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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
EZÚTON SZERETNÉM TÁJÉKOZTATNI ÖNÖKET AZ ELMÚLT IDŐSZAK ÖNKORMÁNYZATI
DÖNTÉSEIRŐL, VALAMINT A TELEPÜLÉST ÉRINTŐ ESEMÉNYEKRŐL.
A Képviselő-testület 2021. szeptember 27-ei ülésén elfogadta az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet
módosítását, és az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról
szóló beszámolót. Ezt követően módosította a Dr. GerhátDentál Kft-vel kötött, a fogorvosi körzet ellátásáról szóló
feladat-ellátási szerződést. Az önkormányzat 4 magánbölcsőde ellátási szerződését
hosszabbította meg, így a szülők továbbra
is igénybe tudják venni bölcsődés gyermekük jogán a 20.000.-ft/hó/gyermek térítési
díj támogatást. A képviselők elfogadták a
2020. évi önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek
alakulásáról szóló beszámolót, az önkormányzat közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatót és a
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi beszámolóját. A Képviselő-testült döntött az Olaj telepi ingatlanok belterületbe vonásáról, az eljárást az ott lakók nagy
örömére meg is indította. A Képviselő-testület kiválasztotta a Kápolnásnyék Kutas sori és a Bem utcai, valamint a
Fehérvári úti járda felújítását végző nyertes ajánlattevőt. A
járdafelújításokat az Orisek 2009 Kft. végzi, műszaki ellenőri feladatokat Bognár József látja el. A Bem utcai és
Kutas sori járda felújítása 17.809.863.- Ft pályázati, és
9.589.927.-Ft önkormányzati forrásból, a Fehérvári úti járda 5.000.000.-Ft pályázati támogatásból és 11.432.509.-Ft
önkormányzati forrásból valósul meg. A beruházás a Bem
utcában már elkezdődött. Vurczinger Zsuzsanna önkormányzati képviselő lemondott 2021. évi tiszteltdíjának ös�szegéről, és azt Kápolnásnyéki Református Egyházközség
valamint a Kápolnásnyéki Római Katolikus Plébánia támogatására ajánlotta fel, mely döntést a Képviselő-testület
támogatott. A Képviselő-testület elfogadta a civil szervezetek támogatásának elszámolásáról szóló 2020. évi pénzügyi beszámolót, azt követően az alábbiak szerint osztotta
fel az idei évi támogatást:
A képviselők elfogadták a Vörösmarty Mihály Megyei
Könyvtár 2020. évi beszámolóját a könyvtárellátási szolgáltató rendszerről, valamint jóváhagyták a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzeteket.
Döntöttek a Településrendezési eszközök módosítására,
Kápolnásnyéki Vörösmarty Sportegyesület
Kápolnásnyék és környéke Polgárőr
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Barátság Klub
Vörösmarty Nyugdíjas Klub
Római Katolikus Plébánia
Református Egyházközség

4.000.000,- Ft

Összesen:

6.150.000,- Ft

1.000.000,- Ft
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300.000,- Ft
150.000,- Ft
200.000,- Ft
200.000,- Ft

felülvizsgálatára irányuló eljárás megindításáról, különös tekintettel az övezeti besorolások előírásaira vonatkozóan, melyek módosítását egyes ingatlantulajdonosok
kezdeményezték, így az eljárás költségeit is ők viselik.
A Képviselő-testület a kápolnásnyéki 41/3 hrsz. alatti, 70
m2 nagyságú, kivett szennyvízátemelő művelési ágú ingatlant ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adja. Ez
a döntés a Vörösmarty utca és a Szép Ilonka utca hiányzó szennyvízhálózatának kiépítéséhez volt szükséges.
Önkormányzatunk az idei évben is csatlakozott a felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához. A
Képviselő-testület jóváhagyta a Kápolnásnyéki Napsugár
Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét,
a 2020/2021 nevelési évre vonatkozó beszámolóját, az
Óvoda 2021/2022. nevelési évre szóló munkatervét, valamint az Óvoda Pedagógiai Programját. A Képviselő-testület
bérbe adta a műfüves labdarúgó pályát a Kápolnásnyéki
Vörösmarty Sportegyesület részére havi 40 órában 10 hónapra 6.000 Ft/ óra bérleti díj ellenében a 2021/2022 évadra. A Képviselők a Vörösmarty Sportegyesület részére
1.345.000 Ft összegű támogatást állapítottak meg, melyből az Egyesület a Balassa utca 21. szám alatt található
sportpályára szeretne köztéri sakkpályát felállítani, valamint a pályavilágítást is továbbfejlesztenék a Szent Gellért
téri pályán. A Képviselő-testület döntött a Kápolnásnyéki
Közterület Fenntartó Kft. 2021. október 1-i hatállyal, egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetéséről.
A Képviselő-testület 2021. október 6-ai rendkívüli ülésén választotta ki a nyertes ajánlattevőket a bölcsődei eszközök beszerzésére 8 eszközcsoportban.
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 megkezdődött a Bem utcai és a Kutas sori
járda felújítása is, amit hamarosan a Fehérvári úti járda teljes hosszának felújítása követ.
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
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DEÁK FERENC UTCA ÁTADÁSA
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos úrral és Szili Csaba a Fejér Megyei
Közgyűlés tagjával közösen adta
ma át Podhorszki István polgármester úr a mai napon Kápolnásnyéken,
a Deák Ferenc utca külterületi felújított szakaszát, amelyre a Magyar
Falu Program keretében nyolcmillió forintot biztosított Magyarország
Kormánya. „A felújított út kiemelt
szerepet tölt be a település életében,
hiszen a község egyik bevezető útja,
melyet munkába járás céljából sokan
vesznek igénybe, valamint az autópálya felől érkezők is ezen keresztül tudják megközelíteni a falut és a
Velencei-tavat. Fontos még kiemelni,
hogy a beruházásnak volt egy második üteme is, azt saját idei költségvetéséből finanszírozta az önkormányzat: a Deák Ferenc utca belterületi
szakasza is megújult 500 méter hos�szan, 22 millió forintból.”. Ezúton is
köszönjük Tessely Zoltán képviselő, miniszterelnöki biztos úrnak és
dr. Molnár Krisztián Fejér Megyei
Közgyűlés elnökének Kápolnásnyék
fejlődése érdekében tett személyes támogatását, segítségét.
			
		
Podhorszki István
polgármester
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MUSTGÁZ!
A SZÜRETI IDŐSZAK KEZDETÉVEL
A BOROSPINCÉK VESZÉLYE!
A szüreti időszak kezdetén az esetleges balesetek megelőzése érdekében
fontos figyelmeztetni a lakosságot a
must erjedésének veszélyeire. A mustgáz a must erjedése során felszabaduló
szén-dioxid. Ez a gáz színtelen, szagtalan, a levegőnél körülbelül másfélszer
nehezebb, zárt helyiségekben, a levegőt kiszorítva, a föld közelében terül
el. Nagyobb koncentráció belégzése
oxigénhiányos állapotot okozhat, ami
kihat a központi idegrendszer működésére. Ennek jelei szédülés, hányinger,
álmosság, mentális zavar és eszméletvesztés. Nagyon fontos ilyenkor a
borospincét üzemeltetők odafigyelése,
mivel a szén-dioxid a borkészítés folyamata során, erjedés közben szabadul fel olyan mennyiségben, hogy az
gondot tud okozni.
Megelőzés
Sajnos sokan nem veszik komolyan,
hogy a pincékben alattomosan terjedő
mustgáz cselekvésképtelenné teszi az
áldozatait, és halálos veszélyt jelenthet.
A mustgáz mérgezés évről évre sok
halálos áldozatot követel!
Magyarországon évente 40-50-szer
riasztják ilyen esethez a tűzoltókat. A
riasztások körülbelül felénél viszont
már nem tudnak segíteni, mert nagyon
gyorsan létrejön az oxigénhiányos állapot, az eszméletvesztés és a haláleset.
Védelmi intézkedések: A „mérgezés”/ fulladás elkerülése érdekében
fontos a pincék megfelelő szellőztetése, ennek érdekében alkalmazzon folyamatosan működő szellőztető berendezéseket, és rendszeresen ellenőrizze,
hogy azok működőképesek-e. A tartós bent tartózkodás esetén védelmet

nyújthat a személyi gázkoncentráció
mérő készülék, vagy szereljenek fel
a pincében gázérzékelő riasztóberendezést, mely jelzi a lecsökkent oxigén szintet! A bort zárt hordóban kell
tartani, vagy a mustgáz elvezetésről
gondoskodni kell! Ne tartózkodjunk
egyedül! Míg egyikünk a pincében
tartózkodik, addig a másik kintről felügyelje a bent tartózkodót és szükség
esetén segítséget tud hívni!
A gyakran alkalmazott gyertyaláng
próba nem százszázalékosan megbízható, de megfelelő körültekintéssel alkalmazható: egy rúdhoz rögzített égő
gyertyát tartson maga előtt térdmagasságban. Ha a láng elalszik ez a mustgáz jelenlétére és oxigénhiányra utal,
ezért azonnal hagyja el a helyiséget,
menjen szabad levegőre!
Ha baj van
Gyakori probléma, hogy megfelelő védelem nélkül próbálnak segíteni a bajbajutott személyen!
Elővigyázatlanul ne rohanjunk be a
pincébe a sérülthez segítséget nyújtani,
mert lehajolva belélegezzük a mustgázt, és előfordulhat, hogy magunk
is áldozatul esünk! Sem a gázálarc,
sem a gázmaszk nem nyújt védelmet
az oxigénhiányt okozó mustgáz ellen,
csak zárt rendszerű palackos, sűrített
levegős légzőkészülékben lehet biztonságosan lemenni egy szén-dioxiddal
telített pincébe! Ezért aki mustgázzal
kapcsolatos balesetet észlel, először
azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot, a helyszín (pl. külterület) és a
megközelítési útvonal pontos megjelölésével tegyen bejelentést, majd ha úgy
ítéli meg nyújtson segítséget!

