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Mihály - napi Vigasságok
2021.08.27.
PÉNTEK:
19.00
21.00
22.30

Bon-Bon
SlágeRock
Retro Party

2021.08.28.
SZOMBAT:

KÉZMŰVES VÁSÁR!

8.30 Falunapi főzés / előzetesen jelentkezett csapatok /
9.00 Kispályás labdarúgó torna
12.30 Lakosság kínálása: halászlé
14.00	Ünnepélyes megnyitó, köszöntők,
eredményhirdetés, díszpolgári cím,
polgármesteri elismerő oklevelek átadása
14.30 Kacagány citerazenekar
15.00 Válinka néptáncegyüttes
15.30 FÁBIÁN ÉVA
16.20	Bemutató: Ritmikus Gimnasztika:
BALANCE RG SE közreműködésével
16.35 Szabó Andris: Máté Péter slágerek
17.45 KÖKÉNY ATTILA
19.30 VASTAG CSABA
20.30 Tűzfújók
21.15 Kaczor Feri
22.00 Laser show
22.20 Utcabál: Koktél 4U

A KÁPOLNÁSNYÉKI
LAKCÍMMEL RENDELKEZŐK
INGYENESEN LÁTOGATHATJÁK:

Vörösmarty Mihály Emlékház
Sörfőzde
Halász-kastély

GYEREKEKNEK
EGÉSZ NAP:
Kenderkóc népi játszóház
Arcfestés
Csillámtetkó

A rendezvény támogatója:

A programváltozás jogát fenntartjuk!
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
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„BÜSZKE VAGYOK A
POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÖSSZETARTÓ CSAPATÁRA ÉS AZ
ELÉRT EREDMÉNYEINKRE”
INTERJÚ PODHORSZKI ISTVÁN ÚRRAL,
KÁPOLNÁSNYÉK POLGÁRMESTERÉVEL
Immár 2.alkalommal kért interjút a Diplomata magazin polgármesterünktől. Hozzájárulásukkal közölhetjük a magyar és angol nyelvű folyóirat 2021/07-08.számában megjelenteket.
Az elmúlt évek fejlesztései közül mely
eredményekre a legbüszkébb?
Minden elért eredményünkre büszke
vagyok a legkisebbtől a legnagyobbig,
de amit mégis kiemelnék az az, hogy a
kormány által biztosított, sikeres pályázat útján és Tessely Zoltán országgyűlési
képviselő, miniszterelnöki biztos úr támogatásának köszönhetően, egy új bölcsődét
tudunk építeni Kápolnásnyéken. A közintézményeink 90 százalékát az utóbbi évek
sikeres gazdálkodásának köszönhetően
már sikerült felújítani, most végre lesz
bölcsődénk is. Szerencsénkre sok gyermek születik községünkben, nagyon sok
kisgyermekes beköltözőnk is van, így
már égető volt ennek a problémának a
megoldása. A többi beruházásunkat már
önerőből sikerült elvégeznünk, így nagyon nagy segítség a kormány részéről
ez a hozzájárulás, melyért
ezúton is hálás vagyok.
Büszke vagyok még arra,
hogy a környékbeli településekhez képest nálunk sikerült elsőként megvalósítani, hogy a közvilágítást teljes mértékben
LED-es lámpákkal tudjuk biztosítani. Ma
már 1100 lámpával világítunk a régi 600
lámpához képest, ami azt jelenti, hogy a
községben lévő összes oszlopon van már
lámpa, ezt fontosnak tartottam a közbiztonságunk érdekében.
Milyen kápolnásnyéki nevezetességeket
és kulturális programokat ajánlana diplomata olvasóink figyelmébe?
Nagyon sok nevezetesség tekinthető
meg Kápolnásnyéken, ezek közül is kiemelném a Dabasi–Halász-kastélyunkat,
ahol folyamatosan nagyszerű kiállítások
vannak és számos koncertet és rendezvényt
tartanak neves előadókkal. Köszönettel
tartozunk L. Simon László országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos úrnak, aki nagyon sokat tesz azért, hogy ez a kulturális

központ valóban jól működjön. Múzeumunk területén, a
Vörösmarty Mihály Emlékház
mellett, mely tavaly került teljes felújításra, helyet kapott egy
nagy színpad, a Csajághy Laura
Színpad, melyen különböző koncerteket, előadásokat tekinthetnek meg az
odalátogatók. Azt mondhatom, hogy szinte
zsúfolásig tele van erre az évre programokkal, így bátran ajánlom, hogy keressék fel
Kápolnásnyéket, hiszen minden időszakban és évszakban próbálnak nagyszerű
programokat biztosítani vendégeinknek.
Ön híres polgármesterként keménységéről és határozottságáról. Milyen vezetési
elveket vall? Hogyan fogja össze az önkormányzati munkát?
Vezetőként én a kollégáimra nem beosztottként tekintek, hanem munkatársakra, akikkel együtt dolgozunk a sikerek
elérésén. Ha kell együtt sírunk, együtt
nevetünk, és büszke vagyok rá, hogy a
Velencei-tó vonzáskörzetében az egyik
legösszetartóbb csapattal dolgozhatom a
Kápolnásnyéki Polgármesteri Hivatalban,
hiszen egy jó vezető tudja: „egyedül nem
megy” és „mindig kell egy csapat”.
Milyen
elképzelései
vannak
Kápolnásnyék fejlesztése érdekében a közel hároméves hátralévő ciklusban?
A bölcsőde felújításán kívül építés alatt
van egy felnőtteknek készülő szabadtéri
szabadidős sportpark építése, melyet természetesen összekötünk egy gyermekjátszótérrel. Épül az új gyalogátkelőhely
közlekedési lámpával ellátva a Fő utca–
Gárdonyi utca kereszteződésénél, melyre
már nagy szükség van. A járdaburkolatok
felújítása folyamatosan történik, évente
legalább két-három utcában. Azt mondhatom, hogy Kápolnásnyéken már 99 százalékig minden utunk aszfaltos, kevés a
nem szilárd burkolatú utcánk a településen.

Podhorszki István polgármester

Részt veszünk a kormány által biztosított
Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázaton, melynek keretében egy
újabb teherautó beszerzésére nyújtottunk
be pályázatot, hogy a közterületeink rendezése minél gyorsabban és gördülékenyebben haladhasson. Bár kis csapat vagyunk, de minden eszközt és lehetőséget
megragadunk, melyet pályázat útján nyerhetünk, hogy tisztább, rendezettebb és élhetőbb környezetet biztosíthassunk az itt
élő embereknek, az idelátogató vendégeknek. Büszkék vagyunk, hogy a VelenceKápolnásnyék településhatár átlépését
követően láthatóan egy szebb és gondozottabb község fogadja a hozzánk érkezőket.
Minden sikeres ember mögött áll egy segítő háttér. Kérem, beszéljen pár mondatot,
a családjáról?
Ezt az állítást csak megerősíteni tudom, hiszen a család és egy biztos háttér
nélkül nem működhet egy ilyen felelősségteljes sokrétű munka. Sokszor az
időmet nem én, hanem az élet osztja be.
Polgármesterként nem tudom nyolcórás
munkaidő után letenni a „lantot”, van,
hogy késő estéig vagy hétvégén is vár a
kötelesség. Ezt bizony sokszor a családnak meg kell érteni és elfogadni, de azt
mondhatom, az én családom nagyon jól
tolerálja ezt az időbeosztást. Mindkét
gyermekünk már felnőtt, mindketten kirepültek a családi fészekből, de ennek ellenére, hogy már nem otthon laknak szoros
kapcsolatot ápolunk, és próbálunk minél
több hasznos időt együtt tölteni.
Fodros István
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“I AM PROUD OF THE COHESIVE TEAM OF THE
MAYOR’S OFFICE AND OUR ACCOMPLISHMENTS”
INTERVIEW WITH MR ISTVÁN PODHORSZKI, MAYOR OF KÁPOLNÁSNYÉK
What latest developments are You most
proud of?
– I am proud of all our achievements
from the smallest to the largest, but
what I would highlight the successful
tender provided by the government and
the support of Zoltán Tessely, Member
of Parliament, Prime Ministerial
Commissioner, both of which helped
us build a new crèche in Kápolnásnyék.
Thanks to the successful management
of recent years, 90% of our public institutions have already been renovated,
and now we will finally have a crèche
as well. Fortunately, many children are
born in our village, we also have a lot
of inmovers with small children, so there was urgent need for a solution. We
managed the rest of our investments
on our own, so this contribution from
the government has been of great help,
and I am grateful for it. I am also proud
of the fact that – compared to the surrounding settlements – we were the first
to be able to install public lighting with
LED lights. Compared to the former
600 lamps, we use 1,100 lamps today,
which means that all the posts in the
village are already fitted with lamps –
and that fact is important from a public
security standpoint too.
What sights and cultural programmes
would You recommend to our diplomat
readers?
– Many sights are to be seen in
Kápolnásnyék, but I would like to highlight our Dabasi–Halász Castle, where we
constantly have great exhibitions and organise plenty of concerts and events with
famous performers. We are grateful to our
MP, Ministerial Commissioner László

L. Simon, who is doing a great deal to
make this cultural centre function well.
In the area around our museum, next to
the Vörösmarty Mihály Memorial House,
which was completely renovated last year,
you can find the large Csajághy Laura
Stage, offering various concerts and performances for visitors. I can say that its
calendar for this year is almost crammed
with events, so I strongly recommend
everyone to come to Kápolnásnyék, because excellent programmes await guests
in all periods and seasons.
As mayor, You are known for Your
hardness and determination. What are
Your leadership principles? How do You
hold together municipal work?
– As a leader, I do not consider my
colleagues as subordinates, but as employees with whom we collaborate to
achieve success. We come to cry and
laugh together, and I am proud to be able
to work with one of the most cohesive
teams in the Lake Velence area at the
Kápolnásnyék Mayor’s Office, since a
good leader knows ‘no one can make it
alone’ and ‘we always need a team’.
What are Your ideas for the development of Kápolnásnyék in the remaining
three-year cycle?
– In addition to the renovation of the
crèche, an outdoor leisure sports park
for adults is under construction, which
of course will be complete with a children’s playground. A new pedestrian crossing with a traffic light will be created,
which has been in great demand, at the
intersection of Fő (‘Main’) Street and
Gárdonyi Street. Paving blocks are being renovated continuously, at least in

TISZTELT LAKOSSÁG!
Községünk arculata a település egészét tekintve mára már egységes, melyhez nagyban hozzájárul, hogy a lakosok
többsége az ingatlanok előtti járdaszakaszt, zöldterületet, illetőleg az úttestig
terjedő teljes területet rendben tartja,
gondozza. Az elmúlt évekhez hasonlóan
kérnénk a Tisztelt Lakosságot, hogy a

two or three streets a year. I can say that
up to 99% of the roads in Kápolnásnyék
are covered with asphalt, there are few
streets left with non-solid surfaces in
the settlement. We are participating
in the tender announced as part of the
Hungarian Village Programme launched
by the government, which might allow
us to purchase of another truck, so that
the tidying of our public spaces could
proceed as quickly and smoothly as possible. Although we are a small team, we
will seize all the tools and opportunities
we might win through a tender to provide a cleaner, more tidy and liveable environment for local residents and guests
visiting here. We are proud that after crossing the Velence-Kápolnásnyék settlement border, visitors might enter a visibly more orderly and maintained village.
Every successful person has a supportive background behind them. Please say
a few sentences about Your family.
– I can only confirm this statement,
because without a family and a secure
background, no one can perform such
a responsible and multifaceted work.
Frequently, it is life that determines my
schedule, not me. As a mayor, I cannot
call it a day after eight hours of work,
as sometimes further duties are waiting
for me late in the evening or at weekends. The family, of course, has to
understand and accept this most of the
time, but I can say that they tolerate this
schedule very well. Both of our children are adults, they have already flown
out of the family nest, but despite the
fact that they no longer live at home, we
cultivate a close relationship and try to
spend as much meaningful time together as possible.

jövőben is segítsék munkánkat és ugyanilyen igényességgel gondozzák a területeket, ezzel is hozzájárulva a tiszta és
egységes településképünkhöz.
Bízva a lakosság együttműködésében
és további segítségében!
Podhorszki István
polgármester
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„NAGYON JÓ, AMIKOR ÖSSZEÁLL A
TELJES KÉP”
INTERJÚ VADASNÉ FRIDECZKI MAGDOLNA PÉNZÜGYI
IRODAVEZETŐVEL
Kérlek mondj egy pár szót magadról.
Hol születtél, hova jártál iskolába?
Székesfehérváron
születtem.
Születésemtől fogva Gyúrón élek, itt jártam általános iskolába, majd a Tóparti
Gimnáziumban érettségiztem. Az érettségi után megszereztem a könyvelői
szakképesítést, és elhelyezkedtem főkönyvelőként a martonvásári kisegítő
iskolában, ahol a megye sajátos nevelési igényű (értelmileg akadályozott)
tanköteles tanulóinak nevelését végzik.
13 évig dolgoztam az intézményben, az
utolsó két évben gazdasági vezetőként.
Munka mellett szereztem meg a mérlegképes könyvelői szakképesítést, majd az
intézményvezető ösztönzésére jelentkeztem a Kodolányi János Főiskolára, ahol
2005-ben államháztartási szakos közgazdász diplomát szereztem.
Miért választottad ezt a pályát?
Mindig is kedvenc tantárgyam volt
az iskolában a matematika, mégis az
érettségi után a Budapesti Tanítóképző
Főiskolára jelentkeztem, de sajnos
nem nyertem felvételt. Ekkor hirdettek
Székesfehérváron egy 2 éves levelező
szakon képesített könyvelői és statisztikus képzést, mely felkeltette az érdeklődésemet és jelentkeztem. Így „tévedtem”
erre a pályára.
Volt olyan, aki motivált? Esetleg mindig is tudtad, hogy ezt szeretnéd csinálni,
vagy csak egészen véletlenül kerültél a
pályára?
Igazából az első főnököm. Hihetetlen
nagy tudású nő, tőle tanultam meg az államháztartási pénzügy és számvitel alapjait. Az elképesztő mennyiségű munka
mellett is mindig jókedvűen és vidáman
tudta végezni a feladatokat. Próbálom
én is ezt az elvet vallani, bár egyre nehezebb ebben a rohanó és folyamatosan
szigorodó előírásokkal bővülő közigazgatásban ezt betartani, s mindig jókedvűnek maradni.
Mióta dolgozol ezen a területen, majd
később Kápolnásnyéken?
2020-ban volt 25 éve, hogy a közigazgatásban dolgozom. Alapvetően minden
területen, így a munkában is hűséges

típus vagyok. A munkahely váltásaim is
rajtam kívülálló okok miatt következtek be. A martonvásári iskola önállóságát 2009-ben a fenntartó megszüntette,
Székesfehérváron ajánlottak fel egy főkönyvelői állást, amit nem fogadtam el.
A felmentési időmet töltöttem, amikor
megkeresett a kápolnásnyéki Vörösmarty
Mihály Általános Iskola és Gimnázium
akkori igazgatója, és felajánlotta a 2009.
július 1-től önállóan működő és gazdálkodó iskola gazdaságvezetői állását, melyet rövid gondolkodás után elfogadtam.
2011. július 1-től Kápolnásnyék Község
Önkormányzata megszüntette az iskola
önállóságát és egyúttal átszervezte az önkormányzati hivatal apparátusát. Ennek a
változásnak következtében az akkori polgármester, illetve a jegyző felkérésére átjöttem az iskolából, és megbíztak a pénzügyi iroda vezetésével.
Milyen tevékenységből tevődnek össze
a feladataid?
A legfontosabb feladatom a közös hivatalhoz tartozó 3 település és intézményei költségvetési rendelettervezetének
összeállítása, a költségvetési rendeletmódosítások és a zárszámadási rendelettervezetek elkészítése. Feladatom még az
egyes pénzügyi témájú testületi előterjesztések előkészítése is. Folyamatosan
nyomon kell követnem valamennyi intézmény költségvetésesnek alakulását.
Gondoskodom az önkormányzatokat
megillető állami támogatások igényléséről és elszámolásáról. Koordinálom a
pénzügyi iroda munkáját, a MÁK részére történő havi adatszolgáltatások leadását. Ezen kívül részt veszek egyes pályázatok beadásában, illetve a szakmai és
pénzügyi elszámolások benyújtásában is.
Miért szereted ezt a munkát?
Nagyon szerettem és a mai napig szeretek könyvelni. Az önkormányzatnál
sajnos erre az egyéb feladataim mellett
egyre kevesebb idő jut. Itt meg kellett
ismerkednem az önkormányzati jogalkotás feladatkörével is. A hivatalban a
pénzügy feladata sokkal összetettebb,
mint az iskolákban volt. A településeken mindig sok folyamatban lévő projekt van, a kiadások sokrétűek a bevételi

