse,
de mindenekelőtt a kitartás.”
Köszönöm a diákoknak és felkészítő tanáraiknak azt a
lelkes, kitartó és igényes munkát, amelynek köszönhetően ismét ilyen szép eredményt értünk el.
dr. Katonáné Kutai Erika
szaktanár

Sótájm:
Zsibrita-Fecske Ametiszt ezüst minősítés
Képzőművészet:
Szotán Anita elismerő oklevél (Felkészítő: Lebár József)

Egri Tünde Krisztina bronz minősítés
(Felkészítő: Molnár Sándor)
Bányai Barbara bronz minősítés (Felkészítő: Sverteczkiné Czibik Klára)
Rajczi Bettina elismerő oklevél (Felkészítő: Molnár Sándor)

Irodalom – vers- és prózaírás:

Takácsfi Fanni elismerő oklevél (Felkészítő: Molnár Sándor)

Burján Réka ezüst minősítés (Felkészítő:
Molnár Sándor)

Fotó, film, új vizuális kísérleti műfajok:

Juhos Levente bronz minősítés (Felkészítő: Katonáné Kutai Erika)

Horváth Rebeka arany és ezüst minősítés (Felkészítő: Lebár József)

Bagdi Réka bronz minősítés (Felkészítő:
Katonáné Kutai Erika)

Sebes Ádám arany és arany minősítés
(Felkészítő: Lebár József)

Rába Noémi ezüst minősítés (Felkészítő:
Sverteczkiné Czibik Klára)

Tőke Szonja Dorottya ezüst és bronz
minősítés (Felkészítő: Lebár József)

Kocsis Nikolett Mária elismerő oklevél
(Felkészítő: Sverteczkiné Czibik Klára)

Hersics Patrícia bronz minősítés (Felkészítő: Lebár József)

Horváth Rebeka
Kegyelem című alkotása
Arany minősítés

JÓTÉKONYSÁGI RETRO BULI
Szülői kezdeményezésre, 2019. 04.13.-án hatalmas retro parti került megrendezésre a DFT Eseményközpontban. Ennek célja a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és AMI,
sport részlegének támogatása volt. A gyermekeknek új és modernebb sporteszközökre indult meg
a gyűjtés, mely eredményeiben minden várakozást
felülmúlt. A létszám meghaladta a 250 főt, a bevétel
pedig a 2 millió forintot. Aki eljött, kivétel nélkül jól
érezte magát! A vacsorát a Gémeskút étteremben
készítették el számunkra, előtte friss pogácsa került
minden asztalra, a Nemes cukrászda felajánlásából.
A büfében jól fogytak a koktélok, Lajsz András csa-

pata kitett magáért. A video discoval, Dj Eszenyi,
pedig Mindenkiből előhívta a fiatalkori énjét. Hajnali
négyig mulattak a leg kitartóbbak. Ezt mindössze
pár perces tombolahúzás szakította meg, amikor
a 3 több százezer forintos fődíj került kisorsolásra.
Hálásak vagyunk Mindenkinek, aki felajánlást tett
tombolatárgy kapcsán, és köszönet a lelkes szülőknek a süteményekért. Igen szép számban érkeztek
a megpakolt süteményes tálak, köszönjük az Édes
Velencének is a finom krémeseket.

repe volt abban, hogy egy ilyen színvonalas helyszínen kerülhetett megrendezésre az esemény, aki
közbenjárt abban, hogy ingyen rendezhettük meg
a jótékonyság jegyében, valamint Csepkéné Varga
Zsuzsának a segítő, közvetítő szerepet az SZMK
felé.
És végül kiemelném Prigl Sándort és a Sárdy házaspárt, akik főszervezőként vitték véghez az eseményt!!! KÖSZÖNJÜK SZÉPEN :-)

A sok felajánlás mellett, külön köszönetünket szeretnénk kifejezni az eseményközpont gondnokának,
Hollósiné Németh Angélának, akinek hatalmas sze-

