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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Képviselő-testület 2020. november
2-ai ülését Kápolnásnyék Pettend településrészén, a Faluházban tartotta,
melyet lakossági fórum követett. Első
napirendként a szociális célú tűzifa
támogatás igénylésének helyi szabályairól alkotott rendeletet a képviselő-testület, rendelkezett a jogosultság
feltételeiről, a 122 erdei m3 tűzifa
szétosztásának egyéb szabályairól. Ezt
követően módosította a helyi adókról
szóló 15/2017. (XI.24.) önkormányzati
rendeletet, döntött az idegenforgalmi
adó 2021. január 1. napjától történő
bevezetéséről. Az idegenforgalmi adó
mértékét személyenként és megkezdett vendég éjszakánként 400,- Ft-ban
állapította meg. A képviselő-testület
6.898.432 Ft fedezetet biztosított a
Kápolnásnyék Rákóczi utca aszfaltburkolattal történő felújítására, a kivitelezés már folyamatban van, a munkát az
Útéppark Kft. végzi. A képviselők megválasztották a Velencei-tavi Kistérségi
Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagját,
aki Szabó József kápolnásnyéki lakos
lett, aki már korábban is betöltötte ezt

a pozíciót.
Az idei évben - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.03.) Kormányrendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdésének rendelkezésére tekintettel- a
képviselő-testület több ülést nem tart.
A képviselő-testület hatáskörében eljárva a polgármester hoz döntéseket
azokban az ügyekben, amelyek november 4-én már folyamatban voltak, vagy
intézésük nem tűr halasztást a tárgya
vagy a határideje miatt.
A polgármester elutasította az önkormányzat tulajdonában álló, Kápolnásnyék, Kenessey utca 13. szám alatti
ingatlanra benyújtott vételi ajánlatot
az ingatlan forgalmi értékére tekintettel. A folyamatban lévő bölcsőde
építési projekt kapcsán -a legkedvezőbb ajánlat alapján - kiválasztotta a
bölcsőde parkolójának tervezőjét, aki
az engedélyeztetést is intézi. A feladatot a Fejér Európa Kft. végzi 914.400
Ft összeg ellenében. Döntött a Helyi
Építési Szabályzat módosításáról és a

hozzá kapcsolódó környezeti értékelés elkészítésének szükségességéről.
A Vörösmarty Sportegyesület részére
1.000.000 Ft összegű támogatást állapított meg, melynek egy részét az
egyesület pályázati önrész biztosítására fordítja, ezen felül a Balassa utca
21. szám alatt található sportpályára
szeretnének játszótéri elemeket felállítani, és a pályavilágítást is továbbfejlesztenék a Szent Gellért téri pályán.
Döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2021. évi pályázati fordulójára beérkezett pályázatokról.
Továbbra is kérni szeretnénk a lakosságot, amennyiben bármilyen az önkormányzattal, a településsel, a beruházásokkal, a képviselő-testület vagy a
közös hivatal működésével kapcsolatos
észrevételük, kérdésük, javaslatuk van,
ezután is forduljanak hozzánk bizalommal. Minden megkeresésre, ami akár
levélben, e-mailben vagy személyesen
érkezik hozzánk (nem facebookon),
készséggel válaszolunk.
Podhorszki István
polgármester

ÚJ UDVARI JÁTSZÓESZKÖZÖK
TELEPÍTÉSE AZ ÓVODÁBAN!

Kápolnásnyék Község Önkormányzata
a 2019. évi Magyar Falu Program keretében meghirdetett Óvodaudvar című,
MFP-OUF/2019 kódszámú pályázaton
sikeresen szerepelt, 4.998.908.- Ft vis�sza nem térítendő támogatásban részesült, melyet ezúton is megköszönünk
Magyarország Kormányának.
A támogatásból 7 db új udvari játszóeszköz kiépítése valósult meg az
óvodában: két tornyú vár,
kötélpálya, homokozó, babaház, egy
db 4 személyes rúgósjáték, kültéri
gyermekasztal és pad.
A beérkezett ajánlatok alapján az ACER
Kft. adta a legkedvezőbbet, így őket
bízta meg az Önkormányzat az óvo-

/ Domakné Vagyóczki Erika óvodavezető, Podhorszki István polgármester, Tessely Zoltán
országgyűlési képviselő/
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da udvarának fejlesztésével, játszótéri
eszközök telepítésével.
A játszótéri eszközök telepítésre kerültek melyet a gyerekek már birtokba is
vehettek.

Az új óvodai játszóteret Tessely Zoltán
országgyűlési képviselő, a Pannónia
Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos,
Podhorszki István Kápolnásnyék Község Polgármestere és Domakné Vagyó-
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czki Erika a Kápolnásnyéki Napsugár
Óvoda intézményvezetője adta át ünnepélyes keretek közt a gyermekeknek
2020. november 19-én.
Podhorszki István
polgármester

ISTEN ÉLTESSE A 90 ÉVES LACI BÁCSIT
Isten éltesse a 90 éves Laci bácsit
Mindig öröm, amikor településünk
valamely lakója életének egy jelentős eseményén lehetünk jelen. 2020.
november 24-én Mészáros László 90.
születésnapját ünnepelte, és Kápolnásnyék Község Önkormányzata nevében Podhorszki István polgármester
úr és jómagam anyakönyvvezetőként
köszönthettük. A köszöntés keretében
polgármester úr átnyújtotta Orbán Viktor miniszterelnök úr ünnepi okmányát
és az Önkormányzat nevében egy kis
ajándékkal kedveskedett szépkorú
honfitársunknak.
Látogatásunk során örömmel tapasztaltuk, és az ünnepelt elmondása alapján
is megtudtuk, hogy Laci bácsi szerencsére nagyon jó egészségnek örvend.
Mi sem bizonyítja ezt jobban mint,

hogy a mai napig nincsen szüksége
szemüvegre sem, valamint jogosítványát is nap, mint nap használja. Természetesen kíváncsiak voltunk arra, hogy
mi a titok, vagyis mit kellene tennünk,
hogy mi is ilyen szellemileg és fizikailag fitt emberek legyünk 90 évesen?
Laci bácsi erre is tudta a választ, amit
106 évet élt nagybátyjától hallott 100.
születésnapján. A titok nem más, mint,
hogy nem szabad elfelejteni levegőt
venni.
Ezúton is szeretettel gratulálunk Mészáros László kápolnásnyéki lakosnak
90. születésnapja alkalmából, kívánjuk, hogy még nagyon sokáig éljen egy
egészségben, örömökben és boldogsággal teli életben.
Támis Orsolya
anyakönyvvezető

Mészáros László 90 éves és Podhorszki
István polgármester úr

LEZÁRULT A VÖRÖSMARTY-EMLÉKÉV KERETÉBEN MEGHIRDETETT

VÖRÖSMARTY RAJZPÁLYÁZAT
220 éve született Vörösmarty Mihály, a Szózat költője. Tiszteletére 2020 Vörösmarty-emlékév, amelynek keretében a
megújult Vörösmarty Emlékház az emlékévet szervező Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskolával közösen országos
rajzpályázatot hirdetett „Vörösmarty 220” címmel. Két korosztályi kategóriában vártak olyan pályaműveket, amelyek
ábrázolhatták magát a költőt, bármely Vörösmarty mű témavilágának feldolgozását, vagy az Emlékházat. Kiemelt kérés
volt, hogy az alkotás fejezze ki, az alkotó mit lát benne értékesnek, különlegesnek és megmutatásra méltónak. Nagyszerű
munkák érkeztek, amelynek zsűrizése november 13-án a kápolnásnyéki Halász-kastélyban zajlott le.
A rangos zsűri tagjai Pető
Hunor Munkácsy-díjas képzőművész, Pintér Balázs
szobrászművész, Pogány
Gábor Benő Munkácsy-díjas
szobrászművész és Szegedi Csaba festőművész volt.
Rodics Eszter, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola elnöke elmondta: a
vírushelyzet okozta nehéz-

ségek ellenére közel száz,
szebbnél-szebb pályamunka
érkezett, amelyek rendkívüli
kreativitásról és tehetségről
tanúskodtak.
„Meggyőződésem, hogy az emlékév szervezése során az alkotó, a művész, akiről megemlékezünk az év során, múzsaként
kell, hogy hasson ránk. Ez alatt
azt értem, hogy a személyisé-

gét, a tehetségét, és műveinek
üzenetét úgy kell újra fogalmazni, hogy minél többekhez
eljuttathassuk azt. A fiatalabb
generációkhoz különösen is,
mégpedig oly módon, hogy ne
„csak” az fogalmazódjon meg
bennük, hogy milyen nagyszerű, hogy Vörösmarty Mihály
Folytatás a következő oldalon.
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a magyar irodalomtörténetet és kultúrát
gazdagította, hanem ismerjék fel, hogy mi
az, amit ma az ő életművéből, gondolatai-
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ból újra hasznosíthatnak. A rajzpályázatra
beküldött alkotások visszaigazolták törekvéseinket: a mai fiatalokat is megérintette

Vörösmarty világa, és ezt nagy öröm és
büszkeség látni.”
A pandémia okozta megszorítások miatt a költő születésnapjára, december
1-re tervezett ünnepélyes díjátadót
csak online formában tudják lebonyolítani a szervezők, és egyelőre – a múzeumok bezárása miatt – virtuális kiállítás
keretében tekinthetik majd meg az alkotásokat az érdeklődők a Vörösmartyemlékház honlapján.

„Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj, s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály”
-írta Radnóti Miklós a Nem tudhatom című versében.

EMLÉKEZŐ SOROK

VÖRÖSMARTY MIHÁLY SZÜLETÉSÉNEK
220. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
Nekünk, akiknek a szülőfalunk Kápolnásnyék ezek a sorok mélyen belevésődtek
a szívünkbe. Nem az a fontos, hogy itt
születtünk-e, vagy csak később költöztünk ebbe a községbe, hiszen nyékinek
lélekben is lehet születni. Egy fontos ös�szekötő kapocs viszont nagy költőnknek,
a Szózat írójának Vörösmarty Mihálynak
a szellemiségének, erkölcsi és morális hagyatékának az ápolása és őrzése.
Az első emlékem a régi iskolánkba visz
vissza ezzel kapcsolatosan. Minden tanítási előtt a kis olajszagú teremben a
Szózat első két versszakát mondtuk el.
Takács Józsefné (Erzsike néni) tanítónőnkkel tett közös sétánk a régi „rongyos ház” (így nevezték az itteniek a későbbiekben szegényházként funkcionáló
épületet) felé -amely a Tó utcában állt és
Vörösmarty eredeti szülőháza volt, szintén felejthetetlen. Hiszen közben mesélt
a költő életéről, szerelméről, rámutatott
egy útszéli kőre és ezt mondta: „Ezt a követ akár még Vörösmarty is taposhatta.”
Kiváló pedagógusként, tudta, hogyan kell
elültetni a magot bennünk. Megtanultuk,
hogy őrzők vagyunk és a hely szelleme,
mint nyéki embereket, amíg élünk kötelezni fog e nemes hagyaték ápolására.
Vörösmarty a magyar romantika legnagyobb alakja volt, a reformkor második
felének első számú magyar költője az
első modern költő. Személyét és életművét ilyen és ehhez hasonló kifejezé-

sekkel is lehet illusztrálni. Ezen jellemzők összességének is köszönhető, hogy
jelentős helyet foglal el a magyar irodalmi
palettán, hiszen szellemi nagyság volt,
különb elődjeinél, a líra és az epika méltán ünnepelt mestere, valamennyi kortársánál ékesebben szóló drámaíró.
Vörösmarty a romantikának nem olyan
képviselői közé tartozott, akik kizárólag
a nemzeti lét keretein belül képzelték el
a változásokat. Ellenkezőleg: az emberi
vágyak elérése szerinte, csakis világtörténelmi folyamat függvényeként lehetséges. A Guttenberg -albuma című verse
már a „föld népességének” közmegegyezésével foglalkozott:
„Hová lépsz most, gondold meg, oh tudós,
Az emberiségnek elhányt rongyain
Komor betűkkel, mint a téli éj,
Leírva áll a rettentő tanulság:
„Hogy míg nyomorra milliók születnek,
Néhány ezernek jutna üdv a földön,
Ha istenésszel, angyal érzelemmel
Használni tudnák éltök napjait.”
Miért e lom? hogy mint juh a gyepen
Legeljünk rajta? s léha tudománytól
Zabáltan elhenyéljük a napot?”
A vers VI. szakaszában Vörösmarty a
„mégis fáradozni kell” gondolatmenetét
jeleníti meg, mely szerint a jövőben talán
eljön az igazság és a szeretet. Ez a társadalmi egyenlőség utópisztikus jelképeként jelenik meg. Az embernek ezért kell
küzdeni, ezt kell létrehoznia.

Vörösmarty lakóháza nyéken 1853-54.
„Mi dolgunk a világon? küzdeni, ”
Lehet, hogy a cél elérhetetlen, de tenni kell
a jövőért mivel ha így élünk, csak akkor
halhatunk meg nyugodtan, boldogan” A
vers zárlata hasonló Madách: Az ember
tragédiájának befejezéséhez:
„Mondhatjuk, térvén őseink porához:
Köszönjük élet! áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi munka volt! „
Köszönjük ezt az útravalót és üzenetet,
melyet az utókornak is szánt, lelki elemózsia gyanánt. Igyekszünk megfogadni és
mi is tovább örökíteni és vigyázni, óvni
azt, bízva a Vén cigányban megírt jósló,
pozitív jövőképben:
„Lesz még ünnep a világon,
Majd, ha elfárad a vész haragja,
S a viszály elvérzik a csatákon,
Akkor húzd meg újra lelkesedve,
Isteneknek teljék benne kedve.”
Kápolnásnyék, 2020. 11. 19.
Pintér Beáta
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KÁPOLNÁSNYÉK ÉS KÖRNYÉKE PÖTE
Egyesületünk munkájáról szeretnénk
írni pár szóban szeptembertől.
Részt vettünk iskolakezdéskor az iskola környékének biztosításában, a
gyerekek biztonságának növelésében.
A legtöbb problémát a szülők fegyelmezetlensége okozta szokás szerint
(gyorshajtás, tiltott helyen parkolás).
Polgárőreink 2 héten keresztül minden
reggel vigyázták a gyerekek biztonságos átkelését a gyalogátkelőhelyen.
Szeptemberben a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség 2 db kerékpárt adott
át egyesületünk részére, amit terveink
szerint jövő év tavaszától polgárőreink
fogják használni Kápolnásnyék belterületén.
A szüreti felvonulás kísérése a megszokott rend szerint történt, gond nélkül
lezajlott kicsik és nagyok nagy örömére. A biztosítást 6 fővel, 2 gépkocsival
és 1 motorkerékpárral végeztük.
Egyesületünk változáson esett át, ami
a jövőben lesz észrevehető. Feladataink körét és ezzel együtt nevünket
kibővítettük az Önkéntes tűzoltó tevékenységgel. Egyesületünk neve: Kápolnásnyék és környéke Polgárőr és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, röviden

Kápolnásnyék és környéke PÖTE lett.
A szükséges felszerelések beszerzése
után terveink között a katasztrófa-elhárítás szerepel, ami viharkárok enyhítését (fakidőlés, szivattyúzás) illetve
baleset esetén a műszaki mentést foglalja magában.
Mindenszentek alkalmával biztosítottuk a temetőt és környékét, az oda látogatók nyugodt megemlékezésének
érdekében, ügyelve a vagyonbiztonságra, a lopások elkerülésére, az odaérkező autók balesetmentes közlekedésére.
Polgárőreink biztonságát szem előtt
tartva a biztonsági felszerelés (maszk,
fertőtlenítőszer) beszerzése megtörtént, ezzel próbáljuk segíteni egészségük megőrzését, hogy a nehéz időben
is el tudják látni a szolgálatot a lakosság érdekében.
Megköszönjük a lakosságnak, hogy a
bevezetett kijárási tilalmat fegyelmezetten betartják, ezzel is lassítva a koronavírus terjedését. Kérjük, a továbbiakban is ugyanilyen fegyelmezettséggel
tartsák be a kormány intézkedéseit.
Ismételten köszönetünket szeretnénk
kifejezni mindazoknak, akik anyagi
vagy tárgyi adományokkal segítik mun-

kánkat. Nélkülük nem tudnánk a közbiztonságot felügyelni.
Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki elismeri munkánkat és azt,
hogy tagjaink önkéntesen, a szabadidejüket feláldozva igyekeznek a település
életét biztonságosabbá tenni.
„Együtt könnyebb!”
Török Nándor
Elnök
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„A múltat tiszteld, s a jelent vele kösd a jövőhöz.”
(Vörösmarty Mihály)