Vadasné Frideczki Magdolna

lehetőségek korlátozottak. A költségvetések összeállítása komplex, mindenre
kiterjedő figyelmet igényel. Folyamatos
egyeztetést kell folytatni a polgármesterekkel az óvodavezetőkkel. Ösztönzőleg
hat rám, ha úgy tudom összeállítani a
tervezetet, hogy egyes feladatokra, - melyeket prioritás szerint adott évben meg
kívánnak valósítani – tudunk forrást biztosítani Szeretem az év végi mérleg és
beszámoló készítés időszakát is, mert akkor láthatom kibontakozni az egész éves
munkánk gyümölcsét, s nagyon jó érzés,
mikor összeáll a teljes kép.
Mesélj egy kicsit magadról, a
családodról!
Gyúrón élek a családommal, egy fiam
született, aki jelenleg a kápolnásnyéki
gimnázium informatika szakos tanulója.
Alapvetően édes szájúak vagyunk ezért
gyakran sütök és szívesen próbálok ki
sütemény recepteket. Az egész család
szívesen tölti idejét a szabadban, szeretünk túrázni, kerékpározni, gyakran
megfordulunk egy-egy tóparton, mivel a
fiúk szenvedélyes horgászok.
Munka utáni lazítás? Kedvenc
időtöltésed?
Az egész napos ülő munka után, ha
lehetőségem van rá sok időt töltök a szabadban. Imádom a virágokat, ezen kívül
a házi veteményest is szívesen gondozom.
Már gyerekkorom óta imádok olvasni,
nekem a kötelező olvasmányok sem jelentettek kihívást. Alapvetően „mindenevő” vagyok, de leginkább a romantikus
történelmi regények, valamint az izgalmas bűnügyi történetek állnak hozzám
a legközelebb. Szeretek színházba járni,
ennek szeretetét sikerült átadnom a családomnak is, így évente több alkalommal
megnézünk egy-egy színházi előadást is.
Támis Orsolya
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az elmúlt időszak önkormányzati döntéseiről, a települést érintő eseményekről.
A Képviselő-testület 2021. július 5-ei ülésén elfogadta a Gárdonyi
Rendőrkapitányság 2020. évi munkájáról és Kápolnásnyék település
2020. évi bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót.
Megtárgyalta és elfogadta a Humán
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Intézményi Társulás 2020. évi működéséről szóló beszámolót. Jóváhagyta
a Humán Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat
Kápolnásnyék
községre vonatkozó 2020. évi beszámolóját, és Kápolnásnyék Község
Önkormányzata 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést.
A Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről készített beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta.
Tudomásul vette a Polgármester tájékoztatóját a veszélyhelyzet ideje alatt
hozott polgármesteri döntésekről.
Előzetes hozzájárulását adta az Olaj
telepi ingatlanok belterületbe vonásához. Bruttó 3.452.750.-Ft fedezetet
biztosított az önkormányzati játszóterek felújítására, karbantartására.
Indítványozza a „Bölcsőde építése
Kápolnásnyéken” című, TOP-1.4.119-FE1-2019-00009 azonosító számú
projekt módosítását, és kezdeményezi,
hogy az eredetileg tervezett főzőkonyha helyett tálalókonyha kerülhessen
kialakításra az épületben. Bölcsőde
építése Kápolnásnyéken” című és
TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009 azonosító számú projekt megvalósítására
az árak váratlan és számottevő emelkedése miatt többletforrást igényel
a támogatótól. Döntött az állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról, nem
kezdeményezte a tulajdonba adást.
Kupi László és Keilbach János alpolgármesterek részére tiszteletdíjat és
költségtérítést állapított meg, elfogadta az önkormányzati képviselők
és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és
természetbeni juttatásairól szóló önkormányzati rendeletet. A polgármester és a jegyző részére a vírushelyzet
alatt végzett lelkiismeretes és kiváló
munkájuk elismeréseként jutalmat
szavazott meg. A Kápolnásnyék 171/2
hrsz-ú ingatlant kiemelt fejlesztési

területté minősítette és támogatta a
településrendezési eszközök módosítását. Döntött 4 lakos településrendezési eszközök módosítására irányuló
kérelméről. Támogatta a Kutas sor
Ország úthoz csatlakozó Kutas közig
tartó szakaszának egyirányúsítását.
A Képviselő-testület 2021. július
19-ei ülésén elfogadta Kápolnásnyék
Község polgármesterének lemondását a részére megállapított jutalom
összegéről és a felajánlott 3.291.000
Ft összeget a civil szervezetek
(Kápolnásnyék és Környéke Polgárőr
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
Velence Város Önkéntes Tűzoltó
Egyesülete és az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület Pázmánd) között egyenlő összegben osztotta fel. Döntött a
Kápolnásnyék 774/4 hrsz. 326 m2
nagyságú, művelési ág alól kivett
beépítetlen terület értékesítéséről.
Az orvosi rendelő 5 helyiségébe klíma berendezések kültéri egységei
működéséhez szükséges elektromos
energiaellátás kiépítésére, a berendezések beszerzésére és telepítésére
1.600.000.- Ft fedezetet biztosított.
A Képviselő-testület 2021. július 29-ei ülésén kiválasztotta a nyertes ajánlattevőt a Deák Ferenc utca
külterületi szakaszának felújítására, és Magyar Falu Program 8 millió forintos pályázati forrásán felül
21.975.681.-Ft-ot fedezetet biztosított
a kivitelezésre. Az útfelújítás elkezdődött, kivitelező az Útéppark Kft.
A fenti döntésekről bővebb információt az önkormányzat honlapján
találhatnak.
A következő folyamatban lévő
ügyekről szeretnénk még tájékoztatni Önöket.
Folyamatban van a négy csoportos
bölcsőde épületének kivitelezése, és a
szükséges közmű bekötések kiépítése is.
Befejeződött a Fő utca és a Gárdonyi
út közötti jelzőlámpás gyalogátkelő
kiépítése, melynek költségeire az önkormányzat saját forrásból biztosított
fedezetet. Elkészült a temetői urnafal bővítése beruházás, melynek kivitelezéséhez a Magyar Falu Program

„Temetői infrastruktúra fejlesztése”
tárgyú projekt elnyert 5 millió forintos
támogatása biztosít forrást.
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

TISZTELT LAKOSSÁG!
Régóta megoldásra váró probléma volt
a Gárdonyi – Fő utcai gyalogátkelőhely
kialakítása gyermekeink biztonságos
közlekedése érdekében.
Terveink szerint alakult a kivitelezés,
a munkálatok július végére befejeződtek.
A gyalogátkelőhely már használatban is
van. Szeptembertől nyugodtabban engedhetjük útjára iskolásainkat.
Podhorszki István
polgármester
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„AZ ÉV AGRÁREMBERE” DR. PÁLMAI OTTÓ
Tisztelettel köszöntöm szerkesztőségünkben „Az Év Növényvédőse” és
„Az Év Agrárembere” 2020-ban cím
díjazottját, dr. Pálmai Ottó Urat!

Ezt a megtisztelő címet a mezőgazdasági szakma „Oscar-díjának” tartják a
szervezők. Miért?
Az Agrotrend Csoport szervezésében
már hetedik éve hirdették meg 2020ban az ” Év Agrárembere díjat”. A díj
alapításának célja, hogy évente méltó
elismerésben részesítsék azokat a mezőgazdasági szakembereket, akik a szakmai tevékenységük mellett a társadalmi
szerepvállalásban is kiemelkednek. Tíz
kategóriában hirdetnek versenyt, többek közt az „Az Év Növényvédőse”
az egyik kategória. A mezőgazdasági szakma „Oscar-díjának” nevezik a
szervezők, mert ez a legmagasabb agrár
kitüntetés, egy szakmai zsargon, ezt a
szakma adja a szakmabelieknek, a szakmában szereplőknek.

dr. Pálmai Ottó

Hogyan lett Ön e méltó elismerés
kiválasztottja?

Közel 40 éve él közöttünk, Kápolnásnyéken, de hogyan is kezdődött?

Novemberben kaptam a telefonhívást a szervezőktől, hogy „Az Év
Növényvédőse” versenybe engem is
javasoltak. Megtisztelő dolognak tartottam, de ekkor már hatodik éve nyugdíjas voltam, nem igazán értettem.
Elmondták, hogy a javaslat a 37 évnyi
növényvédelemben eltöltött munkásságom és a mai napig tartó társadalmi
szerepvállalásom miatt történt. Egy
hónappal később megtudtam, hogy
hárman kerültünk a döntőbe. Június
08-án volt a Gála Siófokon, ahol kiderült, hogy „Az Év Növényvédőse”
díjat én nyertem meg, aminek természetesen nagyon örültem. Majd a zsűri
értékelése alapján a tíz kategória közül kihirdették „Az Év Agrárembere”
díj nyertesét. Az igazi meglepetés engem akkor ért, amikor az én nevemet
mondták be. Még a mai napig is nehezen hiszem el, hiszen tessék csak végig gondolni, közel 100 ezer felsőfokú
végzettségű ember van az agráriumban, gondolok én termelőkre, kereskedőkre, oktatókra, kutatókra, hihetetlen
széles a paletta, és ebből bemondják az
én nevemet. Ez egy hihetetlen elismerés számomra, és a mai napig barátkozom ezzel a gondolattal.

Nagyon fiatalon kerestek meg engem
és egy keszthelyi nagyon jó barátomat,
ez közvetlenül a diplomát követően 1
évvel történt, budapesti állás ügyében a
MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai
Központba hívtak bennünket. Nem igazán akartam Budapesten dolgozni, de
őszintén mondom nagy szerencse volt,
hogy felmentem, mert ez idő alatt, míg
itt dolgoztam, megismertem a növényvédelmi szakma színe-javát. Olyan emberekkel dolgoztam együtt, akiknek a
könyvéből még néhány évvel azelőtt
tanultam az egyetemen. De én mindenképpen haza akartam menni Keszthelyre
előbb-utóbb. Az akkori velencei főmérnök hívott, hogy jöjjek le Velencére,
mert épül egy új laboratórium, és legyek a vezetője. Azért fogadtam el az
állást, mert így közelebb voltam 45 kmel Keszthelyhez. Úgy gondoltam ez egy
köztes állomás lesz az én életemben.
Velencén így osztályvezető lettem nagyon fiatalon, és a sorsom már meg is
pecsételődött. Rá két hétre megismertem
a feleségemet, aki székesfehérvári lány,
így kezdtem el Kápolnásnyéken családot
alapítani. A keszthelyi tervek megváltoztak, ráadásul nagyon gyorsan, 31 évesen, főmérnöknek, igazgató helyettesnek

neveztek ki, ezzel gyakorlatilag a dolog
eldőlt. Közben eltöltöttem egy évet az
Egyesült Államokban farmgyakorlaton,
amit nagyon élveztem. Nem sok pénzt
kerestem, de amit kerestem, azt utazásra költöttem, beutaztam egész Amerikát.
Közben elvégeztem egy szakmérnöki
képzést, ledoktoráltam 1986-ban, 1993ban címzetes docens lettem Keszthelyen,
rengeteget jártam előadni. Gyakorlatilag
a szőlőtermesztés mellett nekem az volt
a munkám, ami a hobbim. Széles szakmai kapcsolati hálót alakítottam ki.
Pályázatokban vettünk részt a kollegáimmal, rendezvényekre, előadásokra
jártam, széles körben megismertem a
szakmát. Amit mindenképpen szeretnék
elmondani, hogy rendkívül nagyra tartottam, és a mai napig nagyra tartom, a volt
kollegáimat. Nagyon nagy szeretettel
gondolok és emlékszem rájuk. Ugyanis
mindazokat az eredményeket, amiket a
velencei intézetünkkel elértünk, nyilvánvaló, hogy a kollégáim hozzáállásával
tudtam elérni. Rengeteg sikert értünk el
az itt töltött 36 évem alatt.
25 éven át igazgatta a velencei
székhelyű Fejér Megyei Növény- és
Talajvédelmi Igazgatóság intézményét,
irányítása alatt kiemelkedő szakmai tevékenység zajlott ott. Mire a legbüszkébb
ebből az időszakból?
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Igazából mi egy állami, hatósági intézmény voltunk/ vagyunk. Minden
megyében van egy ilyen intézmény, de
a velencei volt a legnagyobb az országban, a legtöbb embert foglalkoztatta.
Speciális munkahely, mert sokféle labor
működik itt, pl. a növényvirológiai tevékenység, ami országos hatáskört lát
el két nagy üvegház és a kápolnásnyéki
tesztelő faiskola segítségével. Szintén
országos hatáskörrel működik a növényvédő szerek minőségvizsgálatát
végző egységünk, valamint a talajvédelmi laboratóriumunk. Több megyére kiterjedő feladatokat lát el a növényvédő
szerek maradványait vizsgáló laboratórium, amely minden évben nemzetközi
körversenyeken indult. Közel 120-130
labor közül általában dobogós helyen
végeztünk, előfordult, hogy az első helyen. Évente 80-100 kísérletet végeztünk megbízás alapján növényvédő szerekkel, műtrágyákkal és termésnövelő
anyagokkal. Nagyon sok rendezvényt
tartottunk Velencén, még nemzetközi
konferenciákat és továbbképzéseket is.
Megszámlálhatatlan hazai és külföldi
vendéget fogatunk. Sokat jártunk kollégáimmal külföldre, és mint korábban
mondtam, rendkívül büszke vagyok rájuk. Jómagam 25 országban fordultam
meg különböző szakmai rendezvényeken, mindig vittem előadás anyagot és
közel 100 szakcikket írtam.
A szakmai tevékenységünk elismeréseként intézményünk fennállásának
50. évfordulója alkalmából, 2004-ben, a
velencei önkormányzat a „Velencéért”
Emlékéremmel adományozott meg minket. Válaszolva a kérdésre nem emelnék ki
külön semmit, az egészre büszke vagyok!
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Hosszú évtizedeken keresztül sikerült így
működtetni az intézményt, csodálatos környezetben egy 5 ha-os parkban, 4000 m2nyi épületegyüttessel. Az ország egyetlen
növényvédelmi múzeuma is itt működik,
közel 4000 tárgyat tartalmaz.

a záróvizsga bizottságnak. Elnöke vagyok a Georgikon Alapítványnak és az
Agrárkemizálási Társaságnak.

Három miniszteri kitüntetés, a
Magyar
Arany
Érdemkereszt,
a
Pannónia Felsőoktatásáért- díj, Velence
Díszpolgári Cím, szobor és emléktábla
avatások, díjalapítás, emlékérem létrehozása, alapítványi elnökség, akadémiai
bizottságok, Széchenyi Viktor díj, minisztert segítő agrárgazdasági tanács,
címzetes egyetemi docens… Hogyan elég
minderre a napi 24 óra?