Kővölgyi Szilvia
szaktanár

ERZSÉBET TÁBOROK,
OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK,
NAPKÖZIS TÁBOROK ISKOLÁNKBAN
Az idei tanévben is népszerűek és sikeresek iskolánkban az Erzsébet táborok. Az eddig benyújtott tíz
pályázatból hét nyertes van, három elbírálás alatt. Az
alsó és felső évfolyamokból osztálykirándulásra hat
osztály pályázott eredményesen. Az osztálykirándulások és nyári táborok is - a fonyódligeti táborhely
felújítási munkálatai miatt - Zánkán valósulnak meg,
csökkentett üzemmódban.
A Káli-medence festői környezetében, Tihany és
Badacsony között helyezkedik el a Zánkai Erzsébet-tábor. A több mint 100 hektáros komplexum
saját balatoni partszakasszal, hatalmas zöldterülettel, sportpályákkal és számos programmal – például sárkányhajózás, kalandpark, koncertek – várja
a táborozókat. Az egykori gyermekvárosnak saját
főtere, kisboltja és vasútállomása is van. A területen
található színekkel és számokkal megkülönböztetett szálláshelyeken 1600-1800 táborozó fér el
egy időben. A vakáció időszakában esténként két
rendezvénysátorban is zajlanak a programok, míg
nap közben a gyerekek egy autóktól elzárt gyalogos
sétányon tudják megközelíteni a Balaton-partot.
Az osztálykirándulások már meg is kezdődtek, ennek keretében közel 180 diákunk tölthet el 3 nap/2

éjszakát osztálykiránduláson, míg a nyári táborok
esetében 125 fő 6 nap/5 éjszaka időtartamon keresztül élvezheti a program nyújtotta szolgáltatásokat és étkezést.
Két pályázatot nyújtottunk be az Erdélyben található
Ivói Erzsébet-táborba, mely a kicsit nagyobbakat
célozza meg. A tábor több mint 2,5 hektáros területen fekszik, 900 méter körüli tengerszint feletti
magasságban. A gyerekek a gyönyörű természeti
környezet mellett számos tábori program és közeli szabadidős tevékenység között válogathatnak.
A tábor területén sportolási lehetőség (méta, frizbi
foci, röplabda, futball, tollaslabda), társasjátékok,
asztalitenisz és csocsó várja a gyermekeket, de a
tehetségüket is megcsillogtathatják, hiszen táncház,
tánctanulás, festészet, kézműves tevékenység is
szerepel a programok között. A táborhelyhez közel
a 320 hektáros Vadaspark és a Madarasi Hargita
is felejthetetlen élményeket kínál. A túrák alatt nem
csak a csodás tájban gyönyörködhetnek, hanem
a Vadasparkban akár muflonokkal, szarvasokkal,
őzekkel és barátságos vaddisznókkal is találkozhatnak a táborozók. A diákok itt is teljes ellátásban
részesülnek, s a 800 km-es utat hálókocsis vonatokkal teszik meg, melyet szintén a program biztosít.