KÁPOLNÁSNYÉK
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN

/ az előző számban megjelent cikk folytatása /

Németh János (nagyanyám kedves
szomszédja volt) így emlékezett a
háború alatt átéltekről: „A németek a
hegyekben voltak, befészkelték magukat
oda. Az oroszok pedig harckocsikkal jöttek, rámentek a Velencei-tó jegére, és az
összes harckocsi beszakadt, mert akkor
még nem volt vastag a jég. A front után
húzkodták ki őket. Aztán volt olyan, hogy
az egyik nap még oroszok vannak a faluban, a másik nap pedig már németek. A
ház alatt volt egy pince, ebben marharépa
és krumpli volt, azon aludtunk. A néme-

tek úgy hívták az oroszokat, hogy: iván,
az oroszok pedig a németeket: germánnak
hívták. Volt, amikor az oroszok elmentek
a hegyig, Sukoróig, meg Nadapig, akkor
a németek visszazavarták az oroszokat
ide. Az összes állatot elvitték: lovakat,
disznókat, mindent. Olyan szép lovakat
vittek el tőlünk is. A tehenet levágták, egy
combot elvittek, és a többit ott hagyták.
Mi a maradék húst hordtuk el, mert az
enni valót is elvitték tőlünk, nem hagytak
semmit. Sokan elmenekültek, elmentek a
magyar katonákkal. Minket is el akartak
vinni, de mi nem mentünk el. Bánom, hogy
nem mentünk ki Ausztriába velük, amikor
mentek. Aztán volt, hogy visszajöttek, akik
elmentek. A Kiss Lajos bácsi is visszajött
Velencére.”
Németh Jánosné sz. Mayer Rozália
emlékei: „Amikor az oroszok bejöttek
1945-ben, Szabolcs felől jöttek. A Dunán
ekkor már átkeltek. Édesapám akkor katona volt. Édesanyám négy gyerekkel volt
otthon, és amit összekapkodtunk, egy-két
kis ruhadarabot, azzal menekültünk fel a
szőlőhegyre, a pincékbe. De már akkor az
oroszok bejöttek, és elfoglalták a falut. Az
a nagy lövöldözés, ami ott volt a faluban...

Mi meg menekültünk a katonák között, és
akkor aztán bementünk egy pincébe, ott
egy bácsi befogadott bennünket, de ott
már többen voltunk. A parasztok sok marharépát hoztak a pincébe, azon aludtunk,
annak a tetején kuporogtunk, mert nem
tudtunk máshova menni. Ennivalónk nem
volt napokig. Amikor jöttek az oroszok az
úton, kimenekültünk a pincéből, beszaladtunk a szőlő közé, ott kuporogtunk, rossz
gumicsizmák voltak a lábunkon, mert nem
volt semmink sem. Amikor elmentek, végre
visszamentünk. Volt olyan is, hogy bejöttek
a pincébe, és csúnya világot csináltak: a
nőket kihordták, akiket elértek ott. Meg
olyan is volt, hogy egy orosz megállt a
pinceajtóban fent, és belelőtt a géppuskájával a kőfalba, csak úgy szikrázott. Azt
hittük megőrülünk, nagyon rossz életet
éltünk. Később Érdre kellett menekülnünk.
Ha valakinek esetleg megmaradt egy kis
krumplija, vagy búzája, vagy valamije.
Azt rátették egy kocsira, hogy a háború
után legyen mit ennünk. Nagyapánk idős
volt, a kocsi tetején ült. 13-14 éves gyerekek voltunk, ló nem volt, így a kocsit mi
toltuk Érdig édesanyánkkal, és még három
családdal. Amikor hazakerültünk semmink
sem volt, semmink. A bútorokat kihordták
a lövészárkokba, és ennivalónk sem volt.
A lovak alól, amit édesanyám összeszedett
kukoricát, kivittük és megmostuk, megszárítottuk, és ledaráltuk kézi darálóval,
aztán azt ettük kásának, vagy prószának.
A háború után, már egy kicsikét tudtunk
dolgozni a földeken. Nagyon nehéz volt.
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Érdekességként álljon itt Balassa Katalin tanítónő háború
alatt vezetett naplója, amely az átélt borzalmakat idézi:
1944. dec. 13 első belövések
dec. 20
megjelennek az orosz katonák
német szőnyegbombázás, ekkor pusztult
dec. 21
el vagy rongálódott meg a legtöbb ház a
faluban
dec. 22
orosz parancsnokság érkezése
az orosz parancsnokság a munka megkezdec. 26
désére hívja fel a lakosságot
dec. 30
először süt a pék kenyeret
első tanítási nap, orvos jön a faluba, heten1945.jan. 2
ként háromszor rendel
18.jan
ismét ágyúzás kezdődik, de nincs belövés
már belövések vannak, az orosz katonák
20.jan
elmennek, ismét nincs tanítás, csak néhány
német jelenik meg a faluban
22.jan
ismét megjönnek az oroszok
a németek is visszajöttek, a Fő utca község24.jan
ház felöli oldalán németek, a másik oldalán
orosz csapatok vannak
29.jan
ismét erős ágyúzás és bombázás kezdődik
febr. l
ismét nagy ágyúzás, eltűnnek a németek
újra megjönnek az oroszok, megható ese02.febr
mény: egy kozák tiszt itt találkozik két éve
nem látott fiával
van orosz parancsnokság, de csak egy na04.febr
pig
20.febr
megindul az első vonat, 4 teherkocsival
21.febr
parancsnokság van
25.febr
közeli erős ágyúzás
a parancsnokság munkára szólítja fel a la03.márc
kosságot
05.márc
tanítás 5 tanítóval, összesen 32 gyerek van
aláaknázzák a Fő utcát — ismét nincs ta07.márc
nítás, rengeteg a menekült Gárdonyból és
Velencéről
12.márc
kiürítik a falunkat is
26.márc
megkezdődik a visszaköltözés a falunkba
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A háború befejezésekor 25 kilométer hosszú lövészárkot,
500 lövészgödröt, 500 tüzérségi lőállást és mintegy 4500
méter hosszú tankcsapdát kellett a község lakóinak betemetnie, hogy a szántóföldi munkákat megkezdhessék. A
község akkori 461 épületéből mindössze 38 volt lakható,
44 ház teljesen lakhatatlan. Még 1947-ben is 379 épület volt
romos. A község 6808 katasztrális holdat kitevő szántóterületéből 1945-ben mindössze 2240 holdat műveltek meg.
1947-ben már nem maradt műveletlenül terület. A több mint
három hónapig tartó harcokban szinte teljesen elpusztult
az állatállomány, ezt az alábbi táblázat 1945. évi adatsora
bizonyítja.
Év
Ló
Szarvasmarha
Sertés
Baromfi
Szekér

1938
346
1070
8116
12551
229

1945
23
3
16
40
28

1947
209
200
312
5714
92

A háború után az élet újra beindult a faluban: 1945. április
30-áig megalakult a nemzeti bizottság, a rendőrség, és szeptemberben megkezdődött a földosztás. 1949 szeptemberében megalakult a termelőszövetkezet.
Azért választottam ezt a témát, mert a második világháború
mindig is érdekelt, és örömmel gyűjtöttem anyagot a falum
történetéről. A háborút megélt idősek visszaemlékezései
sokat segítettek az esszé megírásában. Saját történeteik
személyessé tették ezt a témát.
Köszönöm nekik.
Források:
1. Kupi László: Kápolnásnyék Története. Budapest 2000, Kornétás
Kiadó (59-64.oldal)
2. Török Károlyné sz. Zsohár Terézia (szóbeli közlés)
3. Németh János (szóbeli közlés)
4. Németh Jánosné sz. Mayer Rozália (szóbeli közlés)
5. Címlap fotó forrása: http://www.roncskutatas.hu/node/11291