Mint ahogyan már említettem, a
munkám volt egyben a hobbim is.
Feleségemmel itt Kápolnásnyéken telepedtünk le, egy fiúnk született, akire szintén nagyon büszke vagyok.
Próbáltam az agrárpálya felé terelni, de
ez nem sikerült, viszont közgazdászként
sikeres ember lett. Kevés idő jutott a
pihenésre, munkaidő után építkeztünk,
de ezt fiatalon még nem éreztem tehernek. Néha lehetőség volt rá, a külföldi
utak alkalmával, vittem a családomat is.
Az előadásokra, amiket tartottam, mindig magam készültem fel esténként, a
szakcikkeket is hasonló módon készítettem, mert napközben csak a munkámra
figyeltem. Igyekeztem az időt úgy beosztani, hogy mindenre jusson. Most a
nyugdíjas éveket is aktívnak érzem, a
sok társadalmi tisztségem miatt, de a kevés szabadidőmet kertészkedéssel, szőlőtermesztéssel és borászkodással töltöm
a legszívesebben.

A három miniszteri kitüntetést a
szakmai munkásságom elismeréseként
kaptam, a környezetvédelmi, az agrárminiszteri és a honvédelmi minisztertől. 2004-ben megkaptam Fejér Megye
Közgyűlésétől a legmagasabb agrár
kitüntetést, a Széchenyi Viktor díjat.
2015-ben lettem Velence Város díszpolgári cím birtokosa. A köztársasági elnök
a Magyar Arany Érdemkereszttel tüntetett ki 2014-ben. 2019-ben a Pannon
Egyetemen megkaptam a „Pannónia
Felsőoktatásáért” díjat.
Fontosnak tartom a hagyományőrzést, a
fiatal kutatók, oktatók, szerény anyagi körülmények közt élő tehetséges hallgatók
támogatását. Munkám mellett ezek támogatására kezdeményeztem díjak alapítását,
szobrok és emléktáblák, emlékérmek létrehozását. Tagja vagyok a mindenkori agrárminiszter mellett működő Agrárgazdasági
Tanácsnak, három akadémiai bizottságnak
és Keszthelyen, a Georgikon Campuson

Mikor jut ideje családra, pihenésre,
hobbira?

Köszönjük szépen, hogy megosztotta
újságunk a Kápolnásnyéki Kisbíró hasábjain gondolatait.
Kápolnásnyék község lakói és önkormányzata nevében gratulálok a 2020as „Az Év Növényvédőse” és „Az Év
Agrárembere” megtisztelő címhez!
További kitartó munkájához jó egészséget kívánunk!

MEGHÍVÓ
2021. SZEPTEMBER 11.
Nagy öröm számunkra, hogy településünk lakossága,
köztük a legifjabbak száma is évről-évre növekszik.
Az újszülöttek megérkezését a kialakult hagyományok mentén,
méltó módon kívánjuk megünnepelni!

Sok szeretettel várjuk a családokat 2021. szeptember 11-én /szombaton/ 10.00 órától
a kápolnásnyéki Fő utcai játszótérre a legifjabbak köszöntésére.
A tavalyi ünnep óta eltelt egy évben született kápolnásnyéki gyermekeket, szüleiket
a „ Születésfa” ültetésével egybekötött kis ünnepségén köszöntjük!
Megjelenésükre számítunk!
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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ANYATEJES TÁPLÁLÁS VILÁGNAPJA
A XX. század végén a gyermekpszichológia és gyermeknevelés terén egyre inkább előtérbe kerülnek a gyermek
igényei, felismerik a korai kötődés fontosságát. A szoptatás jelentősége is felértékelődik, a kötődés, az anya-gyermek
kapcsolat forrásaként is tekintik. Az
Egészségügyi Világszervezet /WHO/ és
az UNICEF 1989-ben kiadott kiadványban hívja fel a figyelmet az egészségügyben dolgozók szerepére az anyatejes
táplálásra törekvő édesanyák támogatásában. Augusztus elsejét 1992-ben nyilvánították a szoptatás világnapjává.
A csecsemő életének első évét gyors
szellemi és fizikai fejlődés jellemzi. Az
élet első 6 hónapjában a babák legideálisabb tápláléka az anyatej, amely mind
minőségileg, mind mennyiségileg maximálisan biztosítja a csecsemő idegrendszerének és fizikumának a legmegfelelőbb fejlődését. Az anyatej tartalmaz
vizet, ezért képes szabályozni a csecsemő
víz-és tápanyagháztartását. Az anyatej
összetevői között sok életfontosságú alkotó elemet találunk: zsírokat, szénhidrátokat, fehérjéket (immunglobulinok, enzimek, hormonok), vitaminokat, ásványi
anyagokat, nyomelemeket. Az anyatejjel
a csecsemő mindig elegendő mennyiségű folyadékhoz és könnyen emészthető,
megfelelő hőmérsékletű, optimális összetételű, steril tápanyaghoz jut.
Kápolnásnyéken a velencei kolléganőkkel együtt 2003 óta szervezzük meg évente az Anyatejes Táplálás
Világnapjához kapcsolódó ünnepségünket az általunk gondozott édesanyák,
családok számára. A jól szoptató és a sok
anyatejet adó édesanyákat minden évben
megjutalmazzuk. A rendezvényt idén is
négy védőnői gondozási körzetben élő
anyukáknak és gyermekeiknek, családjaiknak szerveztük meg. Rendezvényünkre
közel 90-100 család látogatott el.
Játszóházzal, termékbemutatókkal próbáltuk rendezvényünket színesebbé tenni, A két település önkormányzatának
és a támogatóknak köszönhetően a családokat meg tudtuk vendégelni és a Totó
nyerteseit megajándékozni. Segítségüket

nagyon köszönjük! A rendezvényre ellátogatók tudásukat az anyatejről, az anyatejes táplálásról 13+1 Totó kitöltésével
ellenőrizhették le. A Totót kitöltők között
értékes ajándékok kerültek kisorsolásra.
Köszönjük
Podhorszki
István
Kápolnásnyék Község polgármesterének, Szabó Attila Velence Város alpolgármesterének, Polyákné Gulyás
Erika megyei szakfelügyelőnek és
Habi Ildikó kistérségi vezető védőnőknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték
rendezvényünket.
2021-ben is az anyatejes táplálás fontossága mellett kiemelkedő szerepe volt rendezvényünkön az egészséges életmódnak
és a mozgásnak (baba-mama torna Kossa
Anettel, Mamin-baba hordozós latin fitness
Urfi-Falusy Fatimával, beautyrobic László
Zsuzsával, preventív gerincjóga Varga
Borival, masszázsterápia Hortobágyi
Ágival, gyerek pilates és LoveYourBelly
torna Endrédi-Hényel Henivel).
Ismételten
nagy
siker
volt
Szalczgruber Mariann Ringató foglalkozás bemutatójának és Bíró Brigitta
Bábos Mesekuckó előadásának.
Krozsu hordozási –és mosható pelenkázási tanácsokkal látta el a hozzá
fordulókat.

Támogatóink:
Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Velence Város Önkormányzata,
Anna Baba bolt Gárdony, Anita Hungária Kft, Dr. Szalai Lídia,
Green Residense Élményközpont Velence, Hipp Kft,
Hortenzia Virágbolt- Pázmánd, Krio Intézet,
Naturland Magyarország Kft, Papír-írószer- Orisek László

A rendezvény ideje alatt a Pöttöm
Pöttyök családi napközi és a Gárdonyi
Pedagógiai Szakszolgálat biztosították
az ingyenes játszóházat a gyermekek
részére.
De munkánk igazi jutalma a sok boldog édesanya és egészséges, vidám, jókedvű kisgyermek látványa volt.
Szita Ildikó és Gelencsér Zoltánné
védőnők
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SZEPEZD FELÉ, FÉLÚTON
Nemrégen Balatonszepezden volt családi programunk, korán indultunk hát.
Mint mindig, most is az automatikus navigációt használtuk … volna, ha bekapcsoljuk. Nem figyeltünk hát a kihajtásnál
és elvétettük az északi partra vezető utat.
Kézenfekvő tanulság lehetne, hogy
máskor be kell kapcsolni a GPS-t. Ennél
sokkal érdekesebb dolog ötlött fel bennünk: lám, az életünkbe fokozatosan,
egyre mélyebbre hatol be a technológia;
szinte alig van olyan területe a hétköznapoknak, ahol ne vált volna meghatározó
tényezővé. Kétségtelenül megkönnyíti
az életünket, mondhatnánk kényelmessé teszi azt. Ennek viszont ára van: elveszítünk egy csomó olyan képességet,
melyek egészen idáig a fajunk életbenmaradását szolgálták. A fenti példánál
maradva: ha csak a navigációra hagyatkozunk, elveszíthetjük a tájékozódó képességünket, nem figyelünk a tájra, a tereptárgyakra, az irányjelző táblákra.
Felelősség
Egyre inkább készen, becsomagolva,
szinte előre megrágva kaphatunk mindent. Egy gombnyomás télen meleg,
míg nyáron kellemesen hűs lesz a lakás.
Dobozban érkezik a pizza és a fagylalt
is; a boltok hűtőpultjaiban félkész ételek sorakoznak, amelyek eredetére, elkészítési módjára már nem is vagyunk
kíváncsiak. Mindez agyoncsomagolva,
gyakran a fél bolygót megkerülve ér el
hozzánk. Kritika nélkül elfogadjuk azt,
amit készen kapunk, legyen szó a médiából áramló információról, vagy a modernkori rabszolgaság számtalan olcsó
termékéről.
Észrevették már, hogy mennyire
erős az a tendencia, hogy ne önmagunk, hanem mások döntsenek a dolgainkról, vagy szolgáljanak ki minket?
Pénzügyek esetében a bankokra bízzuk
a pénzünk kezelését – pedig láthatjuk,
hogy a bankban tartott pénz elértéktelenedik. Megengedjük magunknak az
egészségtelen, elkényelmesedett életvitelt, majd a következmények, az úgynevezett civilizációs betegségek (cukorbetegség, magas vérnyomás, túlsúly)
elhárítását rábízzuk az orvosra, ami
kialakult betegség esetén már indokolt
is. Úgy tűnik a saját életünk irányítását egyre inkább átengedjük másoknak,
hol a gépeknek, hol a szakembereknek.
Hol marad a saját felelősségünk? Mi az,
amit magunk is megtehetünk anélkül,
hogy külső segítséget várnánk? Mi lenne, ha előre gondolkodnánk, használnánk

a józan eszünket, felmérnénk a várható
következményeket magunkra és a környezetünkre nézve egyaránt?
Öngondoskodás
Úgy tűnik, a kis, hétköznapi döntéseinkben valódi szabadságunk van. Pont
erről szól a mondás: gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan! Ejtsünk hát
szót néhány apró, ám igen hasznos és
gyakran örömteli tudatos és megfontolt
döntésről.
Sokunknak van kisebb-nagyobb földterülete. Van, akinek egy udvar, de lehet, hogy lényegesen nagyobb terület is
a rendelkezésünkre áll. Egy gyümölcsfa ültetése szinte senkinek nem okozhat
gondot. Ha odafigyelünk arra, hogy csak
a minimális mértékben permetezzünk,
akkor biztosak lehetünk benne, hogy
nem fogyasztunk súlyos mérgekkel terhelt ételt. Ugyanez érvényes a zöldségekre is. Tényleg kínai fokhagymát kell
vásárolnunk – amikor az némi ráfordítással megnő a kertünkben is? Mégsem
megyünk ki a kertbe, mondván, hogy
nincs rá idő, vagy mert nem éri meg.
Tényleg nem? Ha megnézzük az árakat,
láthatjuk, hogy ez egyre kevésbé igaz.
Valóban olyan fárasztó – akár kikapcsolódásként – kimenni a kertbe és mozogni
egy kicsit, majd örülni a frissen termett,
elképesztően friss és finom zöldségnek,
gyümölcsnek?
Az ételrendelés kétségkívül kényelmes
és gyors. Sokszor, ha valóban időhiányunk van, érthető is lehet. De, van tudásunk arról, hogy milyen valójában miből
készült a kiszállított étel? Feldolgozott
állapotban az alapanyagok minősége,
vagy a frissesség hiánya alig vehető észre. Ugyancsak nem lehet fogalmunk arról, hogy milyen körülmények között és
kik készítették az ebédünket, amit aztán
egyszerhasználatos műanyag csomagolásban kapunk kézhez és dobunk ki egy
mozdulattal. Ehhez képest, ha magunk
termesztjük a zöldségeinket és gyümölcseinket, vagy (akár nevelünk tyúkokat!)
és magunk készítjük el a táplálékunkat,
akkor lehetünk biztosak a minőségben.
Hasonló jelenség, hogy egyre többen
sütnek otthon kenyeret, bár igen széles választékban kaphatók a kenyérnek
látszó tárgyak az üzletekben. De, ha
megnézzük ezek címkéjét (érdemes),
akkor láthatjuk, hogy a legtöbb kenyérben tíz-húszféle segédanyag van.
Állományjavító, savanyúságot szabályozók, antioxidánsok, ízjavítók, színezékek. A barna kenyér úgy tűnhet, hogy

9

egészségesebb – pedig nem az, mert
néha a malátától nyeri a színét! Színtiszta
megtévesztés. A kenyér ugyanis lisztből,
vízből és sóból áll, valamint kovászból.
A kovásznak egyébként nem csupán a
kelesztés a dolga, hanem az is, hogy lebontja a glutén nagy részét, így a valódi
kovászos kenyér lényegesen kevesebb
emésztési panaszt okoz. Miért is nem
magunk készítjük a mindennapi kenyerünket? Mert „nem csinálhatunk minden
magunk”. Ebben van igazság, nyilván
nem csinálhatunk meg mindent, de pár
dolgot, amiben esetleg kedvünket is leljük, miért is ne? Akik próbálták, tudják,
hogy mennyivel finomabb a frissen készült kenyér, vagy kifli, ami egy ünnepi
asztalon mosolyog. Ehhez viszont érdemes gyakorolnunk, mert a kertészkedésben is és a kenyérsütésben is vannak fogások, amiket ismerni és gyakorolni kell.
Jó szokások
Mindent gyakorolni kell, ha magas
színvonalon akarjuk csinálni, így a tudatos életvitelt, beleértve a tudatos vásárlást is - önmagunk és a jövő generációinak érdekében! Biztató, hogy egyre több
helyen nyílik csomagolásmentes bolt,
ahol szinte mindent meg tudunk venni
felesleges környezeti terhelés nélkül.
Lehet hagyatkozni mások, akár egy
robot döntéseire is. De az életünk több
területén igenis van lehetőségünk arra,
hogy saját magunk végezzünk el olyan
dolgokat, amelyekkel tartalmasabb életet élhetünk összhangban a természettel, ami élményt ad önmagunknak, a
családunknak és a közösségünknek. Az
apró változtatások is jelentős javulást
eredményezhetnek. Ha azt mondjuk
„ez úgysem számít, nem rajtam múlik”
ez nem más, mint a felelősség hárítása.
A buta ember semmiből sem tanul, az
okos ember szinte mindenből. Javaslom,
nézze meg a Tudatos vásárlók 12 pontját
a mellékelt QR kód segítségével.