Az évek folyamán nagy népszerűségnek örvendő
Erzsébet táborok sorát kibővítettük napközis táborozási lehetőségekkel, melyek az iskolában és lakóhelyünk környezetében valósulnak meg. Intézményünk
bekapcsolódott az EFOP 3.3.5-17. pályázatba,
mely keretein belül 250 kisdiák június 3-4.hetében
térítési díj mentesen részt vehet
• sport, egészségre nevelési táborban,
• környezetvédelmi táborban,
• művészeti nevelés táborban.
A napközis programok napi négyszeri étkezést, tartalmas időtöltést és egyszeri kirándulást is magába
foglalnak.
Reméljük, hogy tanulóink és szüleik a felkínált lehetőséggel élnek és tartalmas nyári szüneti programokkal gazdagodhatnak.
Szigeti-Kiss Zsuzsanna
tanító
Váncsa Krisztina
igazgatóhelyettes
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HATÁRTALANUL!
A Határtalanul! pályázat keretében, az EMET által
kiírt, s a BGA Zrt. által kezelt pályázaton elnyert
2460500 Ft-ból idén a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és AMI 42
hetedikes diákja és 5 pedagógusa utazhatott
Székelyföldre, Oroszhegy településre.
Az utazásról a résztvevő diákok készítettek élménybeszámolót.
Április 1. (hétfő), odaút
5 óra után pár perccel megkezdtük utazásunkat Erdély felé. 42 diák és 5 tanár utazhatott a Határtalanul!
program keretében egy csodálatos székelyföldi kirándulásra.
Az első nap elég fárasztó volt, mert nagyon sokat
buszoztunk. Azért útközben is akadtak érdekes programelemek.
A Király-hágónál gyönyörű hegyvonulatokat csodálhattuk meg, fényképeztünk is.
Ezután a bánffyhunyadi árpád-kori református templomot látogattuk meg, amelynek érdekessége, hogy
fazsindellyel fedték, és különböző korokban alakult ki
a templom mostani állapota. Már felújítás alatt van:
láthattuk a régi freskókat feltáró kutatások kezdetét,
és kalotaszegi szőtteseket is a falon. A lelkész úr mesélt nekünk a templomról és a faluról, arról, hogy ők
hogyan élik meg magyarságukat, majd vezetésével
elénekeltük a magyar Himnuszt. Ezt követően Hunyadi Mátyás szülővárosát, Kolozsvárt tekintettük meg. A
Fő téren a Mátyás-szobornál álltunk meg, hallhattunk
előadást a Hunyadiak és a szobor történetéről is. Majd
a Házsongárdi temetőbe sétáltunk át, ahol a temető
történetének megismerése után rövid sétát követően
Dsida Jenő sírhelyét néztük meg, lefotóztuk a sírfeliratot, emlékszalagot kötöttünk, és elénekeltük közösen
a Székely Himnuszt.
Utána utunkat a szállás felé vettük, Szovátán átutazva
este értünk Oroszhegyre, ahol vendéglátóink finom,
meleg vacsorával vártak mindannyiunkat.
Április 2. (kedd), Petőfi útja és Székely emlékek
Ezen a napon először a Petőfi Emlékmúzeumot tekintettük meg Fehéregyházán. A múzeumban megnéztünk egy filmet Petőfi Sándor életéről, a kertben
pedig elszavaltuk a Nemzeti dalt Petőfi szobra előtt,
majd felkötöttük iskolánk emlékszalagját a szoborra.
A segesvári csatában elesett hősi halottak emlékére
állított oszlopnál előadást hallgattunk a turulmadárról
és Emese álmáról.
Megálltunk a falu határában az Ispános-kútnál (Petőfi
kútja, ahol utoljára látták a történet szerint Petőfit).
Székelykeresztúron a Gyárfás-kúriánál a körtefát is
megnéztük, ahol utolsó éjszakáját töltötte a költő.
Elolvastuk a Márai-négysorost, majd itt is kötöttünk
emlékszalagot. Közben hallgattuk a megzenésített Petőfi-verseket, melyek a hangszóróból szóltak.
Megálltunk a Bem-emlékoszlopnál, ahol két osztálytársunk tartott előadást Bem József életéről.
Szálláshelyeinken ebédeltünk, majd ebéd után indul18