Forrás, további információ:
https://katasztrofavedelem.hu/29/hirek/242392/a-szuret-veszelye-a-mustgazmergezes

Székesfehérvári Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
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SEGÍTŐ KEZEK!
Az itt élők és az ide látogatók időről
– időre találkozhatnak a településen szabadtéri dekorációval. Az elkészült alkotásokkal szeretnénk egy kis vidámságot
csempészni a mindennapi életünkbe.
Egy ötlet születése kevés a megvalósításhoz, sok segítő kézre, támogatásra is
szűkség van!
Ezúton szeretném köszönetemet
kifejezni:
• Fábián Attila-Fábián Éva Vas és
Csavar: vasáru
• Használd újra!- Andi boltja –
próba baba
• Czakó Balázs- szalmabála
• Gáspár Attila – hegesztés
• Somorai Péter és Zitaszervezés, tök
• Velki Mária - tervezés, kivitelezés
• Reichenbach Tibor –
tervezés, kivitelezés
• Reichenbach Máté E-maki webáruház

• Horváth Erika- Tökudvar
• Lovasberényi Agrár Kft.Lovasberény- szalmabála
• Cziráky Soma e.v. –
karosszérialakatos- utánfutót biztosította a szalmabálák szállításához
Köszönjük az együttműködést, köszönjük a segítséget!
Podhorszki István
polgármester
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SEGÍTSÜK A MENTŐK MUNKÁJÁT!
TISZTELT LAKOSSÁG!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy településünkön sok ingatlanról hiányzik
(vagy nem helyesen van feltüntetve) a
házszámtábla, és ez sok esetben problémát jelent az ingatlan beazonosítása
során (pl.: postai küldemények, mentő, közművek). A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 14/A. § (5) bekezdése, valamint Kápolnásnyék Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 7/2014.
(VIII.18.) önkormányzati rendelete
10.§ (1) és (2) bekezdése alapján minden házszámmal ellátott épületen az
ingatlan tulajdonosa köteles feltüntetni a házszámot.
A törvény és az önkormányzati rendelet alapján kérjük azon ingatlan tulajdonosokat, akik lakóépületén a házszám
nincs feltüntetve, vagy nem a megfelelő házszám van elhelyezve, hogy
minél előbb gondoskodjon az ingatlan
pontos házszámának elhelyezéséről. A

házszámtáblát az utcáról jól látható módon, az utcafronti kerítésére vagy a ház
falára kell elhelyezni.
Amennyiben az ingatlan pontos házszámával kapcsolatban kérdése van,
vagy nem tudja helyesen, akkor a

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati
Hivatal Igazgatási Osztályán, az
anyakönyvvezető kolléganőnél kell
érdeklődni.
Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

HALOTTAK NAPJA - MINDENSZENTEK
EMLÉKEZZÜNK SZERETTEINKRE…

Tisztelt Lakosok!
Értesítjük Önöket, hogy Önkormányzatunk az idei évben is biztosítja a temetőben a
sírok rendbe tételéhez a zúzott követ.
3 alkalommal lesz lehetőségük a sírok köré elhelyezni a követ:
2021. október 25. (hétfő), 2021. október 26. (kedd), 2021. október 29. (péntek)
2021. október 25-től november 2-ig
reggel 7.00 és este 19.00 között tart nyitva,
amikor gépkocsival is be lehet hajtani a temetőbe.
Podhorszki István
polgármester
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ŐSZ A VÖRÖSMARTY NYUGDÍJAS KLUBBAN…
Beköszöntött az ősz. A nyugdíjas klub
épület kertjében már hervadnak az őszirózsák, pedig milyen szépek voltak...
Lassan véget ér az év, jön a számvetések ideje. Ez a cikk azonban még nem
erről szól, csupán egy visszatekintés az
elmúlt alig több mint négy hónap eseményeire. Ennek alapján elmondható, hogy
idei terveinket - a járvány ellenére - már
nagyjából sikerült megvalósítani. Pedig
még nincs vége az évnek, vannak hátra
programok. A jövő héten az operett színházban a „Mosoly országa” c. előadást
nézzük meg és keressük a lehetőséget
november- december hónapokban további színházlátogatásokra. Talán még
a rossz idő beálltáig egy kirándulás is
belefér ebbe az évbe. Aztán jönnek a
szürke nappalok, a hosszú téli eseték, a
sötétben véget érő klubdélutánok. lehet
nosztalgiázni, és van miről….
Nagyon jól sikerült, élménydús kirándulások, és emlékezetes színházi előadások vannak mögöttünk. Voltunk kirándulni Vácon, Tatán ahol idegenvezetővel
néztük meg a város nevezetességeit. A
koraőszi napsütésben séta hajóztunk a
Balatonon és a nádasdladányi kirándulásra is szívesen emlékezünk, ahol a
Nádasdy Kastélyt néztük meg.
Folytattuk azt a programunkat is, hogy
kirándulás keretében felkeressük egy- egy
klubtagunk születési helyét, ahol vannak
nevezetességek. Lovasberény után így
jutottunk el Soroksárra, ahol a klubtagunk volt osztálytársa – aki idegenvezető - kalauzolt bennünket. Megemlíthetem
továbbá az „Életet az éveknek” nyugdíjas

szervezet Csókakőn tartott juniálisát is,
ahol szintén jól éreztük magunkat.
Programunkat színesítették a színházlátogatások is. Pl. legutóbb a József
Attila Színházban kettő előadást is
megtekintettünk. A Bodrogi Gyula által
rendezett „Egy szoknya, egy nadrág”
c. zenés vígjáték azóta is beszédtéma a
klubban és nagyon tetszett a „Szibériai
csárdás” c. előadás is.
Nem mehetünk el szó nélkül a helyi
szervezések mellett sem, hiszen nem sok
olyan helyi rendezvény volt, ahol a klub
tagjai nem vettek részt. A múlt héten pl.
szinte minden napra jutott egy helyi-,
vagy vidéki esemény.
Tehát örömmel számolhatok be a

kedves olvasónknak, hogy a Vörösmarty
Nyugdíja Klubban zajlik az élet. A járvány
klubtagjainkat szerencsére elkerülte. Az
előírásokat szigorúan betartva reménykedünk abban, hogy a következő hullámot is
veszteségek nélkül átvészeljük.
A fentiekben talán, ha felsorolás jelleggel is sikerült ízelítőt adni a klubunk
életéről. Aki nyugdíjasként ezt a cikket
olvassa, és úgy gondolja, hogy lenne
kedve ehhez az összetartó kis közösséghez tartozni, egyedül van, vagy a család
mellett kikapcsolódásra vágyik, esetleg
szívesen mozdulna ki otthonról, amihez
hiányzik a társaság, jelentkezzen nálunk.
Szívesen látjuk.
Mong Józsefné klubvezető
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JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
VÁLTOZÁS!
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bár nem kötelező önkormányzati feladat mégis hosszú-hosszú évek
óta működik a társult településeken
(Velence, Kápolnásnyék, Lovasberény,
Pázmánd, Vereb, Nadap, Sukoró,
Pákozd, és Gárdony).
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi
állapotuk és a szociális helyzetük miatt
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú részére
az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzet elhárítása céljából
nyújtott ellátás. A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működik.
Segítségével
fenntartható a biztonságos életvitel,
krízishelyzetben
lehetőséget nyújt a gyors
segítségnyújtásra.
2007-óta a HB. Rendszerház által biztosított saját fejlesztésű készülékeken
és diszpécser központon keresztül tudtunk biztonságos segítséget nyújtani az

ellátottjaink számára. Számos, megszámlálhatatlan esetben vonultunk kisebb-nagyobb eleséshez, rosszullétekhez, nem
egyszer életmentéshez. A készülék nem
egyszer segítségünkre volt a betörések
elkerülése érdekében is.
A gyors technikai fejlődés miatt a HB.
rendszerház által biztosított készülékek
elavultak. A cég felelősségteljes vezetője
úgy döntött, hogy a működtetést átadja
Magyarország legmodernebb segélyhívó
készülékét működtető SOS központnak.
A
HB
rendszerház
eddigi munkáját ezúton is szeretnénk
MEGKÖSZÖNNI! Nem lehetünk elég
hálásak a munkájukért, amit az ellátottjaink és családjaik részére nyújtottak.
Nagyon köszönjük!
Településeinken 2021. júliusától az
SOS központ segítségével biztosítjuk
ellátottjaink részére a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtást. A HB. rendszerház készülékei a központon keresztül
működnek továbbra is, de lehetőség van

A szociális alapon nyújtott szolgáltatás térítési díja jelenleg 55.-Ft/nap

az SOS központ modern készülékének
igénylésére is.
Az SOS Központ kft 8 év tapasztalattal szolgáltat jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást Magyarország legmodernebb segélyhívó készülékével. Az
SOS segélyhívó rendelkezik kétirányú
hangkommunikációval, elesés érzékelővel, GPS helymeghatározóval. Több év
innovatív fejlesztői munka eredményeképpen ez a segélyhívó független módon használható az ország egész területén anélkül, hogy társítani kellene hozzá
bármilyen másik eszközt (pl.: vezetékes
telefon) Védelmet nyújt a biztosított
számára a nap 24 órájában az otthonában és az otthonától függetlenül is. Sok
idős szeretné a szabadságát megőrizni,
kimozdulni kötöttségek nélkül annak
tudatában, hogy mindig biztonságban
van. Az SOS segélyhívó birtokában egy
gombnyomás és mindig elér egy egészségügyi szakembert, aki segít a bajban.
Év végére elkészülő applikációval a
hozzátartozó nyomon követheti telefonján az idős szülő tartózkodási helyét.

Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
2481 Velence, Zárt utca 2. - Tel.: 0622589-157

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata meghívására szeptember végén
részt vettünk az idei Sárrét Íze Fesztiválon. A neves főzőversenyen Kápolnásnyék Község képviseletében
csapatunk kiemelkedően teljesített: 41
csapatból a 4.helyen végeztünk, sőt
amatőr kategóriában különdíjban részesültünk. Gratulálok a résztvevőknek, egyúttal köszönöm, hogy ezen alkalomból is öregbítették Kápolnásnyék
jó hírét.
Podhorszki István
polgármester
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KÖNYVTÁRI
HÍREK…
Tisztelt Olvasók!
Kápolnásnyéki Könyvtár Információs és Közösségi Hely továbbra is várja olvasóit, az alábbi nyitva
tartással
Hétfő: 8.00-12.30
Kedd: 14.00-18.00
Szerda:Csütörtök:Péntek: 9.00-12.00
Amennyiben érdeklődni szeretne a
beiratkozás menetéről, a könyvtár szolgáltatásairól, a könyvtár állományáról,
kérdéseit az alábbi email címen is megteheti: nyekikonyvtar@gmail.com
Továbbra is igénybe vehető az előre
leadott lista alapján összeállított, kért
könyvek kölcsönzése.
Jelenleg a dokumentumok helyben
használatára, folyóiratok böngészésére,
internethasználatra is nyitva tartási időben van lehetőség!
Könyvtárunkban megtalálható folyóiratok:
• Praktika kreatív magazin / havi
megjelenés
• Nők lapja magazin / heti megjelenés
• Természet világa / időszaki
megjelenés
• Dörmögő Dömötör kulturális gyermeklap / időszaki megjelenés
Könyvtárunk jelenlegi szolgáltatásai:
•
•
•
•

dokumentum kölcsönzése,
dokumentum előjegyzése,
dokumentum hosszabbítása,
új olvasók beiratkozása