Tegyük meg azt, amire lehetőségünk
van, és így jobb hely lesz a környezetünk, elégedettebbek leszünk, sőt, példát
is mutatunk a következő generációknak!
Fülöp Berta
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A ’KÁPOLNÁSNYÉK PRO CIVITATE’, ÉS A
’KÁPOLNÁSNYÉK DÍSZPOLGÁRA’ CÍM ADOMÁNYOZÁSA
Kápolnásnyék Község Önkormányzata a község és a köz
érdekében végzett kiemelkedő tevékenységet, munkát a lehetőségek szerint mindig igyekezett elismerni. A 7/1993.(VII.8.)
számú rendeletével a testület döntött a ’Kápolnásnyék Pro
Civitate’ díj (emlékkupa és oklevél) alapításáról és adományozásának módjáról. A testület döntése alapján ez a díj rendszerint minden esztendőben községi ünnepségek alkalmával került
átadásra. Az utóbbi időben azonban nem került sor erre.
A ’Kápolnásnyék Község Díszpolgára’ cím alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 4/2000.(III.28.) újabb helyi
rendeletével a képviselő testület egy elismerendő személynek
(élő, vagy posztumusz) adható elismerés alapításáról döntött.
Ennek értelmében a ’Kápolnásnyék Község Díszpolgára’ cím
évente egy alkalommal került átadásra. A díszpolgári címet a
Kápolnásnyék község címerét tartalmazó bronz plakettel, díszlánccal és díszoklevéllel együtt a település lakói, kollektívái
által, a község érdekében kiemelkedő munkát, tevékenységet
végzett, végző személy, vagy személyek kaphatják a bíráló bizottság javaslatára, a képviselő testület döntése alapján.
2014-ben módosult a rendelet az alábbiakkal:
„A ’Kápolnásnyék Község Díszpolgára’ cím azon állampolgárnak adományozható, aki Kápolnásnyék község érdekében kifejtett kiemelkedő jelentőségű tevékenységével, vagy
egész életművével olyan általános elismerést szerzett, amely
egyértelműen hozzájárult a település fejlődéséhez, értékei
megóvásához, polgárai életkörülményeinek javulásához, a
község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként személye, vagy annak emléke

köztiszteletben áll. Díszpolgári cím első alkalommal legfeljebb
három személynek, majd ezt követően évente legfeljebb két
személynek adományozható.
A Díszpolgári Cím adományozásának időpontja:
- minden év szeptemberében tartott Mihály napi rendezvény vagy
- minden év december 1-én megrendezésre kerülő
’Vörösmarty Gála’.”
Kápolnásnyék Község Önkormányzata ez ideig az alábbi személyek részére adományozott ’Kápolnásnyék Község
Díszpolgára’ címet:
2000-ben: Vörösmarty Mihály † posztumusz,
Farsang József †,
2002-ben: Kupi László,
Hujber Károly †,
2003-ban: dr. Bakó Béla,
2006-ban: Ferencz József †,
2008-ban: Dér Károlyné,
2009-ben: Halász Lajosné,
Balassa Katalin † posztumusz,
2010-ben: Nemes Imre,
2012-ben: Podhorszki István,
2016-ban: Boronai József † posztumusz,
2017-ben: Marosánné dr. Gáti Gabriella,
Gyallai György
2018-ban: Mackó Józsefné
2019-ben: dr. Kresz Mária † posztumusz,
Burján Zsolt
Kupi László
alpolgármester

MEGHÍVÓ
Kápolnásnyék Község Önkormányzata szeretettel meghívja a település minden kedves nyugdíjasát
az
Idősek világnapja alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi műsorra.
Pettendi időskorúakat is szívesen látjuk, szállításukról gondoskodunk!

Helye: Művelődési ház
Ideje: 2021.09.30. 14.00 óra
Kápolnásnyék Község Önkormányzatának
Képviselő - testülete
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ISKOLAI HÍREK
NAGY SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A KÁPOLNÁSNYÉKI KISBÍRÓ MINDEN
KEDVES OLVASÓJÁT!
Nevelőtestületünkkel 2020. augusztusában megújult lelkülettel és lendülettel kezdtünk bele a 2020/21. tanévbe. Módosuló pedagógiai elvek mentén
építettük fel a közös munkát, s választott utunkat következetesen és tántoríthatatlanul jártuk, még a nehezebb
időszakokban sem torpantunk meg.
Ismételten megragadom az alkalmat,
hogy köszönetet mondjak mindazoknak,
akik az elmúlt tanév során „szorítottak”
a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály
Általános Iskola és Gimnáziumnak.
Bevallom, hogy folyamatosan éreztük:
sokan voltak!
Kisebb-nagyobb
megszakításokkal,
de közel másfél évig nem a megszokott
módon tanítottunk, tanultunk. A világjárvány mindnyájunkat kizökkentett a
megszokott életünkből. Nem csoda, ha
olykor mindannyian belefáradtunk a
bezártságba, az elszigeteltségbe, a barátainkért, családtagjainkért való jogos
aggodalomba. Egészen 2020. márciusig a világ legtermészetesebb dolga volt
számunkra, hogy tanév közben minden
hétköznap elindultunk az iskolába, sportolunk a tornateremben, leugrottunk a
büfébe egy szendvicsért... Magától értetődőnek tűnt az is, hogy december elején
a végzős gimnazista diákjaink megkapták azt a kis kék szalagot, amit aztán a
ballagásuk napjáig büszkén viseltek a
kabátjukon, és évek múlva is kedves emlékeket idézett fel, ha egy fiók mélyéről
előkerült. Az utolsó pillanatig vártunk,
reménykedtünk abban, hogy valamilyen
formában megtarthatjuk a hagyományos
Szalagavatót, amely minden végzős évfolyam számára az egyik legfontosabb
nap szokott lenni. Sajnos a világjárvány
miatt a 2020/2021. tanévben ez nem valósulhatott meg. Bizony, minden történésnek, jónak és rossznak oka és szerepe
van az életünkben. A dolgok összefüggnek és összetartoznak. Kölcsönösen erősíthetik, de akár gyengíthetik is egymást.
Az eredmény a tudás és tapasztalat, mely
előre viszi sorsunk alakulását. A tudás
megszerzésének egyik legfontosabb
színtere az iskola.
Mi tanárok/pedagógusok soha nem
hittük, hogy hibátlanul dolgozunk.
Azt viszont igen, hogy lelkiismeretes,
a gyermekek érdekeit leginkább szem

előtt tartó tevékenységgel becsületes
munkára sarkalljunk, a tudás megszerzésére, megbecsülésére ösztönözzük a
ránk bízott, immáron közel 750 fős tanulói közösségre duzzadt gyermeksereget. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a
különböző kompetenciák, készségek és
képességek fejlesztése, az emberi értékrend alapjainak beivódása a mindennapi
cselekedetekbe ugyanolyan fontos, mint
a tantárgyi ismeretek.
Iskolánk szellemiségét a szeretet,
az elfogadás, a türelem légköre biztosítja. Ennek kell áthatnia a tanár-diák,
szülő-tanár, és a tantestület tagjai közti
viszonyt egyaránt, hogy példát mutathasson, s kialakítsa a gyermekekben
ugyanezt a példaadó és példaértékű hozzáállást. Intézményünk mindent megtesz
azért, hogy a szülőkkel is jó viszonyt
tartson fenn, hiszen ők is egyenértékű
társaink a nevelésben. Mindannyian
ugyanazt az ügyet szolgáljuk: egy
szebb, szeretetteljesebb és ezért igazabb jövőt szeretnénk adni a következő
nemzedékeknek!
A magyar nyelv, zene, kultúra tele van
olyan szépségekkel, értékekkel, amelyekre büszkék lehetünk. Történelmünk
olyan kiemelkedő személyiségekkel
rendelkezik, akik tevékenységükkel
nemcsak nemzetünk, de az egész világ kultúráját gazdagították. Iskolánk
ezért különösen nagy figyelmet fordít
ezek ápolására. Névadónk Vörösmarty

Mihály költő, író, ügyvéd, táblabíró, a
Magyar Tudományos Akadémia és a
Kisfaludy Társaság rendes tagja, a magyar romantika egyik legnagyobb alakja
Pusztanyék (a mai Kápolnásnyék része)
szülöttje. A Vörösmarty
Mihályhoz és az iskolánk
múltjához kötődő hagyományok, és az ünnepkörhöz kapcsolódó tradíciók
megtartása, folyamatos
ápolása mindenkori feladatunk részét
képezi. Az iskola tanulói érezzék jól magukat az intézményben, ismerjék meg az
intézmény múltját, hagyományait, erősödjön bennük a szűkebb és tágabb hazájuk iránt táplált azonosságtudat. Fontos,
hogy tanulóink ismerjék és tiszteljék
jelképeinket, rendelkezzenek magyarságismerettel, ismerjék a nemzeti, a népi
és a családi ünnepkör fogalmát, jelentőségét. Ismerjék meg népszokásainkat.
Legyenek büszkék iskolájukra. A hagyományok ápolásával igyekszünk kialakítani a nemzet iráni elkötelezettséget, a
magyarságtudatot, ahogy Vörösmarty is
írja halhatatlan költeményében:
"És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán."


(Vörösmarty Mihály:
Szózat - részlet, 1836)
(folytatás a túloldalon)

12

KÁPOLNÁSNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

INTÉZMÉNYEK-CIVIL SZERVEZETEK

Állami beruházás keretében megújul intézményünk
Örömmel
tájékoztatom
Kápolnásnyék minden lakosát, hogy
a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program által biztosított
KEHOP-5.2.2-16-2016-00032 azonosítószámú „Fejér megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című
projekt keretében a Vörösmarty Mihály
Általános Iskola és Gimnázium épületenergetikai állami fejlesztési beruházása
megkezdődött. 2021. április 30-án iskolánknak az állami beruházás keretében
megvalósuló fejlesztés munkaterületeként történő (a vírushelyzetre való tekintettel zártkörű) átadása megtörtént a
Klebelsberg Központ és a pályázatot elnyert kivitelező cég között, a pályázatot
kezelő Közhasznú Konzorcium további
képviselőinek jelenlétében. A felújítási
munkálatok folyamatosan és jó ütemben
zajlanak. Intézményvezetőként bízom
abban, hogy ez az energetikai beruházás jelentős megtérülést, illetve korszerű
körülményeket biztosít majd a köznevelésben résztvevő tanulóink és tanáraink
számára. Az előttünk álló időszak bizonyára sok kihívást és szervezési feladatot jelent majd számunkra, de mindez
értünk történik, a szebb jövőnket szolgálja. Ennek tükrében végezzük majd
nevelői-oktatói munkánkat a 2021/2022.
tanév első félévében, bizonyára a nehezített körülmények között is. Remélem,
hogy a felújítási munkálatok befejezéséve nyugodt szívvel újra elmondhatjuk
majd Vörösmarty Mihály szülőfalujában
a halhatatlan névadó költőnk szavait:
„Köszönjük
élet!
áldomásidat,
ez jó mulatság, férfi munka volt!”
(Vörösmarty Mihály: Gondolatok a
könyvtárban, 1844 vége)
Együttműködési megállapodás a
Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu
Akadémiával
Nagy
örömmel
tájékoztatom
Kápolnásnyék lakosait, hogy stratégiai
együttműködési megállapodást írt alá
2021. július 6-án Budapesten a Kovács
Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia,
a Székesfehérvári Tankerületi Központ,
illetve a Vörösmarty Mihály Általános
Iskola és Gimnázium.
A szerződés értelmében a felek
együttműködnek a sportág népszerűsítésében, iskolai promóciók közös szervezésében, a kajak-kenu sport
utánpótlás-nevelésének egymásra épülő rendszerének biztosításában, az

oktatási–nevelési program kidolgozásában és hatékony megvalósításában.
Terveink szerint a Kápolnásnyéki
Vörösmarty Mihály Általános Iskola
és Gimnáziumban az általános iskola
1. évfolyamától felmenő rendszerben
kajak-kenu sportosztály jön létre (természetesen a jelenleg 2-4. évfolyamos
vízisportos diákok továbbvitelével), az
iskola az adott évfolyamok sportosztályaiba integrálja a kajak-kenu sportág
iránt érdeklődő, illetve az Akadémia
ajánlásával rendelkező tanulókat.
Az Akadémia folyamatos kapcsolatot
tart majd fenn a tanintézménnyel, amely
előtérbe helyezi a sportolók időbeosztását, sportolási lehetőségeit, ugyanakkor
az Akadémia nyomon is követi a tanulók tanulmányi eredményeit, az edzők
rendszeres kapcsolatot tartanak fenn az
osztályfőnökökkel. A szerződés egyik
fontos pontja, hogy a kajak-kenu sportosztályos tanulók testnevelés óráin
testnevelő tanári szakképesítéssel és legalább középfokú kajak-kenu edzői végzettséggel rendelkező testnevelő tanárok
tartják meg az órákat, így biztosítva a
sportágspecifikus képzést.
"Nagyon fontos lépés Akadémiánk
életében ez a stratégiai megállapodás,
hiszen megvalósulhat a tanórákon belüli képzés, amely új lehetőségeket biztosít az utánpótlás-bázisunk szélesítésére. Akadémiánk alapvető céljai között
szerepel, hogy ne csak jó sportolókat,
hanem a civil életre is sikeres embereket neveljünk, ennek egyik fontos mérföld köve most ez a szerződés. Edzőink
és a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály
Általános Iskola és Gimnázium tanárai szoros együttműködésben dolgoznak

majd azért, hogy a gyerekek mind a
sport, mind a tanulmányok terén magas színvonalat képviselhessenek" nyilatkozta Kovács Katalin, a Kovács
Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia
igazgatója.
A jelen történései, a belőlük fakadó
ok-okozati összefüggések keresése olykor az elmúlt időszak történésein való
meddő merengésre késztethetne mindannyiunkat. Mégis úgy vélem, hogy elsősorban az előttünk álló szebb jövőre és
a feladatok minél magasabb színvonalon
való elvégzésére, teljesítésére kell a következő tanévben is összpontosítanunk.
Ehhez szükség lesz az iskolai élet valamennyi résztvevőjének összefogására,
erre kérek és biztatok mindenkit!
Kívánom, hogy a 2021/2022. tanév oszlassa tovább a kételkedők hozzáállását, segítse a nehézségek elhárítását és megoldását, tegye lehetővé
az ellenkezők meggyőzését, segítse a
támadókból támogatókká válás folyamatát, a rosszindulatot táplálók megbékélését, a viszályt gerjesztők visszavonulását, a vigasztalhatatlanoknak tűnők
megvigasztalódását!
Az intézményvezetői pályázatomban
foglaltak maradéktalan teljesítésében, a
vezetői teendők ellátásában igazgatói munkámat Kamocsa Gizella és Fintáné Kósa
Anikó igazgatóhelyettesek segítik kiváló
munkájukkal a 2021/2022. tanévben is.
Eredményekben bővelkedő, békességszerző és nyugodt 2021/2022. tanévet
kívánok!
Valkai Lénárd
igazgató
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A TANÉVKEZDÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
2021. augusztus 18-án (szerdán) 8:30-16:00 óráig
gólyanapot tartunk leendő 9. évfolyamos tanulóinknak
a 12. évfolyamos végzős gimnazista diákjaink és iskolánk
Diákönkormányzatának vezetésével.
A pótvizsgák ideje: 2021. augusztus 24. (kedd), 8 óra
Tisztelettel kérjük, hogy a pótvizsgára kötelezett tanulók bizonyítványukat és a tantárgynak megfelelő segédeszközüket
(körző, vonalzó, szögmérő stb.) hozzák magukkal.
Iskolánkban a tanévnyitó ünnepséget 2021. szeptember 1.
napján (szerdán) reggel 8:00 órai kezdettel rendezzük meg
Kovács Katalin háromszoros olimpiai bajnok magyar kajakozónő személyes részvételével, aki 31 világbajnoki és 29

európa-bajnoki címével minden idők legeredményesebb női
kajakozója a világon
(Ezúton is tisztelettel kérjük, hogy a tanulók 7:45-ig érkezzenek meg az iskolába, és a tanévnyitó ünnepségen ünneplő ruhában vegyenek részt!)
Ezen a napon 1-4. tanórákat tartjuk meg osztályfőnöki órák
keretében, a tankönyvosztás és a bizonyítványok összeszedése
is ezen a napon lesz.
11:35 óra után tanulói felügyeletet biztosítunk 17 óráig bezárólag. Kérjük, hogy aki nem igényli gyermekének a felügyeletet, írjon kikérőt erre a napra az osztályfőnök részére.

A 2021/2022. TANÉV LEGFONTOSABB IDŐPONTJAI ISKOLÁNKRA VONATKOZÓAN
A 2021/2022. tanévben a tanítási év első tanítási napja
2021. szeptember 1. (szerda) és utolsó tanítási napja 2022.
június 15. (szerda). A középfokú iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2022. április 29. (péntek)

• az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében az idegen nyelvi mérés (amely a hatodik évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a nyolcadik évfolyamon
a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri).

A tanítási napok száma 181 nap. A nappali oktatás munkarendje
szerint működő gimnáziumban 180 nap a tanítási napok száma.