tunk tovább.
Szejkefürdőn megnéztük a BÁMULATRA MÉLTÓ
székelykapukat, emlékszalagot kötöttünk Orbán Balázs sírjánál, s elénekeltük a Székely Himnuszt is. Volt
alkalmunk megkóstolni a petróleumos vizet (sokaknak
nem ízlett).
Farkaslakán megnéztük Tamási Áron sírhelyét, elolvastuk a sírfeliratot, megnéztük a Rendes feltámadás
novellát ábrázoló obeliszket, valamint elénekeltük a
Székely Himnuszt.
Korondon Józsa János bácsi fazekasműhelyébe látogattunk, ahol először János bácsi mesélt a korondi
kézművességről, a fazekasság történetéről, majd kis
csoportokban meg is tekinthettük a munkafolyamatot:
épp a kerámiák festése zajlott a műhelyben. Vásároltunk emléktárgyakat is.
Majd a Csiga-dombra másztunk fel, ahol a sós forrást
és a székely gyémántot, az aragonitot néztük meg. A
kilátóról nagyon szép tájképeket készítettünk.
Megálltunk az Árcsónál is, ahol feltöltöttük palackjainkat
friss forrásvízzel, vagy ahogy Székelyföldön mondják,
bórvízzel.
Április 3. (szerda), Oroszheggyel ismerkedünk – falusi
nap
Reggel a korai órák nem úgy alakultak, ahogy néhányan terveztük, ugyanis a fáradtság nyert a futás
helyett. Ameddig lehetett, pihentünk. Mindenki a saját
szállásán reggelizett, utána pedig a már jól megszokott
helyén töltötte a szabad idejét.
Ezután a busznál gyülekeztünk, majd gyalog elmentünk
helyi iskolába. Először a fiúk találták meg az összhangot, jól éreztük magunkat, fociztunk egyet az oroszhegyi srácok ellen. Majd Mihály Tibor bácsi, az igazgató
úr bekísért minket a tornaterembe, és a székely népről
mondott el jó néhány gondolatot. A tornatermi programunk zárásaként megkínálták minket friss kaláccsal. A
lányok (első akaratuk ellenére is) megpróbáltak focizni,
oroszhegyiek a nyékiek ellen, végül jól érezték magukat
játék közben.
Átsétáltunk a templomhoz, ahol a kántor bácsi fogadott
minket, és bemutatta a templomot. Körülnézhettünk és
kérdezhettünk is tőle. Az orgonához vezetett minket,
amiről mesélt, s amin játszott is nekünk. Sokak örömére mi is kipróbálhattuk a nemrég elkészült hangszert.
A délelőtt utolsó programjaként elmentünk egy pálinkafőzdébe, ahol Jakab Alpár, egy fiatal fiú bemutatta a
munkáját-munkahelyét. Mesélt nekünk az oroszhegyi
pálinkáról és a pálinkafőzés folyamatáról – ezt mi is
megnézhettük, mert éppen zajlott már a főzés.
Ezután mindenki visszatért a saját szállására. Ebéd
és egy rövid pihenő után, aki akart, ellátogathatott a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány Tamás György Szeretetházába. Először bementünk a játszós szobába és pár
kisgyerekkel találkoztunk, akik nagyon barátságosak.
Utána énekeltek nekünk két szép dalt, köszönetnyilvánításként a látogatásért és adományainkért. Néhányan
könnyekig meghatódtunk, majd Annus néni bemutatta
nekünk a házat, ahol a diákok délutánjaikat töltik. Kimentünk játszani az udvarra a gyerekekkel, egyesek
a nagyobbakkal beszélgettek, majd a helyi gyerekek

megebédeltek, mi eközben beszélgettünk Annus nénivel, és néhány számunkra sokkoló információval is
szembesültünk.
Elbúcsúztunk a kisebbektől, majd a nagyobbakat felkarolva elindultunk a szállásra a többi társunkért.
A nap utolsó programjaként az egész brigád, nyékiek
és oroszhegyiek együtt, megmászta a hegyet a falu
határában. Utána 60 lépcsőn felmentünk a kilátóhoz
– fárasztó volt, de megérte. Gyönyörű volt a kilátás,
még havas hegycsúcsokat is láttunk, s hógolyóztunk
is a kilátó tövében.
Április 4. (csütörtök), Természeti és szakrális kincseink
nyomában
Reggel korábban keltünk, mint szoktunk, mert távolabb voltak az e napra tervezett helyszínek. Fél hétkor
reggeliztünk, és útravalót csomagoltunk magunknak. A
busznál találkoztunk.
Körülbelül egy óra utazás után megálltunk a Tolvajos-tetőnél. Itt egy rövid megemlékezés és a keresztek
évszámainak, feliratainak magyarázata után tovább is
indultunk.
A következő állomásunk a Szent Anna-tó volt, amely
még be volt fagyva. Itt medveveszély volt, így a csoportnak együtt kellett maradnia. A befagyott tó mögött
gyönyörűek voltak a barna és zöld színben tündöklő
fenyőfák. Medvével sajnos (vagy nem sajnos) nem volt
szerencsénk találkozni.
Ezután a csíksomlyói templom felé vettük az irányt.
A templomba belépve gyönyörű és hatalmas tér tárult elénk. Itt volt Szűz Mária szobra, amihez az egész
csoport felment. Innen elsétáltunk egy földből kitörő
gyógyvízhez, amelyben természetesen nem fürödtünk.
Ezután jöhetett a dombmászás, ahonnan nagyon szép
volt a kilátás. Megálltunk a faragott életfa előtt is, ahol
előadást hallhattunk a régi népi motívumokról, köztük
az életfáról is.
Újabb hosszadalmas utazás következett a Gyilkos-tóhoz. Itt vettünk kürtöskalácsot, ami akkora volt, mint az
alkarunk. Miközben mindenki jóllakott, megcsodáltuk
a befagyott tavat, sokan vettek szuvenírt is. Hallhattunk
a tó történetéről, legendájáról és a havasi gyopárról is.
Fényképeztük a fenyveseket és a tavat is.
Ezután átmentünk a Békás-szoroshoz. Itt kis csapatokra osztva elindultunk a sziklák között. Gyönyörű volt
a látvány. A patakparton sétálva figyeltük a természet
csodáit: sziklákat, növényeket, fagyott és folyó vizeket,
madarakat.
Visszafelé úton beszélgettünk, majd utolsó állomásként
a zetelaki víztározónál álltunk meg. Onnan visszajöttünk
a szállásra, ahol finom vacsorával vártak minket hét
órára. Ezután mindenki bepakolt a bőröndjébe, és felkészült a pénteki napra, ugyanis rájöttünk, hogy sajnos
másnap már haza kell mennünk.
Április 5. (péntek), hazaút
E napon sajnos el kellett hagynunk a szállást. Miután
befejeztük az utolsó ruhadarabunk elrakását (és egy
tusfürdő szigszalaggal való lezárását), már indultunk is
ki a buszhoz. Az utazás alatt csöndesebbek voltunk, a
fáradtság miatt. Bár voltak, akik halkan beszélgettek,