Könyvtárhasználatra a jelenlegi törvényi szabályozások mellett van lehetőség. Az előírt szabályozások betartását a
könyvtárban kötelesek és jogosultak vagyunk ellenőrizni!
Köszönjük megértésüket és
együttműködésüket!
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KÖNYVAJÁNLÓ
MATTHEW MCCONAUGHEY: ZÖLDLÁMPA
Brutális finomságok, szépsé- gek, elhasalások szerelmes levél az élethez.
1969- ben született Texasban, Oscar-díjas és
Golden Globe-díjas amerikai színész. Saját bevallása szerint szerencsés ember, hivatásaára nézve
mesélőnek tartja magát, mellette verseket ír és
frusztrált zenész. Hiszi, hogy a hegek az igazi tetoválások, és természetesen több ahaja ötvenévesen,
mint harmincöt évesen. Ha a tévében ráakad az
egyik saját filmjére nem nézi meg.Legfontosabb
filmjei: íMielőtt meghaltam, A Wall Street farkasa, Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt?,
Pénz beszél, Trópusi vihar stb.
Könyvében találkozhatunk életének ötven
éve alatt tapasztalt sikereivel, kudarcaival, örömével és bánatával. Lejegyezte hogyan kerülje
a kudarcot, hogyan legyen igazságos és hogyan érzi jól magát a börében.
Egy igazi szerelmes levél. Az élethez. Ez a
könyv a zöldlámpákról szól, és arról, hogy a
sárga és a piros is előbb-utóbb zöld lesz.
Lukács Ildikó könyvtár

EGY KIS ÍZELÍTŐ AZ ÚJDONSÁGAINKBÓL:
Pokorny Lia- Holnapra is marad
Cindy Woodsmall- Ébredő remény
Jo Nesbo- Kísértet
Nyári Krisztián- Fölébredett a föld
Hadas Krisztina- Anyasors
Matthew McConaughey- Zöldlámpa
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100 ÉVEN BELÜL KÉTSZER IS!
Gyermekként nagymamám imakönyvében találtam egy régi szentképet,
melynek jelentőségét csak kicsivel később értettem meg. 1938-ban Budapesten
megrendezésre kerülő Eucharisztikus
Kongresszus alkalmából kiadott emlékkép volt az. Biztosra veszem, hogy nem
lehetett ott ezen az eseményen, de nem
őrizte volna a képet, hogyha nem kísérte volna figyelemmel az eseményt, vagy
ha nem lett volna az ő életében is olyan
fontos az Oltári szentség. Az eucharisztikus kongresszusokon az Oltári szentséget különösen is előtérbe helyezve ünnepelünk. Ennek a kezdeményezője egy
egyszerű dél-franciaországi asszony volt
(Emilia Tamisier), aki eleinte zarándoklatokat szervezett az Eucharisztia jegyében, - első alkalommal 1874. júniusában
Avignonba. Az első kongresszusokat
jobbára Franciaországban, vagy francia
nyelvterületen tartották. Valóságos áttörésnek számított az 1893-as jeruzsálemi kongresszus (ami már a nyolcadik
volt a sorban), egyrészt azért, mert az
Oszmán Birodalomban rendezték, másrészt mert a szentszék is felkarolta ezt a
kezdeményezést.
Az elmúlt időben többet lehetett
hallani sajtóból ez év szeptemberében, Budapesten immáron másodjára megrendezésre kerülő Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusról (NEK).
Gondoltam, ha nagymamám nem lehetett ott az első Budapesti Eucharisztikus
Kongresszuson, én mindenképpen ott
leszek a másodikon, ami világviszonylatban már az 52-nek számit. Eredetileg
tavaly lett volna megrendezve, de a járvány miatt idei évre csúszott át.
Mit is jelent az Eucharisztia? Főleg
első áldozó gyerekek felkészítésében

szoktam beszélni az Eucharisztiáról, de
olykor szentbeszédben is kitérek annak
jelentőségére. Először is szögezzük le,
hogy ez egy misztérium, ami azt jelenti,
hogy nem lehet teljes egészében megérteni. Lényege, hogy a szentmisében nem
csak megismételjük, hanem jelenvalóvá
is tesszük mindazt, ami az utolsó vacsorán történt. A kenyér és a bor átváltozik
Jézus testévé és vérévé. Ez egy olyan dolog, amelyet vagy elhisz az ember, vagy
sem. Jelen cikkünkben nem a bizonyítására szeretnék kitérni, sokkal inkább
a szóban forgó ünnep magasztosságára.
(megjegyzésként: számomra mindig is
elgondolkodtatót, hogy a Gonosz tudja
és hiszi, hogy az átváltoztatott ostyában Jézus van jelen, de ő nem imádásra,
hanem meggyalázásra „használja” az
Oltáriszentséget).
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
kongresszus szeptember 5-én kezdődött, ahol országszerte érkeztek olyan
gyerekek, akik első ízben itt találkoztak
Jézussal az Oltári szentségben (elsőáldozók voltak). Számomra ezen a szentmisén az a volt a leg felemelőbb, hogy
az egyház katolikus volta mennyire
éreztette pozitív hatását, - hiszen a föld
sok szegmenséből érkeztek különféle
püspökök, papok és szerzetesek, valamint hívek, akikkel együtt imádkoztuk
végig a szentmisét, melynek helyszíne a
Hősök tere volt.
Az azt követő napokban a Hungexpón
és a főváros egyes nagyobb terein voltak különféle programok. A Hungexpóra
szervezett programok voltak a fő események, itt a napot zsolozsmával kezdtük
(zsoltárok éneklése), majd teológiai előadások és tanúságtételek következtek, különféle kulturális előadások jelenlétével.

Minden nap volt szentmise is, melyet
különféle zenei kísérettel ünnepeltünk.
Ezek közül emelném ki azt a cigány misét, melyet kifejezetten erre a célra írtak/
komponáltak. A fakultatív előadások
olyan gazdagok voltak, hogy nehezen
lehetett kiválasztani az előadót, hiszen
mindegyik nagyon ígéretesnek tűnt. Jó
volt az előadásokból és tanúságtételekből meghallani, hogy a világ más országaiban hogyan élik meg hitüket a keresztények, különösen csodálni való volt,
amikor az üldözött keresztények képviselői számoltak be élethelyzetükről.
A főváros különféle helyszínein, színpadokon dicsőítő zenék és tanúságtételek voltak. Esténként választható kulturális programok várták az érdeklődőket.
Itt emelném ki a kifejezetten fiataloknak
szóló Forráspont fesztivált. Szombaton
a margitszigeti családi napon szintén
színes program fogadta az oda látogatókat, este a Kossuth téren tartott
szentmise után a Hősök teréig fáklyákkal vonult fel az imádkozók sokasága.
Megható érzés volt látni, hogy több
ezer fáklya emelkedik magasba és így
éneklik a 38 - as eucharisztikus kongresszus himnusz refrénjét : „Krisztus
kenyér s bor színében úr s király a föld
felett, forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet.”
A szentatya záró miséjén való részvétel számomra azért volt felemelő, mert a
nyugat és kelet pátriárkája (Ferenc pápa,
I. Bartholomaios) a protestáns, ill. a zsidó közösségek vezetőinek jelenléte azzal
a reménnyel töltött el, hogy békében tud
a sokféle keresztény együtt élni és együtt
tenni az evangéliumban is fellelhető emberi értékekért.
Récsei Norbert
r.k plébános
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„Egy, kettő, három, négy
Te kis cipő hová mész?
Kipp-kopp, kopogok
Óvodába indulok.”
Szeptember. Várakozással teli időszak azoknak a családoknak az életében, akiknek a gyermekük először
lépi át az óvodát, és nyitnak be a csoportszoba ajtaján. Rengeteg kérdés,
talán sok aggódás és várakozással
teli izgalom. Már egy szülői értekezleten is részt vettek a szülők, ahol az
óvodapedagógusok egy kis bepillantást nyújtottak az óvoda életébe, elmondták mire lesz szükség az óvodai
mindennapokban, majd kiválasztották
az óvodai jeleket. Ezek az általánosabb, gyakorlatiasabb részei azoknak
az információknak, amelyeket a szülők először megismerhettek. Mégis a
fent felsoroltaknál sokkal fontosabb,
és az egyik legmeghatározóbb élmény
a befogadás időszaka.

A 2021-2022-es nevelési évben 27 kisgyermek kezdte meg a Pillangó csoportban az óvodát. Családias, meghitt, nyugodt légkört alakítottunk ki a gyermekek
számára, az életkoruknak, fejlettségüknek megfelelő játékeszközökkel.
Az első három napban a gyermek a
szülővel együtt töltött el néhány órát
az óvodában. Ennek célja, hogy megismerjék azt a környezetet, ahol ezután
mindennapjaikat töltik. Az óvónénik
és a dadusnéni nagy szeretettel, odafigyeléssel és gondoskodással fogadta a
gyermekeket. Ennek eredménye, hogy
hamar bekapcsolódtak az első kezdeményezésekbe, legyen szó mondókázásról, énekelgetésről, vagy mozgásos
tevékenységről.

A második héten a gyermekek már a
szüleik nélkül érkeztek a csoportba. A
kezdeti sírdogálást hamar felváltotta a
játék, mese és a közös tevékenységek.
Mára már biztosan mozognak az óvoda falai között, valamint megismerték az udvart, ahol szabadon és magabiztosan töltik el a délelőtti játékidőt.
Reméljük, hogy az elkövetkezendő hónapok is vidáman, sok játékkal, tartalmasan telnek majd el.
Pillangó csoportos óvónénik.