A méréseket az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint,
a) a 6. évfolyamon 2022. május 18–31.,
b) a 8. évfolyamon 2022. május 4–17.,
c) a 10. évfolyamon 2022. április 20. – május 3. közötti
időszakban kell lebonyolítanunk.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. (kedd).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21.
(kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).
Iskolánkban a tanév során az alábbi két országos kompetenciamérési program lebonyolítására kerül sor:
• a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi
kompetenciáit vizsgáló mérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon;

További országos mérés, értékelés keretében a tanulók fzikai
állapotának és edzettségének vizsgálatát az 1–4. évfolyamon (a
nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében) 2022. június 15-ig szervezzük meg.
Valkai Lénárd
igazgató
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CSODASZARVAS
BENTLAKÁSOS TÁBOR ABA

Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001
„A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális
fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása”
elnevezésű kiemelt projekt „Tematikus
informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása” című
alprojektjének célja, hogy élményalapú,
nyitott nevelési-tanulási környezetben
megvalósuló tematikus programok kidolgozásával és támogatásával járuljon hozzá a köznevelés minőségének
javításához.
Május közepén érkezett intézményünkbe a hír, az országos Csodaszarvas
Iskolai
Közösségi
Program
a
Székesfehérvári Tankerülettel karöltve
az alprojekt keretében, komoly szakmai tartalmakkal futó, ingyenes bentlakásos tábort biztosít a Kápolnásnyéki
Vörösmarty Mihály Általános Iskola és
Gimnázium tanulóinak. A programfelelősi feladatokkal Czékmánné Ujfalusi
Judit kolléganőmet és jómagamat bízott meg iskolánk igazgatója. A tábort 2

turnusra, turnusonként 6 pedagógussal, 4
gimnazista segítővel, összesen 90 alsó és
felső tagozatos tanulónak szerveztük június 21-26-ig, majd június 28-július 3-ig.
Életvezetés, családi életre nevelés,
közösségi szerepvállalás témamodul keretében a Belső erőforrásaink hetiterv
segítségével a tartalmak és a módszertan kreatív eszköztára és munkaformái
hozzájárultak ahhoz, hogy a tanulás közösségi élménnyé váljon a gyermekek
számára. Célunk az volt, hogy az alprojekt fejlesztései javítsák a tanulók eredményességét, támogassák kompetenciáik
fejlesztését, segítsék elő az iskolai lemorzsolódás csökkenését és az esélykülönbségek mérséklődését.
A szállásunk új fenyőbútorokkal berendezett gimnáziumi kollégium, ellátásunk napi ötszöri étkezés volt sok
gyümölccsel, tejtermékkel, müzlivel.
Köszönet érte az abai gimnáziumi kollégium vezetőjének és a Fórum étterem
dolgozóinak.
A program keretében minden táborozó kapott ajándékba egy csomagot,
mely tartalmazott mini egészségügyi

csomagot, zseblámpát, esőkabátot, kulacsot, jegyzetfüzetet, baseball sapkát, minilabdát és logikai játékot. A programok
megvalósításához pedig kaptunk eszközöket, különböző szükséges anyagokat,
kinti játékokat, sporteszközöket.
Programjaink között szerepelt esti tábortűz, képmontázs alkotás, tulajdonságtérkép készítés, akadályversenyek, szituációs játékok, vizes játékok, fotóalbum
tervezés, bátorságpróba, számháború,
vidám, táncos játékok …stb.
Mindkét turnust meglátogatta Valkai
Lénárd igazgató, aki a gyerekekkel
együtt izgult az akadálypályák teljesítéséért, a csocsóbajnokság sikerességéért.
A megvalósítást nagyban segítették
közösségi szolgálatot teljesítő saját diákjaink, aki végig kedvesen, türelmesen
bántak a kisebbekkel, miközben minden
feladatnál lehetett rájuk számítani.
A táborból tanárok, diákok egyaránt
felejthetetlen élményekkel tértünk haza.
Kápolnásnyék, 2021, augusztus 2.
Galambos Valéria, pedagógus

IGÉNYLŐLAP – INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS
2021-2022-es tanév/nevelési év
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Bankszámlaszám: 11736082-15364500-00000000

ÉTKEZÉS MEGRENDELÉSE, MÓDOSÍTÁSA, LEMONDÁSA:
szamlazas@kapolnasnyek.hu vagy +36 30 151 5642

ÉTKEZŐ NEVE: .................................................................................................

Intézmény: (a megfelelőt kérjük jelölni)
o Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és AMI
o Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Osztálya/csoportja: ..................................................................................................................
Állandó lakcím: ........................................................................................................................
Számlázási név/cím: ................................................................................................................
Szülő/gondviselő neve: ............................................................................................................
Telefonszáma*: .......................................................................................................................
E-mail címe*: ...........................................................................................................................
*A telefonszám és az e-mail cím megadása fontos, mert az étkezési térítési díjakról így
megfelelő tájékoztatást tudunk küldeni a megadott elérhetőségek valamelyikére!
IGÉNYELT ÉTKEZÉS: (a megfelelőt kérjük jelölni)
Az óvodában kizárólag tízórai, ebéd és uzsonna kérhető együttesen.
o tízórai
o ebéd
o uzsonna
DIÉTÁS ÉTKEZÉS BIZTOSÍTÁSÁT KÉREM: (kizárólag szakorvosi igazolás alapján)
o nem
o igen, diéta típusa: ........................................................................................................
KEDVEZMÉNYES ÉTKEZÉSRE JOGOSULT: (Kérjük aláhúzni a megfelelőt: nagycsaládos,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, tartós beteg, családjában tartós
beteget nevelő)
o nem
o igen
Alulírott ............................................................................................................. (szülő/gondviselő
neve)
tudomásul veszem, hogy az étkezés megrendelése hónapról-hónapra folyamatosan történik ezen nyilatkozat
alapján. Amennyiben a következő hónaptól nem igénylem gyermekem részére az étkezést, abban az esetben
tárgyhót megelőző hónap 20-ig írásban jelzem a szamlazas@kapolnasnyek.hu e-mail címre. Iskola esetében az
étkezési típus változását (tízórai, ebéd, uzsonna helyett például csak ebéd kérése) is az előbbi e-mail címre
(szamlazas@kapolnasnyek.hu )jelzem a tárgyhót megelőző hónap 20-ig.
Amennyiben az igénylőlapon megadott adatokban változás áll be (lakcím, telefonszám, e-mail cím, gyermekek
számának változása a családban), kérjük minél előbb írásban jelezni szíveskedjen a szamlazas@kapolnasnyek.hu
e-mail címre!

Kápolnásnyék, 2021. ....................................................................

Szülő/gondviselő aláírása: .............................................

Adatkezelés: a fenti adatokat bizalmasan kezeljük és kizárólag kapcsolattartás és információnyújtás céljából
használjuk fel.

INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS
2021-2022-es tanév/nevelési év
FIZETÉSRE KÖTELEZETT (IGÉNYLŐ) NYILATKOZATA
Alulírott ............................................................................................. (szülő/gondviselő neve),
(születési helye: ................................................. , születési ideje:...............................................
anyja neve: ........................................................ ), mint fizetésre kötelezett (szülő/gondviselő)
tudomásul veszem, hogy:
➢ a gyermekem részére megrendelt étkezés térítési díját havi rendszereséggel köteles
vagyok készpénzzel vagy átutalással megfizetni az önkormányzat által kiállított
számla alapján
➢ amennyiben gyermekem ingyenes étkeztetésben részesül tudomásul veszem, hogy
a törvényi előírásoknak megfelelően köteles vagyok jelezni a gyermek távollétét
betegség vagy egyéb hiányzás esetén is (írásban a szamlazas@kapolnasnyek.hu email címre).
Az étkezést 2021. szeptember 1-től az veheti igénybe, akinek az előző tanévre/nevelési évre
nincs fennálló tartozása.
Továbbá tudomásul veszem, hogy:
➢ az étkezést lemondani a tárgynapot megelőző nap 8.00 óráig tudom írásban a
szamlazas@kapolnasnyek.hu e-mail címen
➢ kéthavi étkezési térítési díj elmaradása esetén az étkeztetést a második hónap végétől
felfüggeszthetik, hátralék behajtását kezdeményezhetik felém

Kápolnásnyék, 2021. ......................................................
Szülő/gondviselő aláírása: .............................................
Adatkezelés: a fenti adatokat bizalmasan kezeljük és kizárólag kapcsolattartás és információnyújtás céljából
használjuk fel.

8. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése
szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez
1. Alulírott ………………..… (születési név: ……………..…, születési hely, idő …………., … … ...
anyja neve: …)................................... szám alatti lakos, mint a
1.1. ………………... nevű gyermek (születési hely, idő …..……, … … ... anyja neve: ………………….),
1.2.1 ……………..… nevű gyermek (születési hely, idő ….……, … … ... anyja neve: ……………….…),
1.3.2 ……………..… nevű gyermek (születési hely, idő ….……, … … ... anyja neve: ………………….),
szülője/más törvényes képviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és (2) bekezdése szerinti
ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a
gyermek(ek): 3
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül … év … hónap … napjától,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
c)4 családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
d) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
e) utógondozói ellátásban részesül.
2. Az étkeztetés biztosítását
—_— kizárólag a déli meleg főétkezés, vagy
—_— a déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés, vagy
—_— a déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés, vagy
kollégiumi, externátusi ellátás esetén a következő étkezések: …
vonatkozásában kérem.
3. Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a választott lehetőség aláhúzandó! ) a következő egészségi
állapotra tekintettel: …
4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyúttal
hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének
igénybevételéhez történő felhasználásához.
Dátum: … ………………….
_________________________________
az ellátást igénylő (szülő, más törvényes képviselő,
nevelésbe vett gyermek esetén az ellátást nyújtó
nevelőszülő, intézményvezető,
utógondozói ellátott fiatal felnőtt esetén az ellátást
igénylő) aláírása
1

A pont csak akkor töltendő, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után ugyanazon jogcímen igényli a
szülő/más törvényes képviselő a normatív kedvezményt. Ha különbözik a jogcím, gyermekenként külön nyilatkozatot
kell kitölteni. A gyermekek számának megfelelően a sorok értelemszerűen bővíthetőek.
2
A pont csak akkor töltendő, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után ugyanazon jogcímen igényli a
szülő/más törvényes képviselő a normatív kedvezményt. Ha különbözik a jogcím, gyermekenként külön nyilatkozatot
kell kitölteni. A gyermekek számának megfelelően a sorok értelemszerűen bővíthetőek.
3
A megfelelő pont jelölendő!
4
A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: Az egy lakásban együtt lakó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési
intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek és életkortól
függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett
gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal
felnőtt.

6. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez *
NYILATKOZAT
a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai
gyermekétkeztetés igénybevételéhez *
1. Alulírott ............................................... (születési név: .............................., születési hely, idő
.................,
.....
...
...
anyja
neve:
..............................)
......................................................................................................................... szám alatti lakos, mint a
1.1. .................................... ……………………….nevű gyermek (születési hely, idő .............................,
..... ... ... ……………………….anyja neve: ............................................................),
1.2. ......................................................................nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ...
............................................... anyja neve: ...................................................),*
1.3. .................................... ………………………..nevű gyermek (születési hely, idő ................., ............
... ... ……………………………anyja neve: ...................................................),*.
szülője/más törvényes képviselője/gondviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív
kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):**
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ...... év .................. hónap ...... napjától,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
d) * családjában három vagy több gyermeket nevelnek,***
e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
----------------------------------------------------------------------f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér
személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz
nettó összegének 130%-át.
1a. * Az étkeztetés biztosítását
□ óvoda esetében a déli meleg főétkezés mellett a reggeli főétkezés és két kisétkezés
vonatkozásában kérem.
1b. * Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a választott lehetőség aláhúzandó!) a következő
egészségi állapotra tekintettel: ......................................................
2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív
kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához.
Dátum: ................................................

....................................................
az ellátást igénybe vevő
(szülő, más törvényes képviselő, nevelésbe
vett gyermek esetén az ellátást nyújtó
nevelőszülő, intézményvezető) aláírása

* A pont csak akkor töltendő, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után ugyanazon jogcímen
igényli a szülő/más törvényes képviselő/gondviselő a normatív kedvezményt. Ha különbözik a jogcím,
gyermekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni. A gyermekek számának megfelelően a sorok értelemszerűen
bővíthetőek.
** A megfelelő pont jelölendő! Az f) pont kizárólag abban az esetben jelölhető, amennyiben az ellátást igénybe
vevő gyermek az a)-e) pontok szerinti feltételek egyikének sem felel meg.
*** A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: az egy lakásban együtt lakó,
ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a 25 évesnél fiatalabb,
köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint
szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek és
életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes
hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói
ellátásban részesülő fiatal felnőtt.

Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez
A jövedelemszámítás szabályai
(Arra az esetre vonatkozik, ha a kötelezett a kedvezményt a Nyilatkozat 1. pont f) alpontjában foglaltak alapján
kívánja igénybe venni.)
1. * A feltétel csak bölcsődei, mini bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek esetén
alapozza meg a normatív kedvezményre való jogosultságot, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át [2016. évben a 95 960 Ftot].
2. A nyilatkozat megtételekor figyelembe veendő személyek köre: a kérelem benyújtásának időpontjában közös
háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező
2.1. szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
2.2. a tizennyolc éven aluli gyermeket, a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali
rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermeket és
életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes
hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói
ellátásban részesülő fiatal felnőttet,
2.3. a 2.1. és 2.2. alpontba nem tartozó, a Polgári Törvénykönyv családjogra irányadó szabályai alapján a szülő
vagy házastársa által eltartott rokont.
3. A nyilatkozat megtételekor figyelembe veendő jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint
meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített
vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve
hozzájárulást kell fizetni. Így különösen:
3.1. munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és
táppénz,
3.2. társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
jövedelem,
3.3. nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs
ellátás), nyugdíjszerű ellátások (például korhatár előtti ellátás),
3.4. * a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások [különösen: csecsemőgondozási díj
(CSED), gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), gyermeknevelési támogatás
(GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás],
3.5. önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások
(különösen: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ápolási díj, időskorúak járadéka, álláskeresési támogatás),
3.6. egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.).
4. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni.
5. Rendszeres jövedelem esetén a nyilatkozat benyújtását megelőző hónapban kapott összeget, míg nem
rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a nyilatkozat benyújtását
megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
6. A családtag által fizetett tartásdíj összegét jövedelemcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni.
7. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1a) bekezdése szerinti ellátásokat, így különösen a rendkívüli települési
támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény keretében nyújtott támogatást és pótlékot, a gyermekvédelmi nevelőszülők számára fizetett nevelési
díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési
kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást. Nem minősül jövedelemnek továbbá
az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján
történő munkavégzés révén szerzett bevétel, továbbá a természetes személyek között az adórendszeren kívüli
keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre
irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (háztartási munka) a havi ellenértéke.
8. A nyilatkozat benyújtását megelőzően megszűnt jövedelmet figyelmen kívül kell hagyni.
9. A családban az egy főre jutó havi jövedelem összegének kiszámítása: a család összes nettó jövedelme [a 2.
pont szerinti személyek 3. pont szerinti jövedelmének együttes összege] csökkentve a fizetett gyermektartásdíj
összegével, majd osztva a jövedelemszámításnál figyelembe veendő személyek számával [2. pont].
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DOLCE VITA - ÉDES ÉLET

TIRAMISU-PALACSINTA
Ebben a számban egy igazán különleges desszertet kínálunk Olvasóink számára, ami nem más mint a Tiramisupalacsinta. Ugyan a tiramisu-ról első körben nem a palacsinta jut eszünkbe, hanem egy jól ismert olasz édesség, de azt
hiszem ha valaki az alap édességet szereti, akkor ezt egyenesen imádni fogja. Javaslom rögtön dupla adagot készíteni, mert hamar elfogy.
Hozzávalók (8-10 db-hoz):
Tésztához:
• 130 g liszt
• 20 g kakaópor
• 1 csipet só
• 1 tk porcukor
• 3 db tojás
• 300 ml tej
• 100 ml szódavíz
• 20 ml olaj
Töltelékhez:
• 500 g mascarpone
• 70 g porcukor
• 10 g vaníliás cukor
• 4 adag presszó kávé
• 16-20 db babapiskóta
• A szóráshoz kakaópor.
Elkészítés:
A tésztát a szokásos módon kell elkészíteni. Minden hozzávalót egy magasabb falú edénybe teszünk, elkeverjük
simára, esetleg botmixer segítségével alaposan le is turmixolhatjuk. Teflonserpenyőben megsütjük mindkét oldalát,
ha kell teszünk alá sütés előtt pár csepp olajat. Lényeg, hogy
ne tapadjon le. Nem kell megijedni a kissé szokatlan színvilágtól, az íze kárpótol majd.
A töltelékhez egyszerűen csak habosítjuk a mascarponét
a porcukorral és a vaníliás cukorral. Külön tálba öntjük az
előzőleg megfőzött presszókávékat. Ezután a megsütött palacsintákat megkenjük az elkészített mascarpone-krémmel
(nem kell sajnálni belőle a krémet), majd 2 db babapiskótát
a presszókávéba áztatunk, a krémmel megkent palacsintatésztába tesszük és feltekerjük. Mindegyik tésztával így teszünk és végül az egészet megszórjuk kakaóporral, és már
fogyaszthatjuk is. Jó étvágyat kívánok!