zenét hallgattak, sokan inkább pihentek vagy aludtak.
Az első megállónk Déva vára volt. A vár előtti parkolónál
megálltunk, megvettük a jegyeket, ezután csoportokat
alkotva mentünk fel a várba egy „telekabin” segítségével. A kilátás gyönyörű volt már a felvonóból is. Mikor felértünk, megvártuk a többieket, majd mentünk
megnézni a várat. Nagyon tetszett a vár, mert sajátos
hangulata és stílusa van. A kilátás a várból is fantasztikus volt. Egy félkörben megállva eljátszottuk Kőmíves
Kelemenné balladájának egy részét, és elmondtunk
egy részletet a balladából. Utána még körülnézhettünk

a várban, aki akart, portréképet készíttetett magáról,
majd lementünk a buszhoz.
A továbbiakban hosszú volt az út, de szerencsére a
tanárok gondoskodtak arról, hogy ne unatkozzunk.
Elhangzott még néhány kiselőadás. Nagyon örültem,
hogy a kísérőkkel beszélgethettem, és feladatot hoztak nekünk. Jobb volt így, mintha egész úton zenét
hallgattam volna.
Az utolsó megállónk Arad volt. A vértanúk emlékoszlopánál emlékszalagot kötöttünk, elhangzott Vörösmarty
Mihály költeménye, az Átok, majd elénekeltük a magyar

és a székely himnuszt.
Felszálltunk a buszra, és indultunk haza. A határátkelés
után jött a csöndes pihenő. Mikor megérkeztünk Kápolnásnyékre, mindenki leszállt a buszról, gyorsan kivette
a csomagját, és már ment is családtagjaihoz. Miután
hazaértem, átgondoltam, hogy mi történt velem ezen
a héten… rájöttem, hogy hiányoznak a csajos esték,
s az evésnél a pletykás játék.
Köszönjük a lehetőséget! Kívánom, hogy a jövő évi
utazók is hasonlóan jól érezzék magukat, mint mi idén.

SPORT
A 2018/2019-es szezonban is nagyon büszkék lehetünk a kápolnásnyéki labdarúgókra, hiszen a felnőtt és a korosztályos csapatok is előkelő helyen állnak a
bajnokság hajrájában! Arra bíztatjuk a lakosságot, hogy jöjjenek és szurkolásukkal bíztassák csapatainkat!
Hajrá Nyék!
THERMOVÁR MEGYEI II. OSZTÁLY ÉSZAK U-19 A 27. FORDULÓ UTÁN