TÁRSASJÁTÉK KLUB –
KÁPOLNÁSNYÉK
Kápolnásnyéken a Nyugdíjas Klubban újra működik a
Társasjáték Klub.
Én azt hiszem, hogy mindenkiben maradt valami gyermekkorából, fiatalságából, hogy játszani, együtt lenni jó dolog.
Ezért gondoltam, hogy a községben csináljunk egy ilyen klubot, ahol lehet játszani és beszélgetni.
A cél az, hogy néhány órán keresztül ne legyen más gondunk, mint a játék, a kikapcsolódás.
A képviselő testület rendelkezésünkre bocsájtotta a
Nyugdíjas Klubot, péntekenként délután 15-18 óra között. Ez
az időpont kicsit módosítható, ha a társaság is úgy akarja.
A klub használatáért nem kell fizetni, tehát a részvétel ingyenes. Ha valaki szeret sütni, és hoz néhány süteményt – el fog
fogyni, de a szörpöket is szeretjük.
Ez a klub a Semmelweis téren az orvosi rendelő mögött, az
épülő bölcsödénél van. Bejárat a kosárlabda palánk mellett.
A Társasjáték Klub a Nyugdíjas Klubban van, de ez nem jelenti azt, hogy csak nyugdíjasokat várunk, bár régi nóta szerint
„nem csak a húszéveseké a világ, az úton poroszkál nemde néhány korosztály”.
Mit lehet játszani??
Sakk, ulti, kanaszta, römi és még jó néhány más kártyajáték.
Mindig van valaki, aki egy addig kevésbé ismert játékot tanít

meg a többieknek.
Minden fajta társasjáték, megoldandó rejtvények. Az én kedvencem a Scrabble, de van Tabu is.
Legutoljára egy kocka kirakós játékot tanultunk. Bárki hozhat egy új játékot, mindenki örömmel fogadja.
Hol lehet minket megtalálni? Elsősorban a Facebookon,
ahol több csoportban is igyekszem felhívni a figyelmet.
Kápolnásnyék Játékklub, Kápolnásnyék Közélet, Gárdony,
Velence. Itt tudunk üzenetet küldeni, de emailben is meg lehet
találni – zsuzsa@vicsekbt.hu.
Mindenkit szeretettel várok.
Vicsekné Jakab Zsuzsa
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MIHÁLY NAPI VÁSÁR AZ ÓVODÁBAN
Idén szeptember 29-én, szerdán került megrendezésre óvodánkban, a már
hagyománnyá váló Mihály-napi vásári
vigalom. Az óvodások életében fontos e nap, hiszen egy vásárt megelőző
dolgos hét munkálkodását koronázza meg. A gyerekek az óvó nénikkel
egész héten nagy izgalommal készítették a vásárfiákat, portékákat, így a
szülők, a gyermekük által elkészített
árukat vihették haza. A hét folyamán a
csoportokban sokat beszélgettek arról,
hogy e jeles napnak milyen jelentősége volt a mindennapokban:
Réges régen, mikor az
állatok még élvezhették
a legelők friss illatát, ez
egy kiemelkedően fontos napnak számított. A
Szent György napján kihajtott állatokat Szent Mihály napján terelték vis�sza védett helyükre.
A pásztorok e napon számoltak el
gazdáikkal, s kapták meg bérüket.
Ha jól helyt álltak, újra megkötötték
velük a következő egy évre a szerződést. A cselédséget is ekkor fogadták
fel. Az új munka reménye mindenkinek öröm volt, gazdagnak, s szegénynek, gazdának, szolgának egyaránt.
E fontos eseményt vigalommal, mulatsággal ünnepelték meg, s a megrendezett vásáron pedig mindenki
beszerezhette hiányzó felszerelését.
Az idei évben is a „régi idők” vásárának hangulata visszatért óvodánkba.
Bízunk abban, hogy a Mihály napi
rendezvényünkkel sok örömet, felejthetetlen élményt tudtunk szerezni óvodásainknak és minden kedves
családnak!
Süni csoportos óvónénik

"Mézes bábot vegyenek,
Finomat és szépet.
Ide néz, törökméz,
Fele cukor fele méz.”

INTÉZMÉNYEK-CIVIL SZERVEZETEK

INTÉZMÉNYEK-CIVIL SZERVEZETEK

30. ÉVFOLYAM - 5. SZÁM / 2021. SZEPTEMBER - OKTÓBER 88

13

PITYPANGFALVI MESÉK KÖNYVBEMUTATÓ AZ ÓVODÁBAN
Kovács Dóra a Pitypangfalvi mesék írónőjével október 11-én a
Kápolnásnyéki Könyvtár, Információs
és Közösségi Hely szervezésében, a
Megyei Vörösmarty Könyvtár támogatásával mindkét nagycsoport találkozhatott. Az írónő hivatását tekintve
mentálhigiénés szakember, művészetés meseterapeuta. A könyvbemutató
foglalkozáson az óvodások bepillantást
kaphattak a mese születésének rejtelmeibe, kihangsúlyozva a képzelet erejét. A foglalkozásokon Agárdi - Kovács
Attila képzőművész homok animációval
varázsolta a gyerekek elé a mese képeit. A találkozó nagyon jól sikerült és jól
illeszkedett az óvoda szakmai életéhez
is, hiszen a gyerekek és az óvó nénik
Vörösmarty Mihály és utódai- irodalmi
téma hetet tartottak az óvodában.
Domakné Vagyóczki Erika
óvodavezető
Lukács Ildikó
könyvtár

Tisztelt Kápolnásnyéki Lakosok!
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. november 8-án (hétfő) 18.00-tól a Polgármesteri Hivatal
Házasságkötő termében (Kápolnásnyék, Fő utca 28.) közmeghallgatást tart, melynek témája az Önkormányzat 2021. évi munkájáról és beruházásairól szóló tájékoztató. Ezen kívül a lakosságnak lehetősége nyílik arra is, hogy a Képviselő-testület felé kérdéseket intézzen, észrevételeket tegyen.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai 2021. november 8-án (hétfő) 17.00-tól a Polgármesteri Hivatal
Házasságkötő termében (Kápolnásnyék, Fő utca 28.) képviselői fogadóórát tartanak, ahol a képviselőknek tehetnek fel kérdéseket
a település lakói.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Tisztelt Pettendi Lakosok!
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 25-én (hétfő) 18.00-tól a Pettendi Faluházban
(Kápolnásnyék, Kenessey utca 9.) falugyűlést tart, melyre szeretettel várjuk a Pettend településrészen élő lakosokokat, ahol lehetőségük nyílik kérdéseik feltevésére és véleményük, problémáik elmondására.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
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INTÉZMÉNYEK-CIVIL SZERVEZETEK

TISZTELT KÁPOLNÁSNYÉKI ÉS PETTENDI OLVASÓK!
Ez évben is, mint minden évben megrendezésre került klubunk által a szüreti
felvonulás és bál. Nagy öröm volt, hogy
8 helyen fogadták a felvonulókat. Ezúton
szeretném megköszönni a hagyományok megőrzésében nyújtott segítséget a
Barátságklub valamennyi tagjának, akik
közreműködtek.
Szervezésben közreműködtek:
• Kulturális bizottság tagjainak,
• Polgárőrségnek az útvonal
biztosításáért,
• Fényképek: Lukács Ildikónak,
Németh Dórának,
• Hintót: Ballér Istvánnak, hátaslóval
ifj. Ballér István, és a hölgy lovasnak,
• Fogatosoknak, Bíró, Bíróné, Kisbíró,
Csősz lányok, Csősz fiúk,
• Kápolnásnyék Község
Önkormányzatának a Művelődési
házat.
Akik fogadták, vendégül látták a felvonulókat:
• Podhorszki István polgármester úr és családja, Szabó
József és családja, Radó László és családja, Póder Tamás és
családja, valamint az utca lakóinak,
• Marosán Attila és családja, Bakonyi János és családja,
Pintér Beáta és családja, valamint a Táncsics utca és Kutas
sor lakóinak,
• Vurczinger Tibor és családja, valamint a Vándor utca
lakóinak,
• Kovács János és családja, valamint a Kossuth utca
lakóinak,
• Finom étkek háza,
• Szabóné Ánosi Ildikó jegyző asszony és családja,
Vurczinger Zsuzsanna és családja, valamint a Jókai utca
lakóinak,
• Farkasréti Tamás klub vezető és családja, Szent Gellért tér
lakóinak,
• Révi Zsuzsa és családja, valamint Petőfi utca lakóinak.
A támogatást a következő személyeknek.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dancsó József - Horgász centrum Kápolnásnyék,
Fábián Család- Kápolnásnyék,
Vörösmarty MGTSZ- Kápolnásnyék,
Andi Turi – Használ újra!- Kápolnásnyék,
Kápolnásnyéki Gyógyszertár,
Halász- kastély- Kápolnásnyék,
VRT autós bolt- Kápolnásnyék
Váry Tamás - Pettend Pizza 7,
Petromán Enikő és Petromán Mónika,
Hujber Károlyné CBA- Kápolnásnyék,
Hujber Henrietta és Petrov Norbert- Kápolnásnyék,
Delta Ruha – cipő – sport – horgász- Gárdony,
Papír Velence Kft. – Papírbolt Kápolnásnyék,
Heiden Ferenc- Velence
Gajdos büfé, Gajdos Aliz- Velence,
Ermali Friss Pék KFT.- Kápolnásnyék,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fekete Bence Pettend Reál Pont Élelmiszer vegyes bolt,
Emaki webáruház Kápolnásnyék,
Margit virág - Velence,
Anya tanya – Használtruha üzlet - Kápolnásnyék,
Globál Festék szaküzlet- Velence,
Villamossági szaküzlet- Velence,
Velence Cukrászda és büfé Lovász Ildikó,
Velencei Konténerkút és autómosó,
Babakert Bölcsőde - Velence,
Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakiskola és
Szakgimnázium- Velence,
Főnix virág és ajándék,
Erdélyi Zoltán Zöldség-gyümölcs
Vianni - Kápolnásnyék,
Erdélyi bolt - Gárdony,
Farsang Judit virágbolt - Pázmánd,
Papír és Nyomtatvány bolt- Gárdony,
Hajni fodrász- Kápolnásnyék,
Sándor Mónika kozmetikus,
Német - Gubacsek Gyöngyi állateledel- Kápolnásnyék,
Százszorszép virágüzlet- Kápolnásnyék,
Andi és lánya virágüzlet - Kápolnásnyék,
Nusi 100ft-os bolt- Kápolnásnyék,
Jani húsbolt - Velence,
Retro lángos - Velence,
Radó család,
Pothorszki István polgármester és családja,
Nemes cukrászda - Kápolnásnyék,
Sarkadi kertészet - Kápolnásnyék,
Orosz István szikvíz-Kápolnásnyék,
Kovács Péter Olasz–Magyar pékség – Kápolnásnyék,
Józsáné Pásztor Piroska és családja,
Horváth László és családja
Nagyné Kikkel Zsanett

Még egyszer köszönöm mindenkinek.