Várjuk tehát a továbbiakban a kápolnásnyékiek saját
süti receptjeit, melyekhez akár képet is mellékelve
beküldhetnek az alábbi elérhetőségre:
nyekikozosseg@gmail.com

A VHG Nonprofit Kft.
(2484 Gárdony, Mester u. 2.)

új telephelyére az alábbi munkakörökbe
munkatársat/munkatársakat keres:
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI RAKODÓKAT
versenyképes fizetéssel,
valamint,
1 FŐ MŰSZAKI VEZETŐ
Követelmény: felsőfokú műszaki vagy,
környezetvédelmi szakmérnöki végzettség,
számítógép (elsősorban Word, Excel,
levelezőprogram) magas felhasználói szintű
ismerete, B kategóriás jogosítvány szükséges.
A jelentkezéseket az alábbi
elérhetőségeken várjuk:
Telefon: 06 30/7434-900; E-mail: info@vhg.hu
Postacím:2484 Gárdony, Mester u. 2.
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A KÁPOLNÁSNYÉKI OLVASÓKÖR HÍREI
A vírushelyzet és szokásos nyári szünetünk után, augusztus 29-én vasárnap
délután 18:00 órai kezdettel újra találkozni fogunk az olvasókör tagjaival. A nyári
könyvélményeink megosztása mellett az
éves programjainkat is átbeszéljük egymással. Szeretnénk nyitni az új, falunkba költözött irodalmat és a művészeteket
kedvelő lakosok felé is. Ezért szeptemberben egy nyílt olvasóköri napot fogunk
tartani, amelyre mindenkit várunk szeretettel, ennek a dátumát az internetes fórumokon fogjuk majd hirdetni.
Első rendezvényünk a magyar dráma
napja (szeptember 22.) kapcsán, szeptember 18-án szombaton 17 órai kezdettel a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály
Művelődési Házban, egy izgalmas
Molnár Ferenc adaptáció a Csipketündér
című darab kerül bemutatásra az ercsi Felvonási tünetek Színházi Műhely
előadásában.
Itt említeném meg, hogy Murzsa
Katáék társulata tavaly már nagy sikert
aratott a falunkban az Álarcok című zenés vígjáték előadásával, akkor közkívánatra ígéretet tettünk az érdeklődőknek,
hogy lesz még folytatás és egy másik darabbal újra hívni fogjuk őket.
Terveink között szerepel még (a vírushelyzettel kapcsolatos esetleges megszorítások tükrében):

Október 9-én „Nem bánok semmit
sem” Piaf élete két hangra és zongorára
(60 perc) (Murzsa Renáta, Murzsa Kata,
Pók László zongorakíséretével)
December 11-én az adventi ünnepkörben egy vidám darab (karácsonyi jelenetekkel is) Szalonképek- jelenetek egy
fodrászüzletből című darab bemutatása
(hat női szereplővel).
Erről az utóbbi két bemutatóról részletes
tájékoztatót fogunk majd készíteni, amen�nyiben a megtartásuk lehetséges lesz.
Szeptember végére, október elejére tervezünk megint egy író- olvasó találkozót.
Szintén emlékeztetnék a tavalyi Schaffer
Erzsébet írónővel való lélekemelő beszélgetésre. Idén két ismert és népszerű
írónővel folytatunk egyeztetéseket. Mivel
támogatást kaptunk, mint civil szerveződés, a Kápolnásnyéki Önkormányzattól,
valamint A Székesfehérvári Megyei
Vörösmarty Mihály Könyvtár (KRSZ) is
támogatja ezt a rendezvényünket, lehetséges, hogy mindkét találkozót meg tudjuk majd tartani. A támogatásokat nagyon
szépen köszönjük!
Tavaly decemberben falunk nagy költője Vörösmarty Mihály születésnapja
alkalmából a megemlékezést videó formájában az olvasókör készítette. Idén is
szeretnénk aktívan részt venni ebben az
ünnepkörben.

Decemberre hirdetünk még egy versés novellaíró pályázatot három kategóriában, helyi pályázóknak:
10-14 éves, 14-18 éves, valamint 18100 éves korosztály részére.
A részletes tájékoztatót a következő Kisbíróban tesszük közzé. A téma:
Falum, Kápolnásnyék
A pályázó műveket szakmai zsűri fogja elbírálni. A verseny lebonyolítását a
Kulturális Bizottsággal együtt tervezzük.
(Ezt a tervünket bármely vírussal kapcsolatos intézkedés ellenére meg tudjuk tartani, mivel online várjuk majd az
anyagokat).
Természetesen minden hónapban a
szokásos találkozónkat sem hagyjuk
ki, minden érdeklődőt
nagy
szeretettel
várunk. Beszámolómat egy
Véghelyi Balázs idézettel
fejezném be:

A 2018-ban alakult a Symposionok/művésztelepek kísérletező, kutató módszerére épülő többgenerációs programokat
szervező Mesterműhely Művészeti szabadiskola sikeres nyári táborokat rendezett.
Eddig a legnépszerűbbek az agyagozás táboraink voltak, de a filmkészítés,
a textilfestés, a gardonfaragás mellett a
festésre (Orisek Judit rajztanár) és a drámapedagógiára (Csertő Erika drámapedagógus) szervezett Táguló tereink című
táborokra is sokáig fognak emlékezni a
résztvevők. A festészeti alapok elsajátítása kapott hangsúlyt, a vízfestékben
és a temperában rejlő lehetőségeket, új,
izgalmas festészeti eljárásokat kutatva.
Témájában pedig önmagunk megfigyelése, majd a család, az otthon, a házunk
megjelenítése után a Velencei-tó és annak környéke került vizsgálódás alá,
úgy, hogy sokoldalú önismereti, drámajátékok segítették az elmélyülést.
Az utolsó agyagozás táborunkban
(Burián Norbert és Péter Ágnes szobrászművészek) sokféle, remek dolgok születtek.

Minden táborra jellemző a családias hangulat, a kísérletezés, egymás tehetségének a felfedezése. Az utolsó, a
zárónap mindig kiállítással és egy kis
műsorral ért véget, ahol összegezhettük
az elért eredményeket, együtt láthattuk
az alkotásokat ebben a remek, valami
különleges atmoszférát sugárzó régi
iskolaépületben.

Gratulálunk mindenkinek, nagyon
nagy élmény kíváncsi, művészetre nyitott emberekkel ennyiféle műfaj kipróbálásában együttműködni.

Mindenki nagyon sok szép munkával
térhetett haza.
A legutóbbi megnyitón, a kiállító teremben, szólt a zongora, a fuvola, az
ének, és Kipling egyik rövid novelláját
adták elő a résztvevők.

„A műveltség olyan, mint a védőoltás:
megvéd minket a manipulációtól, határozottabbá, elveinkben szilárdabbá, látókörünkben gazdagabbá tesz bennünket.”
Pintér Beáta

A Mesterműhelyben, remek
mesterekkel!
Péter Ágnes
Munkácsy Mihály - díjas
képzőművész
Főiskolai docens
Symposion Alapítvány
Alapító elnök
és
Orisek Judit
rajztanár
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A FELVONÁSI TÜNETEK SZÍNHÁZI MŰHELY
BEMUTATKOZÁSA
A Felvonási Tünetek Színházi
Műhely 2017 februárjában alakult
azzal a céllal, hogy előadásokat hozzon létre a közönség és a saját maguk
színvonalas szórakoztatása érdekében.
Kitűzött célunk az, hogy öregbítsük
Ercsi hírnevét, színesítsük a város
kulturális palettáját.
Másfél évünk számos előadást, fellépést, programot, támogatást, és lelkes, kitartó, visszatérő és állandóan
megújuló közönséget hozott.
Első darabunk az Álarcok című zenés
krimi – vígjáték, amelynek szereplői különböző életkorú és habitusú nők. Ennek
bemutatója 2017. november 18- án volt
az Ercsi Művelődési Ház és Könyvtárban.
A váratlanul nagy siker arra ösztönzött
minket, hogy a környező kisvárosokban is bemutatkozzunk. Rácalmás, Érd,
Adony, Iváncsa és Beloiannisz után
Tordason, Százhalombattán, Perkátán
adtuk elő nőies játékunkat. 2019 – ben
Ráckeresztúr, Gyúró, Baracska, Zámoly,
Szigetszentmárton és Kápolnásnyék fogadta be az előadást.

A társulat komoly munkát végez annak érdekében, hogy értékes produkciók
szülessenek. A színpadi játék mögött sok
próba, kitartó munka, felkészítő tréningek állnak – ezek embert próbáló, ám
felemelő terheit a társulat tagjai család
és munka mellett vállalják. Közösséggé
kovácsolódtunk, egymást segítjük a színpadon és az életben egyaránt. Számos támogató vesz minket körül, akik felajánlásai nélkül nem működne a műhely.
A színdarabon kívül számos pódium előadással – fellépésekkel városi
rendezvényeken és más városokban
is – büszkélkedünk. Balladás műsorunk, kuplé – sanzon összeállításunk,
Karády Katalin és Edit Piaf életét bemutató előadásaink, a helyi költőnőket bemutató Költészet napi programunk, farsangi bolondozásunk, Arany
János balladái, operett – musical – filmzene egyvelegünk, retró slágerkoktélunk, Gyereknapra készített dalos
– játékos műsorunk, A Föld napja alkalmából összeállított mesejátékunk,
mind – mind a közönséget szórakoztatni, a társulatot tapasztalatokkal

gazdagítani hivatottak. Bevált a recept: a csapat egyre bátrabb és felkészültebb, a közönség egyre lelkesebb
és egyre többen érdeklődnek előadásaink iránt.
Következő színházi produkciónk
a Csipketündér volt, amely Molnár
Ferenc: Az Ibolya című színműve motívumainak felhasználásával készült saját
színdarab. Ennek bemutatója 2018. november 17 - én volt az Ercsi Művelődési
Ház és Könyvtárban. Eddig átszottuk
Rácalmáson, Ráckeresztúron, Gyúrón,
Érden,
Iváncsán,
Beloianniszban,
Százhalombattán, Zámolyon, Baracskán.
2019. november 16 – án mutattuk
be a HEPP című zűrzavaros románcot,
amely Örkény István írásai nyomán
készült. Ezzel a produkcióval is bejárjuk Fejér megye településeit, Perkáta,
Ráckeresztúr, Gyúró közönsége már
tapsolt nekünk. Korábbi előadásainkkal is folyamatosan járjuk a térséget.
A világjárvány minket is megállított, utolsó előadásunk 2020. március
7 – én volt, és nagyon várjuk,
hogy újra felléphessünk. Új darabbal is készülünk, ahogyan a
korlátozó rendelkezések engedik azt.
A
Felvonási
Tünetek
Színjátszó Műhely tagjai ercsiek, ercsi kötődésűek. Fontos
számukra, hogy lakóhelyükön
és a környező településeken értéket képviseljenek, színvonalas, szórakoztató előadásokat
hozzanak létre, közösséget építsenek, ízlést formáljanak a kultúra szolgálatában.
Az előadásaink ingyenesek,
mindent magunk hozunk létre,
önerőből. A társulat műkedvelő
csoport, semmilyen szervezet
nem áll mögöttünk, a próbákat
és az előadásokat munka mellett, hobbiból vállaljuk.
Szeretettel várjuk Önöket
előadásainkon!
Murzsa Kata társulatvezető
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KÖNYVTÁRI
HÍREK…
Tisztelt Olvasók!
Kápolnásnyéki Könyvtár Információs
és Közösségi Hely megváltozott
nyitva tartással várja olvasóit.
Nyitva tartás:
Hétfő: 8.00-12.30
Kedd: 14.00-18.00
Szerda:Csütörtök:Péntek: 9.00-12.00
Könyvtárunk szolgáltatásai:
• dokumentum kölcsönzése,
• dokumentum előjegyzése,
• dokumentum hosszabbítása,
• új olvasók beiratkozása,
• internet használat,
• dokumentumok helyben
használata,
• folyóiratok böngészése.
Az épületen belül mindenki számára kötelező továbbra is a kézfertőtlenítő
használata.
Aki előre leadott lista alapján,
megbeszélt időpontban szeretne
könyveket kölcsönözni az továbbra is
igénybe veheti ezt a szolgáltatást is.
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KÖNYVAJÁNLÓ
CARLOS RUIZ ZAFÓN: ANGYALI JÁTSZMA
„Egy regény tele ragyogással és rejtélyes útvesztőkkel. Fantasztikus olvasmány.”
Stephen King
David Martín fiatal, rendkívül népszerű író, aki
népszerűségét álnéven írott regényeivel szerezte.
Tehetsége sokat megér annak, akinek csak ambíciója,
vagy csak pénze, vagy csak hatalma van. David ráadásul megkísérthető: szegény, halálos szerelmes-és
halálos beteg.
A múlt század húszas éveinek Barcelonájában
egy rejtélyes, külföldi kiadó ajánlatot tesz egy író
lelkére. Rengeteg pénz, és talán egyéb jutalmak is
várják, ha megbeszélt időre megírja a Könyvet,
amely mindenekfeletti hatalommal bír. Az író elvállalja a munkát, és ezzel ördögi csapdába kerül; hidegvérű gyilkosok, kegyetlen kopók, áruló
barátok és csalfa szerelmek kísérik temetőkön és
kísértetkastélyokon át, hogy végtére is leleplezze azt, aki
a szálakat mozgatja. Az Angyali játszma egy modern Mefisztó története egy
modern Fausttal.
Lukács Ildikó könyvtár

ÍZELÍTŐ AZ ÚJDONSÁGAINKBÓL:
Jo Nesbo- A fiú
Catherine Rider- Csók Rómában
Daphne du Maurier- A Manderley-ház asszonya
Carlos Ruiz Zafón- Angyali játszma
Szabó Magda- Az a szép fényes nap
Mark Twain- Tom Sawyer kalandjai
Vadadi Adrienn- Dani biciklizni tanul
Tea Stilton- Varázslatok földjén
Kertész Erzsi- Ludmilla megoldja
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FÁBA VÉSETT MAGYAR
TÖRTÉNELEM C. KÖNYV
JELENT MEG
A fenti címmel Sasvári János László életpályájáról szóló könyv jelent meg. A könyvön keresztül teljes képet kaphatunk a volt kápolnásnyéki lakos bejárt éltútjáról.
Képekkel gazdagon illusztrált, melyek bemutatják munkáit: népi gyermekjátékokat,
használati tárgyakat, a magyar történelem nagyjairól készült portrékat. A könyv alkotómunkáját dicséri, megismerkedhetünk a fafaragó mester hitvallásával, életpályájával, családjával és a magyar cserkészet történetéhez kapcsolódó emlékek összegyűjtését. Könyvtárunknak adományozott, dedikált példányát az olvasóink a helytörténeti
résznél találhatják!
Nagyon örülünk a kiadványnak és köszönet a könyvtárnak szánt adományozásért!
Lukács Ildikó
könyvtár

KÁPOLNÁSNYÉK ÉS KÖRNYÉKE POLGÁRŐR ÉS
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI
Egyesületünk tennivalója a meleg idő
beköszöntével sem lett kevesebb, folyamatosan járőrözünk Kápolnásnyék utcáin. Június és július hónapban összesen
több, mint 1100 óra önkéntes munkát adtak tagjaink. A jó időre való tekintettel a
motoros járőrszolgálat is nagyobb hangsúlyt kap.
Ezúton is szeretnénk megköszönni
Podhorszki István polgármester úrnak
azt, hogy a részére megállapított jutalmat
3 egyesület között egyenlően felosztotta.
A Kápolnásnyék és környéke Polgárőr
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület így
1.097.000,-Ft támogatáshoz jutott a
Polgármester úr jóvoltából. Köszönjük!
Egyesületünk célja a jövőben egy műszaki mentő gépjármű vásárlása, amelynek ára kb. 4 millió Forint. Ez önerőből
nem sikerülhet, így szeretnénk segítséget
kérni, hogy minél hamarabb meg legyen
a szükséges összeg hozzá. Vállalkozók
segítségére is számítunk.
Ha valakinél esetleg van olyan felszerelés, ruházat, eszköz, amit szívesen adományozna egyesületünknek és azt tudjuk
hasznosítani, azt köszönettel fogadnánk.
Leginkább a műszaki mentéshez (baleset, viharkár, stb.), való eszközökre lenne szükségünk.
Önkéntes tevékenységünket természetesen ezután is a település érdekében
végezzük.