U-14 KÖZÉP CSOPORT A 17. FORDULÓ UTÁN

THERMOVÁR MEGYEI II. OSZTÁLY ÉSZAK FELNŐTT A 27. FORDULÓ UTÁN

Forrás: www.adatbank.mlsz.hu
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KASTÉLYKONCERT
A HALÁSZ-KASTÉLYBAN
Folytatódik a nagysikerű KastélyKoncert sorozat a Halászkastély parkjában. Könnyed, de színvonalas komolyzenei és
jazzkoncertek várják a zeneszerető közönséget csodálatos
környezetben.
Jegyvásárlás a jegy.hu oldalán illetve a helyszínen.
2019. MÁJUS 31. 20.00
Udvari tánczenék az Alba Regia Szimfonikus Zenekarral
Műsoron Bach I. brandenburgi versenye,
Rameau Les Fêtes d’Hébé című szvitje és
Händel Tűzijáték szvitje. Vezényel: Dubóczky
Gergely
2019. JÚNIUS 22. 20.00
Kis esti zene a Savaria Barokk Zenekarral a múzeumok éjszakáján
Műsoron Vivaldi, Händel, Purcell és Mozart darabjai.
Közreműködik Jónás Krisztina szoprán, Kállay Katalin,
furulya és Győri István, lant. Művészeti vezető: Németh
Pál. A koncertet követően Marosvölgyi Gábor művészettörténész tart különleges tárlatvezetést a KOGART
KÉP-történetek című kiállításán a kastélyban.
2019. JÚLIUS 6. 20.00
A virágnak megtiltani nem lehet… Sebestyén Márta és Andrejszki Judit koncertje
Sebestyén Márta a népzene, Andrejszki
Judit a régizene emblematikus alakja. Közös
koncertjeik mindig izgalmas utazást jelentenek. Nyáresti műsorukon e két műfaj zenei
párhuzamait, összefüggéseit boncolgatják személyes kommentárokkal, közvetlen
stílusban, lenyűgöző dallamokkal.
2019. JÚLIUS 20. 20.00
Sárik Péter Trió: Bartók
A tavalyi nagysikerű Beethoven koncert után
az idei évben Bartókot hozza el a Sárik Péter
Trió a Halász-kastély parkjába. A siker most
is garantált. „Talán egyik zeneszerző sem volt
akkora hatással a mai jazzre, mint Bartók.
Azzal a céllal készítettük ezt az anyagot, hogy
feldolgozásaink által azokkal is megszerettessük Bartók zenéjét, akik eddig idegenkedtek
tőle!” Sárik Péter.
2019. AUGUSZTUS 3. 20.00
Minden, ami zene! – Budapest Ragtime
Band
A Budapest Ragtime Band 1980-ban
alakult, főiskolát végzett jazz- és klasszikus
muzsikusokból, akik a hagyományos ragtime
zongorajátékot merész ötletekkel és újszerű
hangszereléssel ültették át egyedülálló zenei hangzássá. Később műsorukba jazz
és dixieland örökzöldek, a világon egyedülálló zenei paródiák, ismert slágerek és
operák humoros feldolgozásai is kerültek. Remek este ígérkezik!

koncert2019_A4hird.indd 2
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2019. AUGUSZTUS 10. 20.00
Zenébe szőtt szövevényes szerelmek a
MusiColore Énekegyüttes és vendégeinek
előadásában
A székesfehérvári székhelyű hattagú MusiColore Énekegyüttes koncertje hangulatos estét
kínál hallgatóságának, amely során különböző
zenetörténeti korszakok szerelmes dalaiból
válogatnak, a reneszánsz madrigáloktól kezdve
a jazzig, a magyar népzene szívet facsaró dallamain keresztül a kortárs kórusművekig. Meglepetés vendégművészek is színesítik
a műsort, amelyre szeretettel várnak minden kedves zenekedvelőt.
2019. AUGUSZTUS 17. 20.00
Füstös Esti Swing – Horváth Márk és Jász
Andris koncertje, vendég: Iván Szandra
Horváth Márk gitárművész a Velencei-tavi
zenei életben mind a könnyűzenei koncertek, mind a tehetséggondozás tekintetében
kiemelkedő szerepet játszik. Iván Szandra énekes-zongorista jellegzetes búgó,
mély hangját ismerhetjük a Budapest Bár produkcióból éppúgy, mint az I Heart
Budapest showból. A két művész metszéspontja Jász Andris szaxofonművész,
akit mindkettőjükkel hosszú évek óta tartó alkotói barátság köt össze. Hármuk
közös produkciója felejthetetlen nyári esti élményt ígér.