Farkasréti Tamás
Barátság klub vezető
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’HEPP’
zűrzavaros románc két részben
Szereplők
Giza – Kovács Anna
Erzsi – Murzsa Kata
Egérke – Szalay Csilla
Ilus – Pupp Fanni
Józsi – Trepák László
Paula – Szalay Csilla
Csermlényi Viktor – Mészáros Géza
Csermlényi Bruckner Adelaida –
Spánitz Éva
A felvételeket Illés Gergő készítette
Produkciós asszisztens, hang –
Trepák László
Rendezte – Murzsa Kata és az élet

A MI ELŐADÁSUNK
Az előadásunk címe HEPP – zűrzavaros románc két részben.
A hepp szó, főnév, amely személyes
hóbortot, rögeszmét, érzékeny témát jelent, ami észszerűtlen reakciót vált ki;
valamint cirkuszi műsorszámok figyelemfelhívó felkiáltó szava.
Mi a hepped? Mindenkinek van valami alapvető az életében, ami kíséri, nem
ereszti, meghatározza cselekedeteit.
Lehet az egy ember, egy gyermekkori
esemény, egy szerelem, egy gondolat,
bármi, amelytől nem tud, vagy nem
akar szabadulni.

Az előadás ingyenes
A darab főhősének, Orbánnénak szintén heppje van – az utolsó leheletéig
kitart és küzd a szerelméért. A többi
szereplőt is meghatározzák a mániák:
Csermlényi Viktort a kényszeres evés;
az anyját a gyógyszerszedés; Ilust a
nyelvtanulás; Józsit a munkamánia,
Gizát a folyamatos levélírás; Egérkét a
kapcsolatfüggőség.
Hogyan tudunk ezekkel a mindennapjainkban megbirkózni, elfogadtatni magunkat? Hogyan küzdünk, vagy éppen
maradunk háttérben a vágyainkkal, az elképzeléseinkkel? Mennyire engedjük be
a környezet, a kritika hatásait?

Egész életünket porondon éljük. Ha
tetszik, ha nem, csapattársak és bírák
vesznek körül minket. Kinek kell megfelelni? Mennyit kell odaadni magunkból?
Vállajuk – e önmagunkat, cselekedeteinket,gondolatainkat,
mondandónkat,
dacolva azzal is, hogy letörölnek, kitiltanak, megaláznak? Mikor mondhatjuk
azt, hogy „Így volt szép”?
Erről szól számunkra a fantasztikus
Örkény István műveinek felhasználásával készült új darabunk, a HEPP.
Murzsa Kata

16

KULTÚRA

KÁPOLNÁSNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

„EMLÉKÜL, HOGY EMLÉKEZZÉL…” 1. RÉSZ
Kulturális élet Kápolnásnyéken az
1950-es évektől napjainkig
Amikor a témára készültem Kodály
Zoltán szavai csengtek a fülemben: „A
kultúra annyi, mint tanulás, megszerezni, színvonalon tartani nehéz, elveszíteni
könnyű.”
Halász Lajosné Irénke tanító nénivel
egyeztettem először és együtt látogattuk
meg otthonában Dér Károlyné Vali nénit, aki férjével Dér Károllyal az 1950es évek elejétől hosszú évtizedekig nem
csak az oktatásban alkottak maradandót, hanem Kápolnásnyék kulturális
életében is.
Nagyon nehéz tárgyszerűen írnom a
közel háromórás beszélgetésünk után,
amely a számomra nem csak megtisztelő, hanem felemelő érzés is volt.
Betekintést nyertem a második világháború utáni Magyarország falusi életébe,
annak nehézségeibe és az örömeibe is. A
kezdeti szakmai témák után a közös élmények hatására a két tanító néni szinte
megfiatalodott. Láttam őket nevetni és
könnyezni, éreztem, hogy a pályájuk sikere elsősorban nem csak a precíz munkavégzésük és a gyermekek oktatásából,
valamint a kultúra iránti elkötelezettségükből és szeretetükből, hanem a belső
lelki elhívásból és a töretlen hitből fakadt saját maguk és a céljaik megvalósítása irányába. A hivatásuk egyet jelentett
a szolgálattal.
Vali néni és férje, mint fiatal tanár házaspár 1950-ben költöztek
Kápolnásnyékre, nagyon szerény körülmények között éltek és tanítottak. 1952től kapcsolódtak be a kultúrmunkába. A
Vörösmarty utcában található Gazdakör
(később Gelka) épülete töltötte be a
kultúrház szerepét. A hely egy nagy teremből állt, a kulturális programokon

kívül helyet adott a mozinak is, az épület mögé épített kis helyiségben volt a
gépház. Dér tanár úr volt az üzemvezető és egyben gépész is, Csík Józsi bácsi a pénztáros és Juhász néni az iskola
takarítónője a jegykezelő. Egy felfelé
emelkedő dobogót építettek, amelyen a
székek voltak, sajnos többször leszakadt
egy-egy deszka előadás közben, ennek a
már utólag vicces közjátéknak az ellenére, mégis mindig telt házzal működtek
az előadások. Olyan filmeket hoztak el
a faluba, amelyek sokszor Budapesten is
premiernek számítottak.
1952-ben alakult meg Vali néni vezetésével a néptánccsoport. Egy emlékezetes kanásztánc betanítása után végezte
el a tanfolyamot és ezt követően vezette
és instruálta a csoportot. Többek között
Takács Istvánné Erzsi néni (tavaly elhunyt tanító nénink) is táncolt a fiatalok
között. Fellépéseiknek a kultúrház, valamint a kultúrház mögötti nagy kert adott

Dér Károly és Dér Károlyné

Dér Károly munka közben a moziban

teret. Több házasság is létrejött ebben a
közösségben.
A nagy udvar sportpályáján iskolai
sportbemutatókat, ünnepségeket, valamint a színpadon óvodai, iskolai előadásokat és színházi és zenei bemutatókat
tartottak.
Helyi műkedvelő előadások egyik nagy
sikere volt a Mágnás Miska című darab
bemutatása. Bánki Oszkár igazgató úr játszotta a címszerepet, Héger Panni volt a
partnere. Az előadás színpadra állításában
Vali néni a prózai részt, míg Dér tanár úr
a zenei részt tanította be.
A fővárosból is érkeztek úgymond „falujáró” színészek többek között a Déryné
Színházból, Major Tamás, Lórán Lenke ő többször is járt a falunkban Irénke néni
visszaemlékezése szerint.
Irénke néni mesélt a tanítóképzős előadásukról, egy táncos és zenés színdarabról, járták vele az országot, mert a képzős diákok bemutattak a saját falujukban,
így a kápolnásnyéki kultúrházban is. A
bemutató után Karcsi bácsi tangóharmonikázott és bált tartottak. Ha találkozóra
megy Halász tanító néni a mai napig jó
szívvel emlegetik és gondolnak vissza
erre a napra a volt osztálytársai.
Irénke néni kérte azt is, hogy említsem
meg Stumpf Antal (Tóni bácsi) igazgatóhelyettes úr és Hargitai Klára valamint Bencz Erzsébet tanítónők nevét,
mert ők nagyon agilis személyek voltak
a falunk kulturális életében a háború
vége után, az ötvenes évek előtt. Volt
Kápolnásnyéknek egy ikonikus helye, a
gólyafészek, a Halász kastély udvarán.
Itt tartottak különböző kulturális rendezvényeket, színpadi előadásokat és az
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iskolások, óvodások sétáinak a kedvenc
célpontja volt.
Az 1960-as évek eleje változást hozott a falunkba. Elkezdődött a mai napig
is művelődési házként üzemelő Fő utcai
épület építkezése. Irénke nénitől megtudtam, hogy a régi Ambrózy kertbe (az
Ambrózy kastély a mostani lakótelep -a
helyiek által „tyúkólak”-nak hívott - épületei helyén állt, és a háborúban teljesen
leégett a bombatalálat miatt) hozták teherautókkal a bontott téglákat és a falu lakosai ott tisztították meg egyesével, és ezeket használták fel a kultúrház építéséhez.
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Ő, mivel kismama volt nem vett részt
ezekben a munkálatokban, de többek között az édesanyja igen. A telek, amelyre
az épületet építették, egy kereskedő háza
volt a háború előtt és a ház szintén bombatalálat következtében leégett.
Mennyivel másabb érzés lehetett egy
olyan művelődési házat birtokba venni,
amely a falu lakosainak közös munkájával épült. Valóban mindenkié lett. A
közösségé, a kultúráé, kikapcsolódásé, szórakozásé és a tanulásé. A mozi
is ide költözött és lett könyvtár is…
De erről majd a következő lapszámban
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zenei előadás

olvashatnak a Kisbíróban, valamint arról
is, hogy mi az üzenete a tanító néniknek
a jelen és jövő generációjának.
Kápolnásnyék, 2021. 10. 14.
Lejegyezte: Pintér Beáta- külsős kulturális bizottsági tag
Nagy tisztelet és köszönet az interjúért Dér Károlyné Vali néninek és Halász
Lajosné Irénke néni tanítóknak
iskolai tornabemutató

„AZ EGYETLEN BOLDOGSÁG AZ ÉLETBEN SZERETNI ÉS
SZERETVE LENNI.”- EDITH PIAF EMLÉKEST
„Nem bánok semmit sem …” címmel került megrendezésre október 10-én
napra pontosan a művésznő halálának
58. évfordulóján a kápolnásnyéki művelődési házban az Edith Piaf emlékest.
Véletlennek tűnik, hogy ezen a napon,
de tudjuk, hogy véletlenek nincsenek...
„Az egyetlen boldogság az életben szeretni és szeretve lenni.”- vallotta Piaf.
Murzsa Kata által csodálatosan tolmácsolt visszaemlékezései is ezt igazolták
vissza, sok fájdalommal és kudarccal
átszőve, fanyar humorral és nagy élettapasztalattal, bölcs átértékeléssel üzenve
az utókornak. A memoárok között felcsendülő dalok a (Harmonikás, Himnusz
a szerelemhez, Padam…) a lelkekig