Minden támogatónknak, adományozónknak köszönjük az eddigi segítséget,
legyen az tárgyi eszköz vagy pénzbeli támogatás.
Amennyiben szeretné támogatni egyesületünk fejlődését a lentebb
megtalálható számlaszámon és/vagy címen megteheti.
Kápolnásnyék és környéke PÖTE
2475 Kápolnásnyék Kossuth Lajos út 2.
Számlaszám: Takarékbank 73602048-10241600
Bajtársi üdvözlettel
Török Nándor elnök
Tel: +3630 621 3262
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EGYHÁZI HÍREK
A Pettendi kápolna Urunk Színe változásának ünnephez kötődően tartja búcsú ünnepét. A templomok/ kápolnák
életében ez olyan, mint az ember életében a névnap: ilyenkor illő felköszönteni és megünnepelni az illető személyt.
A templomok esetében, ilyenkor ún.
búcsú ünnep van, azért mert a templom felszentelési és "névnapi" ünnepén
Egyházunk búcsút hirdet. Mindenki,
aki elzarándokol ahhoz a templomhoz,
aminek ünnepe van, és ott tiszta lélekkel áldozik, teljes búcsút nyerhet. A
szentmisét követően kis ünnepségek is
szoktak lenni. Régen cirkuszi mutatványosok és árusok jártak templomról templomra, annak megfelelően,

hogy éppen hol volt a búcsú. (A tőlük vásárolt többnyire emléktárgyak /
dolgok kaptak a búcsúfia elnevezést).
Pettenden a tavalyi évhez hasonlóan
idén is megünnepelték a kápolna búcsúját. Debrecen- Nyír Egyházmegye
vendégpapja (Géza atya) celebrálta az
ünnepi misét. A Pettendi kápolnához
szorosan kapcsolódó Kalász egyesület
ismét oroszlánrészt vállalt az ünnep
megszervezésében.
Isten kegyelme a tavalyi évhez hasonlóan idén megtapasztalható volt.
Reméljük, hogy a Pettendi kápolna szépsége és meghittsége sok ilyen ünnepnek
ad majd otthont.

Augusztus 20-án a kápolnásnyéki a
római katolikus templomban
9.00 órakor kezdődik a szentmise,
mely után a hagyományos
kenyér szentelés lesz.
MINDENKIT SZERETETTEL
VARUNK!
( A Nyéki római katolikus hívek)

„AKIKÉRT A HARANG SZÓLT”
2021.06.19-én megemlékezést tartottunk a 2020.március
15 és 2021. június 15 között elhunyt 63 fő kápolnásnyéki
és pettendi lakosról, és azokról, akik a Covid 19 járvány
miatt vesztették életüket.
A református egyház részéről Burján Zsolt nagytiszteletű úr, a katolikus egyház képviseletében Németh Irén katolikus világi lelkipásztori munkatárs emlékezett meg az
elhunytakról.
A megemlékezés, melyen leróttuk kegyeletünket mindazokért, akik az elmúlt időszakban, 2020.március 15 és
2021. június 15 között, és azokért is, akik a Covid 19 járvány miatt vesztették életüket, Tégli Lászlóné Julika nemes gondolata alapján valósult meg.
A világtörténelemben, de a magyarság történelmében
is előfordultak tömeges megbetegedést okozó járványok,
amelyek nagy lélekszámú elhalálozásokhoz vezettek. Már
a XI. és XVI. század közötti időszakokból vannak feljegyzések járványokról, -pestisről, lepráról. Ezek a járványok
sokszor országos csatákat is eldöntöttek a nagyszámú katona és civil lakosság elhalálozásával. Terjedésükben jelentős szerepe volt a korai „idegenforgalomnak”, a keresztes háborúknak, valamint a nagy tömegeket megmozgató
hódításoknak is,-például a tatárjárás, később a török elleni
háborúk. Buda török alóli felszabadító ostroma 1685-86
között például a vérhas járvány miatt hiúsult meg.
A Rákóczi szabadságharc ideje alatt,1710 körül a kuruc
seregek sok ezer katonája hunyt el fekete himlőben és pestis járványban.
Hazánkban 1738-ban volt az utolsó nagy pestis járvány,
amelyben mintegy 310 ezer ember vesztette életét.
Az 1830-as években Magyarországra is betört a kolerajárvány, amely szintén nagy pusztítást végzett.
Megalapították a megyék kolerabizottságait, beosztották
az orvosokat, az országutakra állandó őrséget állítottak,
veszteglőházakat és koleraházakat rendeztek be. A települések próbálták védeni magukat, azonban az országban

mégis több százezer ember esett a kolera áldozatául.
A védekezést a vesztegzárakkal, az emberek egymás
közötti kapcsolattartásával lehetett növelni, valamint
az orvoslás fejlődése, hatékonysága növelte a fertőzöttek gyógyulásának lehetőségét, csökkentette a járványok
terjedését.
Kialakultak a csodálatos gyógyulások körüli legendák
és a kegyhelyek, - például Máriagyűdön. A közelünkben,
Lovasberényben is felkeresték a Szűz Mária kápolnát a lovasberényiek és nadapiak, hogy a kolera járvány idején itt
imádkozzanak. Ennek a fohászkodásnak tudták be, hogy
nagyon kevesen haltak meg a járvány következtében. Sok
városban, településen állítottak emléket a különféle járványokból megmenekültek, amelyek ma is láthatóak, és emlékeztetnek a fájdalmas időszakokra.
Napjaink betegségei, az influenza járványok, de mondhatjuk már a COVID 19 járványt is, a szokásosnál több
áldozatot szedtek, de a modern orvostudomány sokak
munkájával igen gyorsan megtalálta a hatásos ellenszereket, vakcinákat ezekre. Büszkén mondhatjuk, hogy
többek között egy kiváló magyar tudós, Karikó Katalin
közreműködésével.
Minden haláleset fájdalmasan érint bennünket, főleg a
közeli hozzátartozókat.
Az elmúlt másfél évben sajnos hozzá kellet szoknunk a
szájmaszkhoz. Voltak olyanok, akiknek karanténba kellett
vonulni, de mindezeket saját és szeretteink érdekében is el
kell, el kellett viselnünk. 2021-ben végül megérkezett a segítség, különféle vakcinákat kaphattunk.
Próbáljunk meg védekezni a vírusok ellen, és vigyázzunk egymásra és szeretteinkre!
Köszönjük szépen, hogy együtt, ökumenikus keretek között emlékezhettünk meg a 63 főről, aki az elmúlt másfél
évben hunyt el Kápolnásnyéken és Pettenden.
Kupi László alpolgármester
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ÚJ KONYHA, ÚJ ÍZEK
Immáron egy éve, hogy a Prizma-Junior Zrt. átvette településünkön a közétkeztetési feladatok ellátását, amelynek első fázisában tavaly nyáron egy nagyon komoly konyha-felújítás valósult meg, majd ősztől megkezdődött a főzés
a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium Intézmény konyháján.
Ennek alkalmából a cégcsoport vezérigazgató-helyettesét, Boros Attilát kérdeztük arról, miként értékeli az elmúlt időszak eredményeit.
UI: Ha valaki járt már az Iskolában
található felújított főzőkonyhán, akkor
szemmel látható változást észlel. Azt kérném, hogy foglalja össze olvasóinknak,
milyen munkálatokat végeztek el?
BA: Összesen 130 millió forint értékben valósítottunk meg fejlesztést,
aminek keretében cseréltük a konyhán
belüli közműveket, az aljzat szigetelést,
minden belső nyílászárót és burkolatot,
valamint 37 millió forint értékben telepítettünk korszerű nagykonyhai berendezéseket, illetve a főzőtérbe nagyteljesítményű elszívó rendszert építettünk be.
UI: A Prizma-Junior Zt. 10 évre nyerte
el a közétkeztetési feladatok ellátásának
lehetőségét Kápolnásnyéken. Ez meglehetősen hosszú idő, van valamilyen ös�szefüggés a konyha felújítás és a futamidő között.
BA: A megbízást közbeszerzésen
nyertük el, amely eleve 10 éves szerződést ígért. Úgy gondolom, ez indokolt,
mert a finanszírozás a pályázókra várt,
az önkormányzatnak a felújításra nem
kellett forrást elkülönítenie, ugyanakkor
mindenképpen vagyongyarapodást ért el
a szerződés megvalósulásával.

UI:
Elégedett
a
beruházás
eredményével?
BA: A kápolnásnyéki az egyik legszebb, legkorszerűbb konyhánk, a kivitelezéssel ugyan volt egy kis csúszás
előre nem látható körülmények miatt, de
a végeredmény mindenképpen kiváló.
Ez a konyha nemcsak szép, de lehetőséget teremt arra, hogy egészséges ételeket
főzzünk a gyerekeknek, higiénikus körülmények között.
UI: Az egészséges étkezés fogalma alatt sok mindent lehet érteni!
Meghatározná, hogy az Önök gyakorlatában ez mit jelent?
BA: A közétkeztetésben nemcsak az
adott szolgáltató szándékai, de nagyon komoly rendeleti szabályozás is érvényesül.
Nagyjából minden főbb összetevő esetén
van minimális vagy maximális naponta adható mennyiség meghatározva, attól függően, hogy az ellátottak számára az hasznos vagy inkább kerülendő alapanyag. De
ezenkívül az ételek változatosságára és az
elkészítés módjára is vannak korlátok.
UI: A mennyiségi korlátokra tudnak
mondani néhány példát?

BA: A legtöbbet emlegetett kérdés a
hozzáadott só mennyisége. A hagyományos, magyaros főzési technikában a
sónak központi szerep jut, ehhez képest
meglehetősen drasztikus csökkenés az
iskolás korú gyerekeknek adható napi
3,5 gramm. De egyébként hasonlóan
szigorú az előírás a cukorral, fehér kenyérrel, tészta félékkel. Rengeteget tejet,
tejterméket és zöldségfélét biztosítunk.
Természetesen, nagyon figyelünk az elkészítés módjára is.
UI: Nagykonyhai körülmények között
mi manapság a legkorszerűbb elkészítési
mód?
BA: Továbbra is használatban vannak
üstök, amelyekben jellemzően leveseket, főzelékeket, ragukat lehet készíteni,
de ezek nyilván már energia takarékos,
hatékony berendezések. A másik legfontosabb eszköz a gőzpároló, ami tulajdonképpen az olajban sütést helyettesíti
kiváló módon.
UI: Rendben, van egészséges alapanyag összetétel, korszerű berendezés!
Ennyi kell csupán az egészséges ellátáshoz a közétkeztetésben?
BA: Nem, egy dologra még mindenképpen szükség van: szakemberekre!
Rendkívül nagy hozzáértés kell a rendeletnek megfelelő, változatos étlap
és ízletes receptúrák összeállításához.
Másrészről manapság egyre több érzékeny ellátásra szoruló „megrendelőnk” van. Dietetikus kollégainőink
összesen 500 darab speciális étrendet állítanak össze hétről-hétre azért,
hogy ezek a gyerekek biztonságban

KULTÚRA

legyenek és hozzá tudjanak jutni a
szükséges tápanyagokhoz. És ne feledkezzünk meg a konyhai személyzetről sem! Nagyon büszke vagyok, a
kápolnásnyéki csapatra. Remek üzemvezetőt találtunk már a kezdetkor és
Ő nagyon szerethető módon, de a szabályokat betartva irányítja a konyhai
munkát.
UI: Milyenek a visszajelzések?
Elégedettek a gyerekek és a szülők?
BA: Hozzám az elmúlt évben jellemzően olyan visszajelzések értek el,
amelyek az rendeleti szabályozásra
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A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2014-ben lépett hatályba. A rendelet alapja
egy WHO kutatás, amely rögzítette az egészséges táplálkozás sarokköveit felnőttek és gyermekek esetén. Mivel a közétkeztetés biztosítása önkormányzati
közfeladat, ezért a jogalkotó társadalmi felelőssége, hogy ne csak a tápanyag
bevitel mennyiségét, de annak megfelelő összetételét is biztosítsa. A rendelet
végrehajtását az illetékes kormányhivatal népegészségügyi szervei folyamatosan ellenőrzik.
vezethetők vissza. Megfelelő fűszerezéssel a só adta íz hatás helyettesíthető, de
persze a fogyasztók fokozatosan szoknak hozzá az új ízekhez.

Legfontosabb betartandó határértékek napi háromszori étkezés biztosítása
esetén általános iskola alsó tagozatán:
1100-1320 Kcal
Megengedett napi sóbevitel: 3,5 g.
Menü zsírtartalma: legfeljebb 30%
Menü hozzáadott cukor tartalma: legfeljebb 10%
Étlap változatossági mutatója: legalább 60%
2 adag zöldség vagy gyümölcs, amiből 1 adag nyersan, 2 adag gabonaalapú
élelmiszer, melyből legalább 1 adagnak teljes kiőrlésűnek kell lennie

REJTVÉNY!
Feladványunk ismételten Kápolnásnyéken készült három régi
fénykép, melyen a településen most is megtalálható épület/épületek/ nevezetesség/ utca részlet látható.
Melyik ez a három?
Megfejtéseket az alábbi e-mail címre várjuk:
nyekikozosseg@gmail.com
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UI: Hogyan kezelik a problémákat,
panaszokat?
BA: Minden bejelentést központilag vizsgálunk ki és válaszolunk meg,
ezt nem hagyjuk, a helyi vezetésre. Ha
egy-egy területen több bejelentés merül
fel, akkor ott mindig szervezünk kóstoltatással egybekötött szülői fórumot. Az
a tapasztalatom, hogy a nyílt és őszinte
kommunikáció a legtöbb esetben már
félsiker a problémák megoldásában.
Kápolnásnyéken is ezt alkalmazzuk
majd, ha szükségesség válik. A Prizma
Csoport számára ez egy fontos megbízás, és mi jó szolgáltatást szeretnénk
nyújtani sok-sok évig.

Az előző számban megjelent feladványunk helyes megfejtése:
Halász- kastély, Óvoda, posta
A helyes megfejtést beküldte: Dőry Zsófia
Helyes megfejtőink nevét a következő lapszámban közzétes�szük, ehhez a megfejtés beküldésével a beküldő hozzájárul!
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TERMÉSZET

EGY NYÁR A KERTBEN
Az idei nyár nem bizonyult könnyűnek a kertészkedőknek.
Tartósan csapadékmentes és rendkívül meleg időjárással kell
megküzdenünk. Emiatt pedig kiemelt figyelmet kell fordítanunk az öntözésre.
1.