Jegyvásárlás és további információ:
Halász-kastély, Kápolnásnyék
2475 Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10.
Telefon: +36 21 292 0471, E-mail: info@halaszkastely.hu
www.halaszkastely.hu

2019. 05. 14. 11:22

II. (6.) Kápolnásnyéki Makett kiállítás és verseny
A Kápolnásnyéki Makettezők Baráti Köre makett kiállítást és versenyt rendez, Kápolnásnyék Önkormányzata
támogatásával, 2019. június 29-én, szombaton.
A verseny időpontja:
2019. június 29-én 08:00 órától, június 29-én 16:00 óráig.
A verseny helyszíne:
Vörösmarty Művelődési Ház, Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Nevezés:
Interneten, a papgyuri@hotmail.com-ra küldött e-mail-ben, június 01-től június 27-én 24:00-ig, vagy a helyszínen,
június 29-én 12:00-ig.
Nevezési díj nincs.
Életkori kategóriák:
Gyermek: 12 éves korig, Serdülő: 13-15 éves korig, Ifjúsági: 16-18 éves korig, Felnőtt: 18-99 éves korig.
Saját kérésre bárki nevezhet magasabb életkori kategóriába.
Kluboknak: előre jelentkezés esetén: lehetőséget biztosítunk munkáik bemutatására, a kiállítás keretén belül.
Értékelés: A zsűri az általa kiválasztott munkákat szemrevételezéssel bírálja el.
A kategóriákban arany, ezüst és bronzérmek kerülnek kiosztásra, kategóriánként akár több díj is.
Eredményhirdetés:
június 29-én 15:00-kor
További információk a papgyuri@hotmail.com internetes címen kérhetők.
A verseny ideje alatt – igény szerint - látvány makettezésre, makett börzére lesz lehetőség, ezzel kapcsolatos jelentkezéseket várunk!
Minden érdeklődőt szeretettel vár:
A Kápolnásnyéki Makettezők Baráti Köre
Kápolnásnyék

MAKETT ÉPÍTŐ NAPKÖZIS TÁBOR
A Kápolnásnyéki Makettezők Baráti Köre Kápolnásnyék Önkormányzata támogatásával Makett Építő Napközis Tábort hirdet 9-18 éves gyermekek és
ifjak részére, ahol tartalmas szabadidő eltöltés mellett ismerkedhetnek meg a műanyag makett-építés alapjaival.
A részvételi létszám maximum 20 fő, a jelentkezés sorrendjében.
A tábor 2019. június 17-től 2019. június 21-ig tart, (5 nap) térítési díj 1000 Ft/nap.
Táborvezető: Pap György
A résztvevők számára az esetleges tízórai, ebéd, uzsonna, ásványvíz stb. biztosítása a szülők feladata.
A tábor biztosítja a makett építéshez szükséges szerszámokat, festékeket, eszközöket, a résztvevőnek csak a megépítendő makettről (harcjármű,
repülőgép, polgári jármű stb.) kell gondoskodnia. (a makett megvásárlása előtt, szükség esetén a tábor vezetője tanácsot ad a megvásárolandó
készlettel kapcsolatban)
A táborba a beérkezés minden nap 07:30 és 08:00 közt, a napi program vége 17:00-kor.
Program:
Naponta ismétlődő rendszerességgel: ismerkedés a makett építés alapjaival (előadás neves makett építők bevonásával), makett építés, ebéd, játék,
makett építés.
A Kápolnásnyéki országos makett verseny részeként 2019. 06.29.-én 08:00-tól 16:00-ig kiállítás a tábor ideje alatt elkészült művekből a művelődési házban, melyre szeretettel meghívjuk a tábor résztvevőinek szüleit, hozzátartozóit és minden kedves érdeklődőt!
Jelentkezés és felvilágosítás:
Pap György
Tel: +36 30 863 31 43
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KÁPOLNÁSNYÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ALKALMAI (MÁJUS-JÚNIUS)
Május 17. péntek