LEGYEN TANÍTÓNK A TERMÉSZET!
November vége felé járunk, amikor ez a
cikk íródik. Lehet, hogy kevesen ismerik, de november utolsó pénteke a Ne
Vásárolj Semmit Nap, a túlfogyasztás
elleni jelképes tiltakozás napja, amit a
híres Black Friday ellensúlyozására hozták létre. Lehet, hogy többen felhorkannak, mondván, “mi aztán biztosan
nem fogyasztunk többet a kelleténél.
Mások talán igen, mi nem”.
Életmódunk következtében jelentősen
túlterheljük a Bolygót. Szomorú stasztika: ha mindenki úgy élne, mint mi

magyarok, két Föld bolygóra lenne
szükségünk. Míg ugyanis egy lakosra
1,8 hektár biológiailag aktív terület
jut, hazánkban 2,98-at használunk fejenként. Ez nem azt jelenti, hogy ilyen
gazdagok vagyunk, hanem azt, hogy
még nem vagyunk eléggé tudatosak.
Térjünk vissza a címhez, tanítónkhoz,
a természethez. Mit tanulhatunk tőle
ebben a téli időszakban?
Az erőforrások természetes csökkenésével a visszahúzódás, a bekuckózás, a
magunkra és egymásra figyelés idősza-

ka, az elcsendesülés ideje köszönt be
… a lehullott lomb jótékonyan betakar
mindent, hogy vigyázzon az életet adó
talajra. Hiteles ökológusok (például
Dr. Gyulai Iván) szerint, a legjobb lenne, ha otthagynánk ezt a védőréteget,
ahol van. Akit nagyon zavar a látvány,
az a kert egyik félreeső részében
gyűjtheti halomba (még a diólevelet
is, nyugodtan) így tavaszra az értékes
szerves anyag a töredékére töpped.
Folytatás a következő oldalon.
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Ha útban lenne, akkor is csak egy
műanyag-zsáknyi hulladékunk lesz …
tíz helyett! Kisebb lesz a környezeti
teher, kevesebb munka szükséges és
így mindenki jobban jár! Érdekesség:
azokon a területeken, ahol nem termeltek gabonát és így nem képződött
szalma, az avart az állatok almozására
használták fel. Mi, a saját kertünkben
keletkező lombot tesszük a tyúkjaink
alá, imádják!
A legfontosabb tanítás azonban, hogy a
természetben nem keletkezik szemét,
minden tápláléka valaminek, vagy valakinek, azaz egyensúly van.
Folyamatosan kapjuk a jeleket az élővilágtól (Föld anyánktól), hogy nem
jó úton haladunk. Most a vírus is erre
figyelmeztet minket: túlságosan eltávolodtunk a természettől, nem belilleszkedni akarunk annak működésébe,
hanem uralni akarjuk, nap, mint nap
erőszakot tenni rajta. Nem társnak,
csak erőforrásnak tekintjük. Akárcsak
– sajnos elég gyakran –az egyik ember,
a másikat. Mennyivel jobb lenne az élet
harc helyett együttműködéssel.
November végével megkezdődik a karácsonyi forgatag. Ilyenkor rengeteg
csomagolóanyagot alakítunk pár perc
alatt szemétté csupán azért, mert ezt
láttuk régebben, ezt szoktuk meg. Lehetnénk azonban sokkal tudatosabbak
is.
Tárgyak helyett - minőségi idő
A jó hír az, hogy változtathatunk ezen,
elsősorban egyéni szinten. Ne legyen
a karácsony a túlfogyasztás szinonímája! Magyarországon csak az 1930-as
évektől vált elterjedté, hogy a szeretet
ünnepe lassan a kereskedelem ünnepévé vált. Ha egy pillanatra becsukjuk a
szemünket és megpróbáljuk felidézni
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a legjobb karácsonyokat, gyakran nem
is emlékszünk arra, hogy mi volt a fa
alatt, az élményekre és a hangulatokra
viszont igen! Ma már kutatások is bizonyítják, hogy a múlandónak tűnő élmények sokkal tovább tartó boldogságot
jelentenek, mint a tárgyak.
Ajándékozzunk hát egymásnak élményt
és együtt eltöltött minőségi időt! Az
ajándék lehet egy pompás közös vacsora,kirándulás, borozás, színház vagy
mozijegy, és a Bolygónak is kevesebbet
ártunk vele.
Készítsünk ajándékot mi magunk!
Apróságra is gondolhatunk: például különleges szörpök, lekvárok, házi
tészták, sütik, krémparfümök és szappanok, vegyszermentes hozzávalókból. Vagy akár játékok újrahasznosított
anyagokból. Mi magunk készítettünk
az unokáknak fa hulladékból építőkockákat, lovacskát fanyélből és kartonlapokból – és a lovacska a mai napig üget
… Ajándékutalványt is adhatunk - így
azt valóban arra fordíthatják szeretteink, amire igazán szükségük van. Így
csökkenthető a felesleges dolgok, a
porfogók, a csomagolóanyagok men�nyisége.
Környezettudatos tárgyi ajándék
Ha nem akarunk lemondani a vásárlásról, mindenképpen válasszunk környezetbarát hasznos és használható
ajándékot, méltányos kereskedelemből (fair trade) származó termékeket.
Vásárolhatunk helyi kézművesektól és
termelőktől, ezzel is segítve a szűkebb
környezetünkben élők megélhetését és
így nem tömegtermelt, hanem valóban
egyedi ajándékkal kedveskedhetünk
szeretteinknek.
Ahány ház annyi szokás. Van, aki nagy
kivágott fenyőt szeretne díszíteni, van,

aki esküszik a műfenyőre, van aki megelégszik a karácsonyi jelképekkel. Van
aki halat eszik, van aki töltött káposztát és vannak, akik tökéletes húsmentes ünnepi menüt varázsolnak. Változni nem egyszerű, de szükséges. Erre is
tanít bennünket a természet. A lényeg,
hogy törekedjünk az elégre!
Minden cselekedetünkkel, vásárlásunkkal hatunk a Bolygónkra és az utánunk
következő generációk életére. Ez a mi
felelősségünk és lehetőségünk is. Éljünk vele okosan! Példaképem Dr. Jane
Goodall gondolataival kívánok mindannyiunknak szép és élményekben
gazdag Ünnepeket!
“Minden élelmiszer vásárlás szavazás is
egyben. Hajlamosak vagyunk azt hinni,
hogy a mi egyéni, kis cselekedeteink nem
számítanak, hogy egyetlen étkezésen
semmi sem múlik. Ám minden fogásnak,
minden egyes falatnak saját előélete van,
ahogyan termelték vagy nevelték, ahogyan
betakarították. A vásárlásaink, a szavazataink szabják meg az előttünk álló utat.”
Fülöp Berta

TÁJÉKOZTATÓ

AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTENDŐ HULLADÉKOK KÖRÉRŐL
ÉS A GYŰJTŐEDÉNY HASZNÁLATÁRÓL
Tisztelt Kápolnásnyékiek!
A két edényes hulladékgyűjtési rendszer bevezetése után közszolgáltatója
a házhoz menő szelektív gyűjtést az

alábbiak szerint végzi az Önök településén:
Műanyag-, fém-, és papír csomagolási
hulladék gyűjtése:

Az új edényben kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:
-műanyag üdítős, ásványvizes (PET) pa-
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lackok,
-műanyag kozmetikai és tisztítószeres
flakonok,
-többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok,
-fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok, alufólia, fémtálcák, fém
zárókupakok
-nem kötegelhető papír hulladék,
A műanyag és fém palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat
kiöblítve, kupak nélkül, kilapítva rakják
a gyűjtőbe, így kevesebb helyet igényel!
Kérjük ne tegyen bele gyermekjátékot,
nem újrahasznosítható műanyagból készült tárgyakat.
Papírhulladék gyűjtése kötegelve:
Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve az
edény mellé helyezze el, olyan módon,

hogy az a forgalmat ne zavarja és szét
ne szóródhasson!
/újságpapír, prospektus, irodai papírok,
géppapír, papírzacskó, kartondoboz/
Üveghulladék gyűjtése közterületre kihelyezett szelektív üveggyűjtőben:
Kérjük, hogy a kihelyezett szelektív
üveggyűjtőkbe csak az alábbi, üres
állapotú csomagolási üveghulladékot
helyezzék, kupak és fedél nélkül: italos
üvegpalack, befőttesüveg.
Nem bedobható hulladékok: ablaküveg, tükör, jármű szélvédő, fénycső,
kerámia.
Üveghulladék gyűjtése házhoz menő
rendszerben:
A hulladéknaptárban külön megjelölt
napokon áttetsző zsákban kihelyezheti az alábbi, üres állapotú csomagolási
üveghulladékot, kupak és fedél nélkül:
italos üvegpalack, befőttesüveg.

Nem kihelyezhető: ablaküveg, tükör,
jármű szélvédő, fénycső, kerámia.
A műanyag- fém- és a papírhulladék
gyűjtése egyidőben történik!
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék ne legyen olajos, zsíros, vagy egyéb
élelmiszerrel szennyezett!
A műanyag-, fém- és papírhulladék elszállítása továbbra is ingyenes és nincs men�nyiségi korlátja.
Az új gyűjtőedényekben az elkülönítetten gyűjtött hasznosítható hulladék a
hulladéknaptár szerinti szelektív gyűjtési napokon kerül elszállításra.
A vegyes települési hulladékot az eddig használt, meglévő gyűjtőedényben
gyűjtsék továbbra is. Ennek elszállítása
továbbra is a korábbi hulladékgyűjtési
napokon történik.
Podhorszki István
polgármester

„Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk.”