2.

3.

4.

Alapvető szabály, hogy inkább ritkábban, de nagyobb
mennyiségű vizet juttassunk ki. A sűrű locsolás rontja a
talaj szerkezetét, a gyökereket a felszín közelébe csalogatja, a tápanyagot viszont kivonja a talajból.
A forró nyári napokon előfordulhat, hogy a talajban
ugyan elegendő nedvesség van, de a hőség és a légköri szárazság miatt a növény élettevékenysége annyira
lecsökken, hogy képtelen felvenni a nedvességet a gyökérzónából. Ekkor jó megoldás lehet, ha finom vízpermettel lehűtjük a növény körül a levegőt. Ezt akár napközben is el lehet végezni.
Örök dilemma, hogy este vagy inkább reggel öntözzünk.
Az esti öntözés előnye, hogy a kijuttatott vízmennyiségből az alacsonyabb hőmérséklet miatt kevesebb párolog
el és több szivárog le a talajba. A reggeli öntözés viszont
lehűti a napközbeni forróság előtt a növényt, így nem éri
sokként a meleg.
Fontos, hogy ellenőrizzük a föld nedvességtartalmát mielőtt locsolnánk. Ezt megtehetjük egy talajnedvesség
mérővel, vagy puszta kézzel, egy nagyobb növény esetében kb 10cm mélyen, a földlabda mellett közvetlenül.
Figyeljük meg, mennyi idő alatt szárad ki a föld
a növény körül és aszerint időzítsük a későbbiekben az öntözést.

Ez az a téma, amiről kertész berkeken belül sem lehet eleget beszélni. Íme néhány gyakorlati tanács a növények
öntözéséhez:

5.

6.

7.

Általánosságban elmondható, hogy hazánkban nagyon
változó az évi csapadékmennyiség, és azon belül is nagymértékű időszakos eltérések tapasztalhatók. Magyarul
van, hogy sok eső esik egyszerre, viszont előfordulnak
hosszabb szárazabb időszakok is. Ezért nem érdemes az
„égre bízni” a növények öntözését. Természetesen figyelembe kell venni a már lehullott csapadékot, és az előző
pontban említett ellenőrzést elvégezni. Egyszerre lehulló
pár mm eső nem tudja lejuttatni a vizet a gyökérzónába,
főleg nem nyáron, amikor seperc alatt el is párolog.
Cserepes növények esetében nyáron akár napi öntözés
is szükséges. Érdemes ültetéskor a virágföldhöz úgynevezett vízmegtartó polimert adni, hogy növeljük a talaj
vízmegtartó képességét.
Tudta, hogy a mulcsozás (fenyőkéreggel, faaprítékkal,
díszkaviccsal) nem csak dekorációs célt szolgál és a
gyomokat fogja vissza? Ezen kívül segít hosszabb ideig
megőrizni a talaj nedvességtartalmát.

A nyári forró napok sokakat visszariasztanak az ültetéstől,
pedig ilyenkor is lehet, viszont jóval többet és okosabban kell
öntözni az ilyenkor ültetett növényt. Ha minden jól megy augusztus 20. után megérkezik a várva várt lehűlés, és növényeinkkel együtt mindannyian fellélegezhetünk!
További szép nyarat kívánok!
Sarkadiné Héja Johanna
Sarkai és Társa Kertészeti Áruda, Kápolnásnyék

TERMÉSZET
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GÓLYAGYŰRŰZÉS KÁPOLNÁSNYÉKEN
Hasonlóan az előző évekhez, idén is
megkapták gyűrűjüket a nyéki gólyafiókák. Ebben az évben két kis gólya cseperedett a fészekben, ők szerencsésen túlélték az idén viszonylag gyakori, fészekért
folyó csatákat. A tó környékén több
helyen is komoly harc zajlott a felnőtt
gólyák között, sajnos ez néha a tojások
elvesztésével járt. Mivel a gólyák egy
nyárra választanak párt, így előfordulhat, hogy a tavalyi költőpár egyik tagja
korábban érkezett vissza a vándorlásból
tavasszal és új párjával már fészekrakásba fogott. A később érkezett gólya
– mivel ő is sajátjának érezte a fészket

– valószínűleg megpróbálta visszafoglalni, harcba szállt korábbi otthonáért. Ezt
látva civil kezdeményezés indult, hogy
Kápolnásnyéken kihelyezésre kerüljön
egy újabb gólyafészek-alap, megkön�nyítve ezzel a visszatérő gólyák dolgát.
Az E-ON készségesen jelezte együttműködését, a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság munkatársai is örömmel jelölik majd ki a legoptimálisabb helyet az
új fészekalapnak.

nemsokára nagy útra indulnak. A fiókák
gyakorolják a szárnycsapásokat, július
végén - augusztus elején gyakran pot�tyanak ki a fészekbők a szárnypróbálgatás közben. A természetvédelmi őrök
ebben az időszakban egy nap során akár
két-három fiókát is mentenek, az esetek
többségében szerencsére csak kisebb
sérüléseket szereznek a gólyafiak, így
pár napos pihenő után csatlakozhatnak
társaikhoz.

A gólyák most idejük java részét táplálkozással töltik, szó szerint életbevágóan fontos nekik a jó kondíció, hiszen

A gólyafiókák gyűrűzése nyilvános és
ingyenes esemény, jövőre is szeretettel
várjuk az érdeklődőket!
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Kápolnásnyéki Közös
Önkormányzati Hivatal
Székhelye:
2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Központi telefonszám: 22/574-100
Podhorszki István polgármester
22/574-100/115,70/3823748
polgarmester@kapolnasnyek.hu
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
22/574-100/114,70/9530786
jegyzo@kapolnasnyek.hu

Csurgó Mária
pénzügyi ügyintéző
22/574-100/113, 70/9530772
iroda@kapolnasnyek.hu
Bérszámfejtéssel, utalásokkal kapcsolatos
feladatok.

Gránitzné Szendrei Éva
pénzügyi ügyintéző
22/574-100/113, 30/5627928
penzugy@kapolnasnyek.hu
Könyvelés, tárgyi eszköz nyilvántartás.

Titkárság:
Németh Ildikó önkormányzati referens
22/574-100/111, 70/3801089
titkarsag@kapolnasnyek.hu
Testületi és bizottsági ülések előkészítése
és jegyzőkönyv készítése, önkormányzati
ingatlanok bérletével, polgári védelemmel
kapcsolatos feladatok.

Igazgatási iroda:
Dr. Kiszler Judit aljegyző
22/574-100/118, 70/4274977
kiszler.judit@kapolnasnyek.hu

Bognár Dalma
pénzügyi ügyintéző
22/574-100/113, 70/9530778
konyveles@kapolnasnyek.hu
Személyügyi, munkaügyi feladatok ellátása,
költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatás.

Kerekes Melissza Luca
pénzügyi ügyintéző
22/574-100/113,
penzugy@kapolnasnyek.hu

Testületi és bizottsági ülések előkészítése,
birtokvédelem, állatvédelemmel kapcsolatos
ügyek, panaszbejelentések.

Számlák analitikus nyilvántartásával, civil
szervezetek elszámolásával kapcsolatos
feladatok, pénztári feladatok ellátása.

Sárközy Dóra
igazgatási ügyintéző
22/574-100/112, 30/7813594
sarkozy.dora@kapolnasnyek.hu

Matucza-Riba Edina
pénzügyi ügyintéző
22/574-100/113, 30/1515642
szamlazas@kapolnasnyek.hu

Iktatás, szociális étkeztetéssel kapcsolatos
feladatok, méhészek bejelentése.

Gránitzné Horváth Anita
igazgatási ügyintéző
22/574-100/112, 30/7805194
szocialis@kapolnasnyek.hu

Hagyatéki ügyintézés, települési támogatással
kapcsolatos ügyek, védendő fogyasztói körbe
tartozók igazolása, telepengedélyezés, kereskedelmi igazgatás, talált tárgyak bejelentése,
gépjármű telephely igazolások kiadása.

Támis Orsolya
anyakönyvezető
22/574-100/117, 70/6845857
nepesseg@kapolnasnyek.hu

Anyakönyvezés, állampolgársággal, személyi adat- és lakcímnyilvántartással, szálláshely szolgáltatással kapcsolatos ügyek,
családi jogállás rendezése, névváltoztatással
kapcsolatos ügyek.

Tóthné Kovács Barbara
igazgatási ügyintéző
22/574-100/118, 70/6845856
kovacs.barbara@kapolnasnyek.hu

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
út-és közműépítési ügyek, közterület-használati engedélyek, közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások kiadása, fakivágások és
kútfúrások engedélyezése, növényvédelemmel és település üzemeltetéssel kapcsolatos
feladatok, hirdetmények.

Pénzügyi iroda:
Vadasné Frideczki Magdolna
pénzügyi irodavezető
22/574-100/113, 70/9775678
penzugy@kapolnasnyek.hu

Költségvetéssel, beszámolóval kapcsolatos
ügyek, gazdálkodás.

Óvodai és iskolai étkezési térítési díjak beszedésével és nyilvántartásával kapcsolatos
feladatok.

Kerkuskáné Bőhm Ágnes
adóügyi ügyintéző (Kápolnásnyék)
22/574-100/119, 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)
22/574-100/119,
ado@kapolnasnyek.hu

Háziorvos: Dr. Pauli Szilárd
Tel.:06/22/574-065, 06/20/9355210
Rendelési idő:
Hétfő:
8.00-12.00
Kedd:
16.00-17.00
Szerda:
8.00-12.00
Csütörtök: 14.00-18.00
Péntek:
8.00-12.00
Pettend:
Kedd:
14.00-16.00
Csütörtök: 8.30-10.00
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:
8.00-09.30
Csütörtök: 14.00-16.00
Péntek:
8.00-10.00
Pettend:
Csütörtök: 12.45-13.30
Fogorvos:
Dr. Gerhát Márta
Tel.: 06/22/368-459
Hétfő:
nincs rendelés
Kedd:
11.30-19.00
Szerda:
11.30-19.00
Csütörtök: 11.00-15.00
Péntek:
07.30-15.00
Iskolafogászat: csütörtök: 7.30-11.00
Védőnők:
Szita Ildikó védőnő
Kápolnásnyék, I. védőnői körzet
(Kápolnásnyék bel-és külterülete)
06/20/5694250
knyekvedono@gmail.com
Gelencsér Zoltánné védőnő
Kápolnásnyék II. védőnői körzet
(Kápolnásnyék, - Pettend település rész
és a Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn.)
06/20/4439039
knyekvedono2@gmail.com
Orvosi ügyelet:
Velencei Szakorvosi Rendelőintézet
2481 Velence, Balatoni út. 65.
(7-es főút mellett)
Tel.: 06/22/311-104
Naponta hétköznap 17.00-tól másnap
reggel 7.00-ig, munkaszüneti napokon
0-24 között folyamatosan.

Ügyfélfogadás:
Hétfő:
8.00-12.00 és 13.00-18.00
Szerda:
8.00-12.00 és 13.00-16.00
Péntek:
8.00-12.00
Polgármester
Hétfő:
13.00-16.00
Jegyző:
Hétfő:
8.00-16.00

Kápolnásnyéki Könyvtár
Információs és Közösségi Hely
Vörösmarty Mihály Községi
Könyvtár
Lukács Ildikó
Konyvtár-művelődésszervező
2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Tel.: 06/22/574-100/123
nyekikonyvtar@gmail.com
Nyitva tartás:
Hétfő:
8.00-12.30
Kedd:
14.00-18.00
Szerda:
Csütörtök: Péntek:
9.00-12.00

Pénztári órák:
( Kápolnásnyék, Fő utca 31. fsz.4.)
Hétfő:
9.00-12.00 és 13.00-17.00
Szerda:
9.00-12.00 és 13.00-15.00
Péntek:
9.00-12.00

Körzeti megbízott:
Sárközy Csaba r.ftőrm.
Tel.: 06/20/3209919
Fogadóóra:
Minden hónap második hétfője:
16.00-17.00

Adóhatósági ügyintézés, adók és adók
módjára behajtandó köztartozások
nyilvántartása, kezelése, elszámolása, adó
- és értékbizonyítvány kiállítása, hatósági
bizonyítványok kiadása.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ

Humán Család-és
Gyermekjóléti Szolgálat
(Intézményfenntartó Társulás)
2481 Velence, Zárt u. 2.
Horváth Zsuzsanna
Ügyfélfogadási idő:
Csütörtök: 8.00-12.00
Tel.: 06/22/470-288
DRV Zrt. Információs pont:
2481 Velence, Szabolcsi út 40.
Ügyfélfogadás:
Hétfő:
8.00-15.00
Csütörtök: 8.00-18.00
Péntek:
8.00-13.00
Hibabejelentés: 06/80/240-240
Egyéb ügyintézés: 06/80/240-240
E-on ügyyfélszolgálat:
Kizárólag előzetes
időpontfoglalással!
Ügyfélfogadás:
Hétfő:
14.00-18.00 óra között
Péntek:
9.00-13.00 óra között
Telefon: 06/20/30/70-459-9600
Helyszín: Tó-Vill Kft. székhelyén
2475 Kápolnásnyék, Tó u. 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.
2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38.
Tel.: 06/22/579-185
Hazai Kommunális Szolgáltató kft.
(a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítása)
Ügyeleti telefonszám: 06/20/8059009
Falugazdász:
Horváthné Apró Aranka
Tel.: 06/70/4796753
apro.aranka@nak.hu
Ügyfélfogadás:
2481 Velence, Tópart u. 52.
Házasságkötő terem
Velencén minden szerdán 13.00-16.30
Martonvásáron minden kedden:
8.00-16.30
Minden pénteken: 07.30-14.00
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
info@dabasi-halaszkastely.hu
Fejér megyei Állatvédőrség:
bejelentés, információ: 06/70/4150106
Polgárőrség:
Kápolnásnyék és környéke PÖTE
Tel.: 06/30/6213262
Takarék Bank: 73602048-10241600

KÁPOLNÁSNYÉKI KISBÍRÓ • Kiadja: Kápolnásnyék Község Önkormányzata • Felelős kiadó: Podhorszki István polgármester
Megjelenik 1660 példányban • Nyomda: Extra Média Nyomda Kft. • A szerkesztőség címe: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Engedélyszám: MŰV.MIN.B./PHV/1016/1992 • Felelős kiadó: Podhorszki István polgármester
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Kvak Zoltán- kistermelő
2475 Kápolnásnyék, Ady Endre utca 53.
Tel: +3670/600-2527
Hagyományos módon érlelet füstölt áruk!
Füstölt csont

1000 Ft/kg

Füstölt kolbász

2500 Ft/kg

Első csülök

2000 Ft/kg

Fehér szalámi

3000 Ft/kg

Hátsó csülök

2000 Ft/kg

Paprikás szalámi

3000 Ft/kg

Füstölt császárvég

2000 Ft/kg

Mangalica sonka

3200 Ft/kg

Kenyér szalonna

2100 Ft/kg

Mangalica lapocka

3200 Ft/kg

Kolozsvári szalonna

2900 Ft/kg

Mangalica szalonna

3200 Ft/kg

Darabolt comb

3000 Ft/kg

Mangalica kolbász

3500 Ft/kg

Darabolt lapocka

3000 Ft/kg

Toros csomag

1800 Ft/kg

Felsál sonka

3000 Ft/kg

Sütő kolbász

1800 Ft/kg

Angol szalonna

3000 Ft/kg

Disznósajt

2000 Ft/kg

Füstölt tarja

3000 Ft/kg

Töpörtyű

3200 Ft/kg
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BELÉPÉS! VÉDETTSÉGI
IGAZOLVÁNNYAL!

JEGY ÁRAK:
VACSORÁVAL: 3000.- FT
VACSORA NÉLKÜL: 2000.-FT
„TOMBOLA”

MINDENKIT SZERETETTEL VÁR A BARÁTSÁG KLUB
ÉS A KULTURÁLIS BIZOTTSÁG.
JEGYVÁSÁRLÁS: PAPÍRBOLT KÁPOLNÁSNYÉK