17 órától

Bibliaóra

Gyülekezeti terem

Május 17. péntek

18 órától

Énekkar

Templom

Május 19. vasárnap

10 órától

Istentisztelet

Templom

Május 21. kedd

10 órától

Bibliaóra

Gyülekezeti terem

Május 24. péntek

17 órától

Bibliaóra

Gyülekezeti terem

Május 24. péntek

18 órától

Énekkar

Templom

Május 26. vasárnap

10 órától

Istentisztelet

Templom

Május 28. kedd

10 órától

Bibliaóra

Gyülekezeti terem

Május 30. csütörtök

10 órától

Áldozócsütörtöki Istentisztelet

Templom

Május 31. péntek

17 órától

Bibliaóra

Gyülekezeti terem

Május 31. péntek

18 órától

Énekkar

Templom

Június 2. vasárnap

10 órától

Istentisztelet

Templom

Június 4. kedd

10 órától

Bibliaóra

Gyülekezeti terem

Június 7. péntek

17 órától

Bűnbánati úrvacsorai
előkészítő istentisztelet

Templom

Június 7. péntek

18 órától

Énekkar

Templom

Június 8. szombat

18 órától

Templom

Június 9. vasárnap

10 órától

Június 10. hétfő

10 órától

Bűnbánati úrvacsorai
előkészítő istentisztelet
Pünkösdi istentisztelet
Konfirmációval és
Úrvacsoraosztással
Pünkösdi istentisztelet
Úrvacsoraosztással

Templom
Templom

Alkalmaink nyilvánosak, mindenkit szeretettel várunk!
Kapcsolat: Kápolnásnyéki Református Egyházközség
Cím: 2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 14-16.
Református lelkipásztor: Burján Zsolt
Telefon: 06-20/456-1662
Email cím: refhivatalknyek@gmail.com

TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉD
A Gárdonyi Járási Hivatal települési ügysegédje június 1. napjától minden csütörtöki napon 13:00 - 13:30 óra között fogadóórát tart Kápolnásnyéken az Önkormányzati Hivatalban.
Az ügysegéd tájékoztatást ad a járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátásokról,
22

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.

Vörösmarty Kft.
megalakulásának

70. évfordulóját ünnepeljük
Ezen alkalomból szeretettel hívjuk és várjuk régi munkatársainkat valamint családtagjaikat a Kft. székhelyén (Kápolnásnyék, Ercsi út 9.) 2019. augusztus 31-én tartandó ünnepi
rendezvényünkre.
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amit kérünk az alábbi módok egyikén megtenni:
- honlapunkon, a www.vorosmartykft.hu elérhető regisztrációs űrlapon,
- e-mailben: vorosmartykft@gmail.com ,
- személyesen: 2475 Kápolnásnyék, Ercsi út 9. Tel.: +3622369983
Szeretnénk gondoskodni minden korosztály szórakoztatásáról (arcfestés, pónifogat, búzamászás, íjászat, gépbemutató, stb.) és az ünnepélyes megnyitó után minden regisztrált
résztvevőt megvendégelünk egy finom ebéddel.
Várjuk régi fotóikat, tárgyi emlékeiket, relikviáikat, melyekkel személyesebbé tudjuk
tenni az ünnepséget (természetesen nem örökbe kérjük, legkésőbb a rendezvény után
visszaszolgáltatjuk a tulajdonosnak).
(jogelőd: Vörösmarty Mgtsz.)
Várjuk megtisztelő megjelenésüket!
Vörösmarty Kft. vezetősége

KVAK-HÚS
Kvak Zoltán – kistermelő
2475 Kápolnásnyék, Ady utca 53.
Tel.: 06-30/369-4446
Hagyományos módon érlelt füstölt áruk!
Füstölt csont: 900.Első csülök: 2.000.Hátsó csülök: 2.000.Füstölt császárvég: 2.000.Kenyér szalonna: 1.800.Kolozsvári szalonna: 2.300.Darabolt comb: 2.500.Darabolt lapocka: 2.500.Felsál sonka: 2.700.Angol szalonna: 2.700.Füstölt tarja: 2.700.Füstölt kolbász: 2.200.-

Fehér szalámi: 2.500.Paprikás szalámi: 2.500.Mangalica sonka: 2.700.Mangalica lapocka: 2.700.Mangalica szalonna: 2.500.Mangalica kolbász: 2.500.Toros csomag: 1.800.Sütő kolbász: 1.800.Disznósajt: 2.000.Töpörtyű: 2.500.Zsír: kis doboz: 1000.nagy doboz: 2000.-

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
Egyéb időpontban elérhetőség:
Sárközy Csaba r.ftőrm.
körzeti megbízott
06/20/320-99-19
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ANTENNA, -RIASZTÓ,
-VILLANY
 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

KÁPOLNÁSNYÉKI KISBÍRÓ · Felelős kiadó: Alphapress Nyomda www.alphapress.hu
· Megjelenik 1660 példányban · A szerkesztőség címe: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.