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
KÁPOLNÁSNYÉKEN

Schäffer Erzsébet írónő 2020.
szeptember 05.-én járt nálunk a Kápolnásnyéki Vörösmarty Művelődési Házban,
egy rendhagyó író-olvasó találkozón, a könyvtárunk és az
olvasókör szervezésében. Miért is volt rendhagyó? Azért,
mert ez nem egy megszokott, az író által a műveit bemutató beszélgetés volt, hanem Erzsébet az utazásai, az
élethelyzetei által megélt történeteit tolmácsolta felénk.
Nevetősen, szomorúan, vidáman és bánatosan, hihetetlen
kedvességgel, szeretettel, a
magyar nyelvünk csodálatos

eszközeit csillogtatva, mindezt nemes egyszerűséggel
és hatalmas alázattal. Sokáig
töltekeztünk az élményből. A
legutóbb megjelent (Párarajzok, Ezüstróka) műveit és a
régebben megjelent könyveit
is személyre szólóan dedikálta az írónő.
Schäffer Erzsébet kitüntetései:
Magyar Érdemrend lovagkeresztje (2000)
Pulitzer-emlékdíj (2001)
Prima Primissima díj (2009)
Magyar Érdemrend tisztikeresztje (2018)
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Felejthetetlen élmény volt
ez a lélekutazás Erzsébettel!
Megbeszéltük, hogy jön még
hozzánk. Köszönjük, hogy
ilyen sokan eljöttetek, a támogatást a könyvtárunknak,
az olvasókörnek, a sok segítségeteket: Erdélyi Katalin,
Szabóné Ánosi Ildikó, Lukács
Ildikó, Szabó Ferenc, Petres
László, valamint Kápolnásnyék Önkormányzatának! Jó
volt Veletek!
Pintér Beáta
olvasókör vezető
kulturális bizottsági tag
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RENDHAGYÓ SZÜRETI NAP 2020.
Kápolnásnyéken régi hagyományt ápol
évtizedek óta a Barátság klub. Évről
évre az önkormányzat segítségével
szervezi és bonyolítja le a Szüreti napot.
Ebben az évben sajnos szakítani kellett a megszokott formával, szinte
pillanatok alatt vált szükségessé a vírushelyzet miatti átszervezés. Minden
szervező egyetértett abban, hogy ne a
teljes programot töröljük, tartsuk meg
a felvonulást, és a különösen veszélyes
helyzeteket kerülendő, csak a zárt térben lebonyolítható bál maradjon el.
Lakóközösségünkben szerencsére sok
olyan család él, akik minden évben
hagyományosan az utcájukban össze-

gyűlve tengernyi finomsággal, süteménnyel, szendviccsel, innivalóval és
nem utolsó sorban szeretettel látják
vendégül a felvonulókat.
Podhorszki István polgármester úr és
családja,
Radó László és családja,
Szabó József és családja,
Bakonyi János (Bicska Maxi) és családja
Marosánné dr. Gáti Gabriella képviselő
asszony és családja,
Vurczinger Tibor és családja,
A Vándor utca lakói,
Kovács János és családja,
A Kossuth utca lakói,
Finométkek háza,
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző asszony és
családja,

Ánosi Zoltán és családja,
Vurczinger Zsuzsanna képviselő as�szony,
Révi Zsuzsanna és családja,
Szendrei Ernő és családja.
Nélkülük nem valósulhatna meg ez az
igényes látványosság. Köszönjük nekik
az összefogást, a lelkesedést és hitet,
amivel segítik hagyományaink ápolását!
Bízunk benne, hogy jövőre is találkozunk!
Galambos Valéria
Kulturális Bizottság elnöke
Farkasréti Tamás
Barátság klub vezetője

MEGSZÉPÜLT A VÉDŐNŐI TANÁCSADÓ
ÉS GYERMEKORVOSI RENDELŐ
A nyári nagy melegben védőnői tanácsadó és a gyermekorvosi rendelő új sötétítő függönyöket kapott, amivel még barátságosabbá és komfortosabbá váltak helyiségeink!
A jelenlegi járványügyi helyzetben különösen nagy hasznát vesszük a profi mosó és szárító gépünknek, amit naponta
használunk!
Ezúton is köszönjük a Kápolnásnyéki Önkormányzat támogatását!
Szita Ildikó és Gelencsér Zoltánné
védőnők
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LUCA NAPI SZOKÁSOK
A néphit kétféle Lucát ismer: a jóságost
és a boszorkányost. Ez utóbbi terjedt el
a néphagyományban. Kevés olyan jeles
nap van, amelyhez annyi szokás, hiedelem, jóslás, tiltás kapcsolódna, mind
december 13-hoz, Luca napjához. Luca-napon régen tilos volt fonni, sütni,
mosni. Nem volt ajánlatos kölcsönadni
sem, mert az elkért dolgok boszorkányok kezére kerülhettek.
Ez a nap épp úgy alkalmas volt termékenység varázslására, mint házasság-,
halál- és időjóslásra, vagy bizonyos női
munkák tiltására. Az első látogatóból
a várható állatszaporulatra jósoltak.
Ugyanis, ha Luca reggelén férfi lép a
házba, a szaporodás bika lesz, ha pedig
nőlátogató érkezik, üsző. Luca napját
az egész magyar nyelvterületen gonoszjáró napnak tartották, ezért mindenütt
védekeztek a boszorkányok ellen. Fokhagymával dörzsölték be az állatok fejét, az ólak ajtajára keresztet rajzoltak,
hamut szórtak a kapuk elé, lefekvés
előtt fokhagymás kenyeret ettek, hogy
szagával elriasszák a gonosz szellemeket, és elzárták a seprűket, nehogy

azon nyargalásszanak a boszorkányok.
Ehhez a naphoz kötődik a legismertebb hagyomány, a Luca-szék készítése.

Ezen a napon kezdték el faragni, úgy,
hogy minden nap csak egyetlen műveletet szabadott rajta elvégezni, de karácsony szentestére készen kellett lennie.
Az éjféli misére magukkal vitték, és ha
ráálltak, meglátták a boszorkányokat.
A lányok ezen a napon 12 gombócot

főztek. Mindegyikbe egy férfi nevét
rejtették. Amelyik gombóc legelőször a
víz felszínére jött, megmondta ki lesz a
férjük. Luca napkor vetik a Luca-búzát.
A búzaszemek gyorsan csíráznak, azt
tartják, ha Karácsonyra kizöldül, jó termés várható. Az időjárásra a székelyek
hagymából jósoltak. A vöröshagymából
lefejtettek 12 réteget, ez az év egy-egy
hónapjának felelt meg. Mindegyikbe
egy kevés sót szórtak, amelyikben elolvadt, az a hónap esősnek ígérkezett,
a többi száraznak. Szintén Luca napkor
voltak szokásban bizonyos, finomnak
éppen nem mondható tréfák is. Egyes
vidékeken a legények leakasztották a
kertkaput, máshol szétszedték a szekeret a gazda legnagyobb bosszúságára.
Luca-naptár: a régi magyar Luca-hagyománykör egyik eleme, mi szerint
a következő esztendő januárjában
a megfigyelési helyen olyan idő lesz
(átlagosan), mint Luca napján (december 13.), februárban olyan, mint Luca
másnapján és így tovább egészen karácsonyig, ami a következő decemberi
időjárásra utal.

Kedves Gyerekek!
Rudolf, a rénszarvasom már a fülembe súgta, hogy a szán
útrakész, és már nagyon várja, hogy elinduljunk, és elvigyük a sok játékot a jó gyerekek otthonába. A szorgalmas
manóim egész évben lelkesen készítették és csomagolták az
ajándékokat a kívánságaitok szerint!
Szeretném nektek elmondani mennyire örültem, amikor láttam egész évben milyen jó gyerekek voltatok! Tudom, hogy
idén is, mint minden évben, nagyon várjátok érkezésem!
Idős koromra tekintettel, most ahogy nektek is, vigyáznom
kell, ezért az idén nem találkozhatunk személyesen!
Remélem megbocsájtjátok, de cserébe megnézhetitek nektek
szóló üzenetemet december 6-án a neten!
E jeles napon így szabad csak tennem!
Üdvözlettel:
Mikulás