hatolva adták meg a varázsát az előadásának. Murzsa Renáta finom, visszafogott előadásmódja és gyönyörű hangja,
Pók László kiváló zongorakíséretével,
koronázták meg a műsort.
Ma mindannyian megéltük a csodát!
Hála érte! Köszönjük szépen a művészeknek és azoknak, akik megtiszteltek bennünket és ilyen sokan eljöttek
az előadásra, valamint a Kápolnásnyéki
Önkormányzatnak a támogatást, az olvasókör tagjainak a finom sütiket, és
a hivatal dolgozóinak a segítséget!
Felejthetetlen élmény volt!
Pintér Beáta
Kápolnásnyéki Olvasókör
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IGAZI ÉLETÉRZÉS - FIAT 500 GURULÁS A VELENCEI-TÓ KÖRÜL
Lokálpatriótaként és a nuova FIAT
500 Club Hungary tagjaként szerettük volna megismertetni környezetünket egy kisebb rajongói közösséggel. A guruláson 15 fő,10 Fiat 500, 2
Vespa és egy tündéri kutyus vett részt.
A gyülekező Gárdonyban a Dolce e
Salato kávézóban történt szeptember
5.-én. Egy kellemes kávé elfogyasztása
után útra kelt a csapat és Dinnyés irányából megkezdte a Velencei-tókört.
Másodjára a sukorói református templom előtt elterülő impozáns téren pihentünk meg, ahol alakzatba állva
elkészültek az első fényképek is Tóth
Ferenc klubtagunk hozzáértő profi látás módjával. Míg ő dolgozott a képek
elkészítésén, addig Balogh Zsuzsi és
párja Joci végig kínálták a díszes társaságot az általuk hajnalban kisütött
fantasztikus buktával. Ezután ismét
útra kerekedtünk és meg sem álltunk
a pázmándi Bálint Borárium festői
kilátást nyújtó teraszáig. Kellemes
hangulatban, jókat beszélgetve elköltöttük az ebédet majd ismételten útra
keltünk. A gurulás szervezésekor az
elsődleges célállomás a kápolnásnyéki
Halász-kastély volt, így utunk innen
oda vezetett. A vezetőség kérésünkre
engedélyezte, hogy a park területére
beguruljunk az Ötszázasokkal és fantasztikus képeket készítsünk a frissen
restaurált vasúti szerelvény majd az
impozáns és gyönyörűen megalkotott
előkert környezetében, ahol a kastély
homlokzata szolgáltatta a hátteret.
Természetesen tettünk egy sétát a parkban az ízlésesen kialakított virágágyások között, több tagunk 30 kilométeres
körzetben él, de elmondásuk szerint
most jártak itt először, de nem utoljára, mert nagy elismeréssel beszéltek a
kastélyról és környezetéről. Utolsó állomásként a Vörösmarty téren álltunk
meg egy tisztelgésre a költő szellemisége előtt, és ha már megálltunk fagylalttal kedveskedtünk a nap lezárására
magunknak.
A guruláson résztvevő tagok nevében
is elmondhatom, hogy ez a nap fantasztikusan sikerült és csodálatos helyeket látogathattunk meg. A teljesség igénye nélkül a résztvevők véleménye a gurulásról:
„tartozom egy óriási köszönettel
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Barnának és Szilvinek a szervezésért,
meghívásért és mindenért, hogy el/bejuthattam olyan helyekre, ahova átlagember fia/ lánya nem. Ezeket a helyeket
már rég szeretettem volna meglátogatni,
de arra nem is gondoltam, hogy ilyen
jó társaságban teszem ezt meg. (Arról
meg álmodni se mertem, hogy hűséges
társam is bejöhet velem a gőzöshöz)
Köszönet és remélem lesz még sok
ilyen jó kirándulásunk együtt.”
„Van ez az autó, az ikonikus Bambino
reinkarnációja, a stílus, az életérzés
újjászületése, igazi simogató olasz
napfény a hétköznapokban. Van nagyobb, erősebb, gyorsabb, talán szebb
is… a trendek, divatok változnak, de
a Cinquecento stílusa örök időkre szóló marad. És vannak ezek az emberek,
akik ki tudja miért, megszemélyesítik
az autóikat, nevet adnak az autóiknak,
megünnepelik az autó születésnapját.
Ők tudják milyen egy igazi Olasszal
szerelembe esni, kicsit megbízhatatlan,
egy picit kicsapongó, de igazi szerető,
és megéri az ajtócsapkodást”
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„És még nekem is tudtatok újat mutatni. A Boráruimról még nem hallottam, de
a gyönyörű Kápolnásnyéki kastélyt sem
láttam még.”
“Ez valami más ez valami, amit
nem tudok leírni valami, amit nem
tudok elmondani, valami, amire nincsenek szavak EZ AZ, AMIT
LÁTNOD, MEGSZERETNED ÉS
MEGSZEREZNED KELL. Életérzés,
stílus, mosolyogsz, ha beleülsz, Dolce
Vita.
FIAT 500?! Igen! Minket a mi kis társaságunkat ez a történelembe beívódott
gépjármű hozta össze a Fityó, Fifi, Dudu,
Dudulina, Fogatlan, Macika és még sorolhatnám. De nem csak az autó, hanem
mi emberek 100 szín kavalkádú emberek alkotjuk ezt a pici közösséget. Fiúk,
lányok, asszonyok, urak, anyák, apák,
papák, nagypapák mi igen mi emberek
Miért is vagyunk mások, mint s többiek?
Nem, nem vagyunk mások, csak kicsit
gyermetegebbek.”
Buza Barnabás

fotó: Tóth Ferenc
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VVSI – EVEZZ VELÜNK!
Ha még nem választottál sportágat
magadnak vagy gyermeked számára,
akkor érdemes megismerkedned az evezéssel, amely egy kimagasló élettani
előnyöket nyújtó mozgásforma, nagyon
sok betegség hatékony ellenszere! Ma
Magyarországon sajnos kevésbé ismert
vízi sport, de a Velencei-tó adta lehetőségeknek köszönhetően bármikor Te is
megismerheted.
„Nincs még egy olyan sport, mint az
evezés, amely olyan fizikai és erkölcsi
tulajdonságokat kínál a fiatalságnak,
mint az erő, állóképesség, kezdeményező készség és egészség!”
Pierre de Coubertin idézete – aki a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB)
egyik alapító tagja - röviden és tömören
mindent elmond az evezésről.
Az evezés minden izomcsoportot megmozgat. Megfelelő edzésmunka mellett
segíti a váz és az izmok egészséges fejlődését, ezért már 10 éves kortól el lehet
kezdeni. Az evezősök a menetiránynak
háttal ülnek, guruló üléseken és a hajó
oldalához rögzített villa szerkezetnek
támaszkodó lapátokkal eveznek. Az
evezés lehet váltott és párevezés. Ezt
a sportot egyénileg és csapatban is lehet végezni. Ma Magyarországon főleg
versenysport. A legnagyobb diáksport
esemény a Diákolimpia, ahol a VVSI
Evezősei is megmérettethették magukat
országos szinten. Versenyzőink számos
éremmel lettek gazdagabbak, ami nem
elhanyagolható szempont a továbbtanulás tekintetében sem, hiszen egy érmes
helyezés 10 többletpontot is jelenthet a
felsőoktatási felvételi eljárás során.
A Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály
Általános Iskola és Gimnázium kormányos négypár evezős hajója a 3. helyen
végzett a 13-14 éves korcsoportban.
„Ép testben, ép lélek.”
Az evezés során a test minden izma
dolgozik. Amint a tanuló elsajátítja a
helyes technikát, az evezés óriási hatással lesz a fizikumra. Elősegíti az egészséges testfelépítést. Túlnyomórészt
aerob mozgás, így zsírégető hatása magas. Segít a fogyásban, még sincs olyan
megterhelő hatással az ízületekre, mint
például a futás.
A koronavírus járta időkben, ami úgy
tűnik egy darabig még életünk részét
képezi, fontos megemlítenem, hogy az
evezés fokozza a szív és légzőrendszer

Illényi Dorottya és Rabi Hanna kétpárevezősben a 2021. évi Szegedi Országos Bajnokságon

Makó Zsuzsi - DIÁKOLIMPIA a Velence-tavi Evezőspályán (2021. szeptember 18-19.)
Négypárban: Matucza Máté, Takács Dominik, Szedlák András, Szedlák Farkas, Szendrei Eszter
Dublóban: Pál Károly Olivér és Vukov Levente

működését. Fejleszti a tüdő képességét,
hogy a vérbe juttassa az oxigént, ami
így könnyebben jut el a szívbe és a test
többi részébe.
Az evezés lehet hobbi, kikapcsolódás,
versenysport a gyerek számára. A mai
túlhajszolt, túlzsúfolt és teljesítményorientált világunkban, ahol az eredmények
sokat számítanak fontos leírnom, hogy

az evezés különleges a többi sporthoz
képest, mivel minden főbb izomcsoportot megmozgat! Evezés közben a mozgásban részt vesznek a lábak, a hát és a
karok is. Továbbá az evezés minimálisan terheli az ízületeket. Egy jól megválasztott mozgásformával, kevés szabadidőnkben így is a legjobbat hozhatjuk
ki magunkból!

„A siker nem egy véletlen. Kemény munka,
kitartás, tanulás, áldozat, de leginkább az öröm
meglelése, abban, amit csinálsz.”
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Stressz oldó hatása van, ami a szabad levegőnek, a vízen történő ritmikus
mozgásnak köszönhető. Bár én magam
csak sárkányhajóban eveztem egyetlen egyszer, mégis páratlan élmény és
maradandó emlék, amikor a tó közepén
húzol, felszabadulsz, minden nyomasztó
gondolat helyett a madarak, a természet
hangjai hallatszanak a fejedben. Persze
csurom vizes is lehetsz és jól el is fáradhatsz a végére, de egy felemelő, jó élménnyel leszel gazdagabb.

2021. évi Szegedi Országos Evezős Bajnokság –
Wagner Áron, Grozev Erik, Veress Bálint, Scheriber Ádám