Kápolnásnyéki
Kisbíró
2021 JANUÁR
H

K

Titusz,

4

Simon

Ágota

11

Ernő

Piroska

18

Sára,
Márió

Pál

25

Vanda,
Paula

SZ

CS

P

SZ

Újév
Fruzsina

1

Ábel

2

Genovéva,
Benjámin

Gyöngyvér

8

Marcell

9

Melánia

V

H

3

Ignác

2

Balázs

3

10

Aranka

8

Abigél,
Alex

9

Elvira

4

10

Bertold,
Marietta

11

Lívia,
Lídia

Veronika

13

Bódog

14

Lóránd,
Lóránt

15

Gusztáv

16

Antal,
Antónia

17

Kolos,
Georgina

15

Julianna,
Lilla

16

Donát

17

Bernadett

19 Sebestyén 20

Ágnes

21

Vince,
Artúr

22

Zelma,
Rajmund

23

Timót

24

Gerzson

22

Alfréd

23

Mátyás

24

Géza

Károly,
Karola

28

Adél

29

Martina,
Gerda

30

Marcella

31

Fábián,

26

Angelika

27

K

SZ

CS

Mónika,
Flórián

4

Györgyi,
Adrián

5

Ármin,
Pálma

10

Ferenc

11

Pongrác

12

Szervác,
Imola

Paszkál

Alexandra,
Erik

18

Ivó,
Milán

19

Bernát,
Felícia

Pünkösd
Eszter,
Eliza

17
24

Orbán

25

Fülöp,
Evelin

26

Hella

Angéla,
Petronella

31

Ivett,
Frida

P

SZ

V

A munka
ünnepe
Fülöp, Jakab

1

Zsigmond

6

Gizella

7

Mihály

8

Gergely

Regina

SZ

13

Bonifác

14

Zsófia,
Szonja

15

20 Konstantin 21

Júlia,
Rita

Magdolna

27

Emil,
Csanád

28

CS

P

SZ

2

Klotild

3

4

Fatime

5

9

Margit,
Gréta

10 Barnabás 11

Villő

12

Antal,
Anett

13

Tünde

1

Medárd

8

Félix

Bulcsú

19

Rafael

20

22

Pünkösd
Dezső

23

Alajos,
Leila

21

Paulina

22

Zoltán

23

Iván

24

Vilmos

25

János,
Pál

26

László

27

29

Janka,
Zsanett

30

Levente,
Irén

28

Péter,
Pál

29

Pál

30

2021 október

10

14

Enikő,
Melitta

15

Edit

Zsófia

22

Tekla

V

H

K

SZ

CS

P

4

5

Teodóra

11

Mária

12

Ferenc

4

Aurél

5

Brúnó,
Renáta

6

Amália

7

17

Diána

18

Vilhelmina

19

Brigitta

11

Miksa

12

Kálmán,
Ede

13

Helén

14

Teréz

23 Mercédesz 24

Eufrozina,
Kende

25

Jusztina,
Pál

26

Lukács

18

Nándor

19

Vendel

20

Orsolya

21

Előd

Blanka,
Bianka

25 Dömötör 26

Szabina

27 Szimonetta 28

Nárcisz

29 Jeromos 30

Gellért,

6

Gyárfás

Viktor,
Lőrinc

16

V

Norbert,
Cintia

18

Nikolett,
Hunor

Mihály

SZ

Kármen,
Anita

Arnold,
Levente

9

28

2

K

17

Ádám

Vencel

H

Laura,
Alida

8

27

28

16

Mária,
Adrienn

Adalbert

Elemér

Jusztin

Rozália

Móric

27

15

3

21

Ákos,
Bátor

Jolán,
Vid

Hilda

Máté,
Mirella

26

20 Eleonóra 21

14

2

20

Edina

14

Vazul

1

Friderika

25

Bálint,
Valentin

16

SZ

Szeréna,
Roxána

Aladár,
Álmos

13

Mózes,
Botond

P

13

18 Zsuzsanna 19

7

7

CS

7

Ella,
Linda

6

Róbert

Rebeka,
Dorina

Egyed,
Egon

12

V

Tódor,
Rómeó

9

2021 szeptember
K

5

SZ

Dorottya,
Dóra

2021 június

3

H

P

Ágota,
Ingrid

12

Tímea,
Irma

Kornél

1

CS

Ráhel,
Csenge

6

H

6

SZ

Boldizsár

2021 május

Zakariás

K

Karolina,
Aida

5

Attila,
Ramóna

7

20
2021 február

Simon,

SZ

V

Malvin

1

Petra

2

Helga

Koppány

8

Dénes

9

Gedeon

10

15

3

16

Hedvig

17

22

Nemzeti
ünnep
Gyöngyi

23

Salamon

24

29

Alfonz

30

Farkas

31

Gál

021
2021 március

2021 április

H

K

SZ

CS

Albin

1

Lujza

2

Kornélia

3

Kázmér

Zoltán

Ildikó

10
17

P

SZ

V

5

Leonóra,
Inez

6

Tamás

7

Gergely

12

Krisztián,
Ajtony

13

Matild

14

Húsvét
Vince

5

József,
Bánk

19

Klaudia

20

Benedek

21

Gyula

12

Ida

13

Tibor

14

Anasztázia,
Tas

15

Csongor

16

Rudolf

17

Andrea,
Ilma

18

Gedeon,
Johanna

28

Emma

19

Tivadar

20

Konrád

21

Csilla,
Noémi

22

Béla

23

György

24

Márk

25

Ervin

26

Zita

27

Valéria

28

Péter

29

Katalin,
Kitti

30

4

Adorján,
Adrián

Szilárd

11

Sándor,
Ede

18

8

Franciska,
Fanni

Nemzeti
ünnep
Kristóf

9

15

Henrietta

16

Gertrúd,
Patrik

Beáta,
Izolda

22

Emőke

23

Gábor,
Karina

24 Irén, Írisz 25 Emánuel 26 Hajnalka 27

Auguszta

29

Zalán

30

Árpád

31

2021 július
H

K

Emese,
Sarolta

5

Izabella,
Dalma

12

Jenő

Emília

19

Anna,
Anikó

26

Csaba

6

SZ

Apollónia

13

Örs,
Stella

Illés

20

Olga,
Liliána

27

CS

P

Zsombor

Vilmos,
Bíborka

SZ

6

1

Ottó

Ellák

8

Lukrécia

14

Henrik,
Roland

Dániel,
Daniella

21

Szabolcs

28

SZ

V

H

Herman

CS

7

K

2

Kornél,
Soma

3

Ulrik

4

9

Amália

10

Nóra,
Lili

11

Lehel

2

16

Endre,
Elek

17

Frigyes

18

Emőd

19

Lőrinc

Kristóf,
Jakab

25

Ábrahám

16

Jácint

15

Valter

Magdolna

22

Lenke

23

Kinga,
Kincső

24

Márta,
Flóra

29

Judit,
Xénia

30

Oszkár

31

2021 november
Mindenszentek
Marianna

K

P

Hugó

1

Nagypéntek
Áron

Dénes

8

Erhard

SZ

2

Buda,
Richárd

9

Zsolt

V

3

Húsvét
Izidor

4

10 Szaniszló 11
Leó,

2021 augusztus

Tihamér,
Annamária

7

H

SZ

CS

3

Domonkos,
Dominika

4

Krisztina

10

Zsuzsanna,
Tiborc

11

Klára

17

Ilona

18

Huba

Bence

23 Bertalan 24

Lajos,
Patrícia

25

Izsó

Rózsa

30

Hermina

Erika,
Bella

P

5

6

Berta,
Bettina

12

SZ

Ibolya

V
Boglárka

1

7

László

8

13

Marcell

14

Mária

15

19

Nemzeti
ünnep
István

20

Sámuel,
Hajna

21

Menyhért,
Mirjam

22

26

Gáspár

27

Ágoston

28

Beatrix,
Erna

29

Ipoly

31

2021 december

H

K

SZ

CS

P

SZ

V

1

Achilles

2

Győző

3

Károly

4

Imre

5

Lénárd

6

7

8

Tivadar

9

Réka

10

Márton

11

Jónás,
Renátó

12

Szilvia

13

Alíz

14

Miklós

Rezső

H
6

K

Ambrus

7

SZ

CS

Elza

1

Melinda,
Vivien

Mária

8

Natália

9

P

2

Ferenc,
Olívia

Judit

3

SZ

V

Borbála,
Barbara

4

Vilma

5

10

Árpád

11

Gabriella

12

Albert,
Lipót

15

16

Hortenzia,
Gergő

17

Jenő

18

Erzsébet

19

Jolán

20

Olivér

21

Luca,
Otília

13 Szilárda 14

Valér

15

Etelka,
Aletta

16

Lázár,
Olimpia

17

Auguszta

18

Viola

19

Cecília

22 Klementína 23

Emma

24

Katalin

25

Virág

26

Virgil

27

Stefánia

28

Teofil

20

Tamás

21

Zénó

22

Viktóra

23

Ádám,
Éva

24

Karácsony
Eugénia

25

Karácsony
István

26

János

27

Kamilla

28

Tamás,
Tamara

29

Dávid

Taksony

Ödön

Kelemen,

29

András,
Andor

30

30 Szilveszter 31
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KÁPOLNÁSNYÉKI KÖNYVTÁR, INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI HELY

RAJZPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE
Kápolnásnyéki Könyvtár, Információs és Közösségi Hely Rajzpályázatot
hirdetett „Kedvenc könyvem” címmel
Óvodások és Általános Iskola alsó tagozatosai számára. A feladat illusztráció
készítése a kedvenc könyv történetéről, egy fejezetéről, főszereplőjéről
bármilyen technikával A/4-es méretben.
A beérkezett műveket zsűri értékelte:
Galambos Valéria Kulturális Bizottság
elnöke, Szita Ildikó védőnő és Lukács
Ildikó a könyvtár részéről.
Rengeteg pályázat érkezett, ezért a
zsűrinek nehéz dolga akadt, így a pá-

lyaművek közül 10 pályázó részesült
könyvjutalomban.
KÖNYVJUTALOMBAN RÉSZESÜLTEK:
Vass Barbara
Jancsik Jázmin és Jancsik Norina
Novák Eszter
Szerbin Anna
Németh Rebeka
Csutorás Petra Jolán
Gulyás Panna Ilona
Tóth Zsófia
Tóth Gréta

Gratulálunk a díjazottaknak!
Lukács Ildikó
művelődésszervező-könyvtár
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TÓVILL-KÁPOLNÁSNYÉK
A labdarúgó megyei első osztályban
újoncként szereplő felnőtt csapatunk
az őszi idényben jelenleg erőn felül
teljesít és ennek köszönhetően vezeti
a középmezőnyt. Jelenleg a 6. pozíciót
foglaljàk el, s ha a hátralévő - hazai mérkőzést is sikerrel veszik, akkor a
tavaszi idényt már az ötödik helyről
kezdhetik meg. Az U-19-es korosztályunk veretlenül áll az első helyen imponáló, plusz 94-es gólkülönbséggel.
U-16-os csapatunk szintèn vezeti a

bajnokságát - hasonlóan az eggyel idősebbekhez - veretlenül és plusz 98-as
gólkülönbséggel. U-14-eseink jelenleg
a nyolcadik helyen állnak a tabellán,
azonban ők egy évvel idősebbek között versenyeznek. Jövőre a dobogót
tűzte ki a vezetőség számukra is. Ös�szességében elmondható, hogy jó úton
járnak csapataink, s az eredmények tekintetében nincs még egy ilyen falu a
megyében, ahol hasonlóan sikeresek
lennének, mint Kápolnásnyéken.

Szeretnénk megköszönni a „Finom
Étkek” Házának a mérkőzések utáni
összetartásban történő segítséget,
ők sportszervezetünknek pizzákat
ajánlanak fel. Hálásak vagyunk Kiss
Árpádnak a pálya műtrágyázásáért, az
Édenkert-zöldségesnek pedig a gyümölcsökért. Természetesen örülünk
az egyéb támogatásoknak is, és köszönjük mindenkinek, akik segítették
a TÓVILL-Kápolnásnyéket a céljaink
elérésében.

Felnőtt csapatunk: Kalmár Adrián, Stammel
András, Márta Ákos, Peng Gábor, Silhány
Ferenc, Khatboutli Noor Dániel, Bakonyi
Ádám, Ódor Dániel, Varga József, Csörge
Ciprián, Kiss Árpád, Pigler Boldizsár,
Molnár Gergely, Zsigmond Levente, Gaál
Milán, Varga János, Eipl Szabolcs, Czottner
Ádám, Ribi Csaba, Boronai Csaba
Vezetőedző. Höltzl Richárd

U-16 korosztály: Tatai Tamás, Tövisháti
Marcell, Domak Márk, Lőrincz Bertalan,
Gránitz Nimród, Szente Milán, Végvári
Balázs, Laczkó Gergely, Nagy Erik,
Turcsányi Dániel, Sziládi Szabolcs, Gróf
Erik, Zsalkovics Zalán, Matyi Tamás Máté,
Lőrincz Márton, Muhel Zétény, Kiss Mihály
Vezetőedző: Höltzl Richárd

U-14 korosztály: Farkas Balázs, Raveczky
Gergely, Tóvári Levente, Veres Ádám,
Maráz Levente, Bártfai Levente, Németh
Kristóf, Nyikos Miklós Zsolt, Végh Kevin,
Lukács Bulcsú, Bagó István, Csizmarik
Mátyás, Ország Martin, Matyi Áron, Todd
Miklós, Naár Gábor,
Vezetőedző: Varga József

U-19 -es korosztály: Tatai Tamás, Reppmann Zsombor, Eipl
Szabolcs, Mészáros Márk, Bakonyi Ádám, Varga János, Pigler
Boldizsár, Ódor Dániel, Ódor Márió, Kiss Árpád, Végvári Balázs,
Gaál Milán, Csörge Ciprián, Zsigmond Levente, Mátyus Milán,
Huszárovics Márk, Jámbor Tamás, Matacz Máté, Valdinger
Bálint, Todd András, Muhel Zétény, Lőrincz Márton, Lőrincz
Bertalan, Turcsányi Dániel, Kutai Bence, Habó Dániel,
Vezetőedző: Höltczl Richárd
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VÖRÖSMARTY EMLÉKMŰSOR
AZ OLVASÓKÖR SZERVEZÉSÉBEN

Szereplők: Vurczinger András, Olasz Veronika, Papp Gábor, Szmilkóné Mendege Anikó,
Dr. Molnos Levente, Pápai Lajosné Icuka, Vurczinger Hugi, Vurczinger Tibor, Pintér
András, Máté Mária, Miklós Erzsébet, Sáfár Stefi
2020. december 01-én a kápolnásnyé- hogy az esélyegyenlőség jegyében dolki internetes oldalakra este 19 órakor goztunk. Közös pontunk, az irodalom
felkerül annak a műsornak a videó fel- és a művészetek szeretete.
Szmilkóné Mendege Anikó
vétele, melyet a művelődési házban A műsort összeállította: Pintér Beáta
tartottunk volna Vörösmarty Mihály A felvételt készítette: Petres László
születésének 220. évfordulója alkalA művek, amelyekből dolgoztunk:
mából. Sajnos a vírus megváltoztatta a
programot, amelyre nagy szeretettel és Radnóti Miklós: Nem tudhatom
alázattal készültek az olvasókör tagjai. Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka
Megragadom az alkalmat, hogy megkö- Vörösmarty Mihály: A merengőhöz
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
szönjem ezt a tiszteletteljes felkérést. A
Vörösmarty Mihály: A vén cigány
videó keretét egy vers adja meg, maga
Petőfi Sándor: Vörösmartyhoz
az előadás formabontó, mert jeleneteVörösmarty Mihály: Szózat
ket alkottunk Vörösmarty Mihály, Radnóti Miklós és Petőfi Sándor verseiből.
Mint a körben is, az előadás szereplői- Kellemes szórakozást kíván:
vel kapcsolatosan fontos elmondanom, A Kápolnásnyéki Olvasókör

Dr. Molnos Levente- Pintér András

Papp Gábor
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KÁPOLNÁSNYÉK KÖNYVTÁRI,
INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI HELY
Hétfő: 8.00.-12.30.
Szerda: 13.30.-19.00
E-mail: nyekikonyvtar@gmail.com,
Tel.:06-22-574-100 123 mellék
ÉRTESÍTÉS
Kápolnásnyék Könyvtár, Információs és Közösségi Hely a
Kormány 484/2020. (XI.11.) rendelete alapján előre láthatólag 2020. december 11-ig ZÁRVA tart.
A könyvtárral kapcsolatos információkat nyomon követhetik a település honlapján, illetve a könyvtár közösségi
médiában megjelenő felületein.
www.kapolnasnyek.hu
Kápolnásnyék Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
facebook csoportja.
Lukács Ildikó
könyvtár
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati
Hivatal
Székhelye: 2475 Kápolnásnyék,
Fő utca 28.
Központi telefonszám:
22/574-100
Podhorszki István polgármester
574-100/115, 70/3823748
polgarmester@kapolnasnyek.hu
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
574-100/114, 70/9530786
jegyzo@kapolnasnyek.hu
Titkárság:
Németh Ildikó önkormányzati referens
574-100/111, 70/3801089
titkarsag@kapolnasnyek.hu
Testületi és bizottsági jegyzőkönyvek
elkészítése, önkormányzati ingatlanok
bérletével kapcsolatos feladatok
Igazgatási Iroda:
Dr. Kiszler Judit aljegyző
574-100/118, 70/4274977
kiszler.judit@kapolnasnyek.hu
Testületi és bizottsági ülések előkészítése, birtokvédelem, állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek, panaszbejelentések
Sárközy Dóra
igazgatási ügyintéző
574-100/112, 70/6238274
sarkozy.dora@kapolnasnyek.hu
Iktatás, hirdetményekkel és szociális
étkeztetéssel kapcsolatos feladatok,
méhészek bejelentése
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
Védőnők:
Kápolnásnyék I. védőnői körzet
(Kápolnásnyék bel-és külterülete)
Szita Ildikó védőnő, 20-569-4250

Gránitzné Horváth Anita
igazgatási ügyintéző
574-100/112, 70/9530779, 30/5505813
szocialis@kapolnasnyek.hu
Hagyatéki ügyintézés, települési támogatással kapcsolatos ügyek, védendő
fogyasztói körbe tartozók igazolása,
telepengedélyezés, kereskedelemi
igazgatás, talált tárgyak bejelentése,
gépjármú telephely igazolások kiadása

penzugy@kapolnasnyek.hu
Költségvetéssel, beszámolóval kapcsolatos ügyek, gazdálkodás

Támis Orsolya
anyakönyvvezető
574-100/117,70/6845857
nepesseg@kapolnasnyek.hu
Anyakönyvezés, állampolgársággal,
személyi adat- és lakcímnyilvántartással, szálláshelyszolgáltatással kapcsolatos ügyek, családi jogállás rendezése, névváltoztatással kapcsolatos
ügyek

Gránitzné Szendrei Éva
pénzügyi ügyintéző
574-100/113, 30/5627928
penzugy@kapolnasnyek.hu
Könyvelés, tárgyi eszköz nyilvántartás

Tóthné Kovács Barbara
igazgatási ügyintéző
574-100/118, 70/6845856
kovacs.barbara@kapolnasnynek.hu
Rendszeres gyermekvédelemi kedvezmény, 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
pénzügyi irodavezető
574-100/113,70/9775678
knyekvedono@gmail.com
Kápolnásnyék II. védőnői körzet (Kápolnásnyék-Pettend település rész és
Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn.)
Gelencsér Zoltánné védőnő, 20-4439039, knyekvedono2@gmail.com
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.
Lukács Ildikó – művelődésszervező-könyvtáros
E-mail: nyekikonyvtar@gmail.com
Telefon: 22/574-100/123
Nyitva tartás: Hétfő: 8.00 – 12.30
Szerda: 13.30 – 19.00
Körzeti megbízott:
Sárközy Csaba r.ftőrm.
Telefon: 06/20/320-99-19
Fogadóóra:
Minden hónap második hétfője
16.00 – 17.00
Humán Család-és Gyermekjóléti
Szolgálat
(Intézményfenntartó Társulás)
2481 Velence, Zárt u.2.

Csurgó Mária
pénzügyi ügyintéző
574-100/113, 70/9530772
iroda@kapolnasnyek.hu
Bérszámfejtéssel, utalásokkal kapcsolatos feladatok

Bognár Dalma
pénzügyi ügyintéző
574-100/113, 70/9530778
konyveles@kapolnasnyek.hu
Személyügyi, munkaügyi feladatok
ellátása, költségvetéssel kapcsolatos
adatszolgáltatás
Ahmed Fatima Emese
pénzügyi ügyintéző
574-100/113,
penzugy@kapolnasnyek.hu
Számlák analitikus nyilvántartásával,
civil szervezetek elszámolásával kapcsolatos feladatok, pénztári feladatok
ellátása

beszedésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok
Kerkuskáné Bőhm Ágnes
adóügyi ügyintéző (Kápolnásnyék)
574-100/119, 70/9530774
ado@kapolnasnyek.hu
Adóhatósági ügyintézés, adók és adók
módjára behajtandó köztartozások
nyilvántartása, kezelése, elszámolása,
adó- és értékbizonyítvány kiállítása,
hatósági bizonyítványok kiadása
Domakné Róth Anikó
adóügyi ügyintéző (Nadap, Vereb)
574-100/119, 70/6845853
ado@kapolnasnyek.hu
Adóhatósági ügyintézés, adók és adók
módjára behajtandó köztartozások
nyilvántartása, kezelése, elszámolása,
adó- és értékbizonyítvány kiállítása,
hatósági bizonyítványok kiadása.
Valdinger Adrienn
ügyintéző 574-100/119
ado@kapolnasnyek.hu
Adóval kapcsolatos ügyek, postázás
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 800 – 1200 és 1300 - 1800
Szerda: 800 – 1200 és 1300 - 1600
Péntek: 800 - 1200

Matucza-Riba Edina
pénzügyi ügyintéző
574-100/113, 30/1515642
szamlazas@kapolnasnyek.hu
Óvodai és iskolai étkezési térítési díjak

Pénztári órák (Kápolnásnyék, Fő utca
31. fszt. 4.):
Hétfő: 900 – 1200 és 1300 - 1700
Szerda: 900 – 1200 és 1300 - 1500
Péntek: 900 - 1200

Horváth Zsuzsanna
Ügyfélfogadási ideje:
csütörtök 8.00.-12.00
T:06-22/470-288

tási szennyvíz szállítása)
ügyeleti telefonszám
06/20/805-9009

DRV Zrt. Információs pont
Velence, Szabolcsi út 40.
Ügyfélfogadás:
Hétfő 8.00 – 15.00
Csütörtök 8.00 – 18.00
Péntek 8.00 – 13.00
Hibabejelentés: 06/40/240-240
Egyéb ügyintézés: 06/40/240-240
E-on ügyfélszolgálat
(ügyintézés csak személyesen, telefonon nem elérhető)
Ügyfélfogadás:
Kedd 13.00 – 18.00
Csütörtök 8.00 – 12.00
Helyszín: TÓ-VILL BT székhelyén,
Kápolnásnyék, Tó utca 20.
E-On hibabejelentés:
Vezetékes telefonról
ingyenes 06-80-533-533
Mobiltelefonról
06-80-533-533
Horvát Béla tel: 06/20/9998612
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft.
Agárd, Gárdonyi Géza utca 34.-38.
06/22/579-185
Hazai Kommunális Szolgáltató Kft.
(a nem közművel összegyűjtött háztar-

Vörösmarty Emlékház
2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty utca
31.
Kissné Mester Ildikó m.v.
Tel: 06/70/3823054
Nyitva: március 15. –november 30.
Kedd –Vasárnap 10.00–18.00
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
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ SZÁM: 112
Fejér Megyei Szent György Kórház
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út.3.
Kórház központ: 06-22/535-500
Polgárőrség
Kápolnásnyék és környéke PÖTE
+3630/621-3262
Takarék Bank:73602048-10241600
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ANTENNA, -RIASZTÓ, -VILLANY
 VILLANYSZERELÉS és
mérőhelyi munkák
VILLANYÓRA
-Lakóépületek komplett villanyszerelése, javítások,
érintésvédelem,

HIRDETÉS

 ANTENNA szerelése, javítás
(ügyfélszolgálati üzlet Szfv. Prohászka u.
-„UPC DIRECT”
Bárhol az országban elérhető tányéros tévé,
-„MinDig TV”
ingyenes és extra digitális földi televíziós szolgáltatás,

 RIASZTÓSZERELÉS és VIDEÓKAMERÁS MEGFIGYELŐ rendszerek..stb

Szerelés, javítás: 06 30/981-63-63 · Székesfehérvár Üzlet: 06 30/448-58-15 · www.gergelysat.hu

KVAK-HÚS

Kvak Zoltán- kistermelő
2475 Kápolnásnyék, Ady Endre utca 53.
Tel: +3670/600-2527
Hagyományos módon érlelet füstölt áruk!
Füstölt csont
Első csülök
Hátsó csülök
Füstölt császárvég
Kenyér szalonna
Kolozsvári szalonna
Darabolt comb
Darabolt lapocka
Felsál sonka
Angol szalonna
Füstölt tarja

1000 Ft/kg
2000 Ft/kg
2000 Ft/kg
2000 Ft/kg
2100 Ft/kg
2900 Ft/kg
3000 Ft/kg
3000 Ft/kg
3000 Ft/kg
3000 Ft/kg
3000 Ft/kg

Füstölt kolbász
Fehér szalámi
Paprikás szalámi
Mangalica sonka
Mangalica lapocka
Mangalica szalonna
Mangalica kolbász
Toros csomag
Sütő kolbász
Disznósajt
Töpörtyű

2500 Ft/kg
3000 Ft/kg
3000 Ft/kg
3200 Ft/kg
3200 Ft/kg
3200 Ft/kg
3000 Ft/kg
1800 Ft/kg
1800 Ft/kg
2000 Ft/kg
3200 Ft/kg

Békés boldog karácsonyt és örömökben gazdag
új esztendőt kívánunk minden kedves lakosunknak!
Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Képviselő-testülete és dolgozói

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati
Hivatal dolgozói

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