XXII. Tisza Kupa Nemzetközi Evezős Verseny – Pecsenye Keve és Orisek László

A Velencei-tó remek lehetőséget ad
a sport gyakorlására. Tavasztól őszig
a vízé a főszerep, de a hidegebb időben sem áll meg az élet. A futás, erősítő
edzések, az evezőgép veszi át a nagyobb
szerepet. Az ergométeren (evezőpad)
erősödik a derék, a hát, a combhajlító
izom, a vádli, a farizmok és a bicepsz.
Az elfoglalt felnőttek figyelmébe ajánlva
(vagy akik előnyben részesítik inkább az
edzőtermeket) az ergométer több izmot
mozgat meg, mint a legtöbb kardiovaszkuláris edző gép (lépcsőző, sífutó, spinning, futópad), valamint alacsony ízületi
terhelés mellett kényelmesen el lehet
érni különböző edzettségi szinteket.
Az evezés egészségre gyakorolt jótékony hatása mellett fontos megemlítenem a szülőkre gyakorolt jótékony
hatását is. A VVSI-nél heti öt alkalommal járhatnak a fiatalok evezős edzésre, kinek mi fér bele a mindennapjaiba.
Ezáltal a gyereknek heti öt alkalommal
lehetősége nyílik arra, hogy a telefon
nyomkodása helyett az iskola végeztével egy aktív kikapcsolódásban vegyen
részt. Nálunk a családban kiemelt jelentőséget kapott az evezés, hiszen ezáltal
a kiskamaszkorban lévő fiam egy önbizalommal teli, kezelhető, célokat elérni
akaró, egyénileg és csapatban is működni tudó gyerekké vált. Mikor megkérdeztem tőle, hogy miért szereti az
evezést, ezt válaszolta: „Jók az edzők,
jó a csapat, szeretem a sportot és jó is
vagyok benne.”
A fenti kijelentés akár nagyképűen is
hangozhatna, de számomra az önbizalom
erősödést és tulajdonképpen a tényeket jelentette. Valóban egy jó csapat, jó
edzőkkel és kiváló sporttal!
2021. évi Szegedi Evezős Országos Bajnokság –
Díjátadó Tanuló korcsoportban
2. fotón: Kovács Barnabás, Király Dorka, Borbély
Nóra, Matucza Máté, Hege Domonkos

folytatás a következő oldalon...
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A heti öt alkalom soknak tűnhet, ha figyelembe vesszük a tanulást is. De mégis
azt kell mondjam, hogy nézőpont kérdése, mert az ide járó sportolók szívesen
mennek edzésre, nem kell küldeni őket.
Akár minden nap! Téli és tavaszi szünetben is ott ácsorognak a VVSI előtt és várják az edzést, és azt, hogy találkozzanak.
Visszatérve a tanulásra, a sportolók között számos olyan diák van, aki
kitűnő
tanulmányi
eredményekkel

büszkélkedhet, mindamellett, hogy az
Egyesületbe jár rendszeresen. Több
nyelvvizsgával rendelkezik és jó egyetemre vagy főiskolára nyert felvételt.
Mivel ez a sport a jellemet is erősíti, az
ember képesnek érzi magát arra, amit el
szeretne érni és ez érvényes a tanulásra
is. Feltéve, ha tudja az irányt. Azt hiszem
a fiamnak összességében ez az életforma
sokkal többet adott (így a kamaszkorban), mint bármi más.

Az evezés mindig nagyon fontos szerepet töltött be az életemben, rengeteg
élményt és barátot szereztem általa.
Kitartásra és küzdésre tanított, valamint
jelenleg az evezésnek köszönhetem,
hogy Amerikában végezhetem tanulmányaimat. Csapatunk leginkább nemzetközi evezősökből áll és Amerikán belül

sok városba utazunk versenyezni, így
sok új kultúrát és helyet is megismerhettem az evezésnek köszönhetően.
A sikereimet nagyban köszönhetem
Csankó Tibornak, aki az edzőm volt a
VVSI-ben és Vida Eriknek, akitől rengeteg segítséget kaptam.”

Evezés, ösztöndíj,
külföldi tanulmányok
Ha egy hajóban evezünk, az akár a
külföldi tanulmányok előszobája is lehet. Istenes Vanda sorait szeretném idézni, aki az evezés segítségével egészen
Floridáig jutott!
„A VVSI-ben kezdtem evezni, 2009től 2016–ig, 7 évig eveztem a VVSIben. Ezt követően 2 évet eveztem a
Ferencvárosi Evezős Club-nál (FEC).
Jelenleg harmadéves egyetemi hallgatója
vagyok a Barry University-nek marketing és business adminisztráció szakon.
Az egyetem Miamiban, Floridában van.
A vízi edzések szintén Miami-ban vannak, egy Indian Creek nevű helyen.

Az evezés egy idő után nem csak sportot jelent. Az evezés egy életforma, amit
szavakkal leírni nem lehet. Az Evezős
Utánpótlásért Alapítvány keretein belül
kipróbálhatod, megnézheted, beiratozhatsz és lassan részese lehetsz ennek
a csodálatos életformának, amit fantasztikus edzők koordinálnak és segítik
hozzá a gyermekeinket a testi és lelki
egészséghez!

vvsirowing@gmail.com

Instagram

a VVSI csapata a XXII. Tisza Kupa Nemzetközi Evezős Versenyen

#vvsi_evezes
#prorowing
					
Matucza-Riba Edina
		
„lelkes evezős szülő”

KULTÚRA
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TISZTELT KÁPOLNÁSNYÉKI ÉS PETTENDI OLVASÓK!
A 18. század végén kezdődött Magyarországon a nyelvújítás mozgalma, amelynek fő célja a szókincs bővítése, a nyelv
egységesítése, valamint az idegen szavak helyettesítése volt.
A mozgalom során a nyelvművelők számos olyan változtatást
ültettek el a magyar nyelvben, melyet a mai napig használunk.
Nyári Krisztián erről így írt.
„Vörösmartynak – egyebek mellett – három alapvető fontosságú új szót köszönhet a hálás utókor: ő alkotta meg a fröccs, a
szivar és a ledér szavakat.
A fröccs eredetét többen is leírták. 1842. október 5-én Fáy
András író Vörösmartytól vásárolt fóti pincéjébe hívta szüretre néhány barátját. Köztük volt Jedlik Ányos fizikus, a dinamó feltalálója is. Jedlik szerette a bort, de könnyen a fejébe
szállt, ezért elhozta magával találmányát, a széndioxiddal dúsított palackba zárt vizet. Az italt kedvelő, vállalkozó kedvű
Vörösmarty volt az első, aki a társaságból kipróbálta a szúrós
vízzel hígított bort. A feljegyzések szerint klasszikus, fele-fele arányú kisfröccs volt. „ Íme a spritzer” – mutatta be találmányát Jedlik. Vörösmartynak már az első korty után ízlett, de
azonnal átkeresztelte a németes hangzású italt. Magyarosabb,
ha fröccs a neve, mondta. Még ott a szüreten megírta a fröc�csöt köszöntő első verset, a Fóti dalt: "Fölfelé megy a borban a
gyöngy; / Jól teszi. / Tőle senki e jogát el / Nem veszi."
Vörösmarty másik káros szenvedélye a dohányzás volt.
Nemcsak fogyasztotta, hanem maga is állított elő szívnivalót,
amelyhez maga termelte dohányt használt. A Figyelmező c. lap
1837. 7. számában, az addig használatos cigarro és szipka helyett új szót is ajánlott a közönség figyelmébe: a szivart. Barátai
szerint a Vörösmarty-féle szivar nem volt igazán jó, de büszke
volt rá, ezért vendégei is elszívtak nála egy-egy torokkaparó
szálat. Halála előtti éjszaka is rágyújtott orvosa tiltakozása ellenére. Később az ő tiszteletére nevezték el a magyar szivarmárkát hőséről Csongor szivarnak.
A Csongor és Tündéhez kötődik a harmadik szó is, ami
ugyancsak Vörösmarty egyik káros szenvedélyére utal. Mirigy
boszorkány ifjakat elcsábító, szép leányát Ledérnek nevezte el.
Az etimológiai szótárak német vagy francia eredetű szóként
jegyzik, de Vörösmarty előtt nincs nyoma. A költőnek a színműhöz írt jegyzetéből az is kiderül, hogy Ledér foglalkozása
valójában micsoda: „A népmesében a» vár kívüli « ház a boszorkány tanyája. A valóságban itt rejtőztek – gyakran» tisztes özvegy «vezetésével – a bordélyok.” Ledért ide irányítja
Mirigy, hogy Csongor nála találjon „utált szerelmet”. Mirigy
háza tehát, ahol a kihívóan szép Ledér megpróbálja eltéríteni a
főhőst az igaz szerelemtől, egy városon kívülre szorított vidéki
bordélyház. Vörösmartynak volt tapasztalata az efféle helyekről, de hívő katolikusként bűntudatot is érzett emiatt. Erre utalhat „A merengőhöz” egyik megjegyzése is: „Kéjt veszt, ki sok
kéjt szórakozva kerget.” Ez persze megint azt bizonyítja, hogy
nem annyira a fiatal lányhoz, mint saját magához írta a verset.”
Sok ma is használatos szavunk közül, Ő alkotta többek között még a bitor, zsarnok, tömör, tömeg szavakat is, valamint a
Hajna, Tünde, Enikő, Csilla, Irma, stb. neveket is. Érdekes az,
hogy férfi keresztneveket nem nagyon alkotott, inkább régi ősi
neveket hozta vissza a köztudatba, mint Zalán, Csaba, stb.

Vörösmarty volt az, aki javasolta helyesírásunk főbb szabályainak rögzítését, és a Tudós Társaság 1832-ben kiadta a Révai
Miklós elveit követő első magyar helyesírási szabályzatot, „A
magyar helyesírás és szóragasztás főbb szabályait”. A szabályokat
Vörösmarty öntötte végső formába.
Kupi László helytörténeti kutató
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TERMÉSZET

ZAVAR AZ AVAR?
Egy fagyos őszi reggel arra ébredünk,
hogy a fák levetkőznek, vastag, puha
levélpaplant borítanak a földre. Az udvarunkon az avar zavaró lehet, mert
megbontja azt a rendet, amit elvárunk a
környezetünkben. De, ugyanez az avar
már nem zavar, sőt, kifejezetten szépnek
hat, amikor erdőben sétálunk és megcsodáljuk az őszi erdő színeit. A bokáig
vagy lábszárközépig érő avar alján jellegzetes illatú, laza szerkezetű televény
talajt érlel az idő. Ilyekor azt érezzük,
hogy valójában ez a rend, a körforgás
rendje, aminek mi is részei vagyunk.
Aztán az erdőn kívüli világban, a kertünkben már megváltozik a látásmódunk. Amit a természet télire jótékonyan
igyekszik betakarni, azt mi - a rendre és
az esztétikára hivatkozva - kitakarjuk.
De milyen szerepe is van a lehullott
lombozatnak?
Ez az a védőréteg, amely meggátolja, hogy a talaj kopjon, a víz és a szél
felkapja. Ez akadályozza meg, hogy a
talaj kiszáradjon és a tápanyagok intenzíven kimosódjanak – terhelve ezzel
az élővizeinket. Nyáron
az avar véd, hogy a napfény túlzottan ne tudja
felmelegíteni a földet,
megóvva ezzel a milliárdnyi paránylényt (idegen
szóval mikroorganizmust), melyeknek
a talaj az élettere. Amikor a talajfelszín
takaróréteg nélkül marad az mind ezeknek a károsító tényezőknek van kitéve.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a szélsőséges időjárásváltozások formájában
megjelenő éghajlatváltozást sem, ami
még jobban felerősíti a talajpusztulást.
Például a hirtelen lezúduló csapadék az
eróziós hatás mellett összetömöríti a talajt, a vastag levéltakaró ezt is megakadályozza, szivacsként tárolja és lassan
adagolja az értékes vizet.
Az avar szerepe
Amikor a kutatók megvizsgálják az
erdők talaját, akkor egy hektáron 15-35
tonna (!) élőlényt találnak – apró fonalas gombákat, baktériumokat, férgeket,
rovarokat és más lényeket. Ezzel szemben egy szántóföldön mára ez a szám
2-4 tonnára zsugorodott az intenzív mezőgazdasági termelés következtében.
Amíg a természetnek húsz évébe kerül,
hogy 1 mm új talajt hozzon létre, azt az
intenzív mezőgazdaság egyetlen év alatt
tönkreteszi. Lehet azt mondani, hogy

műtrágyával pótolható minden – de ez
egyszerűen nem igaz. Lesz szép, nagyméretű zöldség és gabona – azonban
egyre kevesebb tápértékkel.
Erről olvashat itt: https://www.netamin.hu/tudasbazis/cikkek/csokkeno_tapanyagtartalom_zoldseg_gyumolcs/
vagy olvassa le a mellékelt QR-kódot.

Európában a talaj 17-szer gyorsabban
pusztul, mint ahogyan épül. Olyan ez,
mint egy felhorzsolt seb, amelyet, amint
gyógyulni kezdene, újra és újra felkaparnak. Ez a változás nem gyors, de minden
évben összeadódik a károkozás mértéke.
Ez azt jelenti, hogy - ha így folytatjuk 60 év múlva nem marad termőföldünk.
Az okos gazdálkodás
Ha a lehullott levelek visszakerülnek
a szerves anyagok körforgásába és táplálják a talajlakó élőlényeket és végső
soron egy egész erdőt, akkor miért is ne
lehetne ugyanezt a természetes rendet
megőrizni a közvetlen lakókörnyezetünkben is?
Az ősz egyik ismert kísérő jelensége
az avarégetés, illetve az avar elszállíttatása. Mindkét megoldás sok vesződséggel és jelentős környezeti terheléssel jár.
Gyulai Iván az Ökológiai Intézet a
Fenntartható Fejlődésért Alapítvány elnöke, egyetemi docens szerint is a legjobb
helye ott van a levélnek ahol az lehullott.
Még a diólevélnek is. Az avar égetése során keletkezett hamu rombolja a talaj humuszkészletét. A legokosabban akkor járunk el, ha a lehullot avart – amit például

a kertünkben, vagy az udvarunkban ös�szegyűjtünk – nem elégetjük, hanem tudatosan és a talaj javára használjuk fel.
Mulcsozás - zöldhulladékkal
A mulcs szó mindenkinek ismerős.
Kertészeti árudákban jó minőségű talajtakaró mulcs, rendszerint felaprított fakéreg kapható, amely jól ellátja a feladatát, és a talaj takarásával négyes szerepet
tölt be. Egyfelől széppé teszi a környezetünket, rendezett képet ad a kertnek.
Másfelől elnyomja a gyomokat, hiszen
elveszi elölük a napfényt és fizikailag is
gátolja a növekedésüket. Harmadrészt
csökkenti a talajfelszín párolgását, így
jelentősen csökken a locsolási igény. Ez
utóbbi azért is fontos, mert nem csupán
pénzt takarítunk meg, hanem megelőzzük a talaj szikesedését is. Erre kevésbé
szoktunk gondolni, pedig a kútvízben
és a csapvízben is jelentős mennyiségű
ásványi anyag található, amely előbbutóbb szikesedéshez vezet. Ezt csak úgy
tudjuk megelőzni, ha a lehullott esőt
képesek vagyunk megőrizni a földben.
A mulcs beengedi az esővizet, de meggátolja a párolgást. Negyedrészt pedig
megvéd a fagyoktól – olyan, mint egy
jótékony takaró a talaj testén.
Miért is ne használnánk fel a lehullott leveleket, zöldnyesedéket arra, hogy
velük takarjuk be a talajt? Ez a legokosabb megoldás, amivel nem csupán a
talaj takarását, hanem friss, jó minőségű
tápanyagokkal való utánpótlását is elvégezzük. A kitartó talajtakarás eredményeként bőséges jutalmat ad a kertünk,
veteményesünk, mert szép, egészséges
és tápanyagokban gazdag élelmiszert
tehetünk a családunk asztalára, és nem
utolsó sorban óvjuk a Földet.
Az avar a barátunk! 
Fülöp Berta
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ŐSZ
Rövidülnek a nappalok, egyre hűvösebbek az éjszakák és a természet is magára ölti lassan színpompás őszi ruháját.
Ilyenkor az ember azon kapja magát,
hogy a munkából hazatérve legszívesebben egy pohár forró ital, vagy egy tányér
jó meleg leves társaságában a meleg lakásban töltené a nap hátralévő részét. Aki
viszont a jövő évben is bőséges termést
szeretne a kertjében, annak nincs ideje
ilyenkor sem tétlenkedni. Az őszi kerti
munkálatokkal alapozzuk meg a következő évet. Nem véletlen, hogy a régiek októbert „Magvető havának” hívták.
Veteményesünkből kikerülnek az idei
növények maradványai. Viszont a talajt
nem érdemes parlagon hagyni. Most van
itt az ideje a hagyma duggatásnak. De
ezen kívül vethetünk még áttelelő zöldborsót és petrezselymet, spenótot, kelkáposztát és fejes káposztát, valamint őszi
mákot is.
Ha marad üres helyünk, azt mindenképp érdemes mustárral bevetnünk télire. Ez a zöldtrágya nagyszerű talajtakaró
lesz és javítja a talajszerkezetet. Néhány
hét alatt kaszálható méretűre nő. Az ily
módon mulcsozott talaj szerves tápanyagokban gazdag, így kiválóan alkalmas a
konyhakerti veteménynek tavasszal.
Ha nincs lehetőségünk a zöldtrágya
vetésre, akkor érdemes ősszel szerves
trágyát, vagy komposztot kijuttatnunk a
talajra és sekélyen bedolgozni.
Aki jobban szeretne belemélyedni a
házi, kerti ökológiai termesztés rejtelmeibe, az most kezdhet el mélymulcsos
ágyást kialakítani. Ajánlom az Ökológiai
Intézet facebook oldalát valamint youtube csatornáját, ahol többek között ezzel
kapcsolatban is lehet informálódni.
Ha műtrágyát szeretne használni, akkor a kálium túlsúlyosakat, alacsony nitrogén tartalmúakat, vagy nitrogén menteseket kell használni a tél beállta előtt.
Elérkezett a szabadgyökerű gyümölcsök telepítésének szezonja is. Ki ne
vágyna egy lédús, édes, frissen szedett
almát falatozni a saját kertjéből? Ha
biztos eredést szeretne szabadgyökerű
gyümölcsfájának, akkor itt se feledkezzen meg a talaj előkészítéséről. Fontos a
megfelelő hely kiválasztása is, hiszen az
elmúlt évek tapasztalataiból tudjuk, hogy
barackot például nem érdemes fagyzugos helyre ültetni. De ugyanilyen fontos a

fajta kiválasztása is, melynek nem csak a
mi igényeinket kell kielégítenie, de illenie
kell kertünk adottságaihoz is. Figyelembe
kell vennünk a méretet (már kaphatóak
törpített vagy oszlopos fajták is egyes
gyümölcsökből), talajigényt, porzópár
szükségességét, és a jelenleg a kertünkben lévő növényfajokkal való társíthatóságot (pl az almát nem érdemes dió közelébe telepíteni, mert az almamoly mindkét
növény kiemelt kártevője).
De ha már gyümölcsfáknál tartunk:
hadd hívjam fel a figyelmet az őszi lemosó permetezés fontosságára, melyet
közvetlenül lombhullás előtt érdemes
időzíteni. Jelentősen visszaszorítható
vele az áttelelő károsítók száma. A fás
szárú dísznövényeknél ezt ugyanilyen
fontos lenne megtenni.

Mint látható, akad bőven teendő az
őszi napokban is a kertben. Használjuk
ki a napsütötte napokat mert, fáradozásunk megtérül!
Jó munkát kívánok hozzá!
Sarkadiné Héja Johanna
Sarkadi és Társa Kertészeti Áruda,
Kápolnásnyék
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REJTVÉNY

KÁPOLNÁSNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

REJTVÉNY
Deák Ferenc, a haza bölcse, többször is megfordult
Kápolnásnyéken. Vörösmarty barátjaként, a költő végakaratát teljesítve, halála után ő lett árváinak gyámja, özvegyének
legfőbb támogatója is. Vele történt meg egy alkalommal, hogy
egy eseményről távoztában hiába kereste a kalapját, mivel azt
tévedésből egy képviselőtársa vette magához. Amikor ezt szóvá tette, az illető szégyenkezve levette a fejéről a kalapot és
e mentegető szavakkal adta vissza: „Ne haragudjon, bátyám a
tévedésért, de körülbelül egyforma a fejünk.” Deák erre felnevetett és a következő választ rögtönözte…
Amennyiben a közölt szavakat és betűcsoportokat helyesen
írják be a rejtvényhálóba, majd a maradék három szót és négy
szótagot megfelelő sorrendbe állítják, megismerhetik az anekdota csattanóját, Deák nevetve közölt önérzetes válaszát.
Egy szót, könnyítésül előre beírtunk.
–háes–

Tízbetűs: BUZDÍTÁSRA, KAPKODÁSON
Kilencbetűs: ZENEÓVODA, ZSOMBÉKOS
Nyolcbetűs: ALVAJÁRÓ, FELESBEN, LÉKELÉSI,
MÓNIKÁJA
Hétbetűs: EREDETI, SAJÓJÉG
Hatbetűs: IGEMÓD, ISTENI, SZÉLES, KESERV
Ötbetűs: AGÁTA, ALÁJA, ALATT, APRÓT, AUDIO, AVATÓ,
BÉGET, BELÜL, BÓKFI, BORIS, BOZSÓ, ELSÜT,
EREJE, ESDEK, FLÓTA, GÉSÁK, HADRA, HAJÍV,
HARAG, IDEJŰ, ITTAS, LABOR, LÁPRA, LEHET,
LELLE, ODÁZÓ, ODETT, OKÍTÓ, PRÓZA, TESZT
Négybetűs: ADAT, ALIG, ALOM, DÉKY, ERAE, ÉRÁÉ,
GRÁF,ILON,KÓSA,LESI,MÉLY,NADA,ONOD,ORSI,
OTTÓ, RÁÁS, SZED, SZIA, ZÉNÓ
Hárombetűs: ASI, ELU, ENO, ÉZŰ, HPV, KÖR, LÉK, LÜA,
OMO, ÓVA, OVI, PDÁ, RIO, SMM, USA
Kétbetűs: AB, DE, GE, HA, ÓA, SÍ, ÜL
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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

Minden héten csütörtökre friss tőkehús
előjegyzésére is van lehetőség!

Kovács Attila
Fuvarozó

2475 Kápolnásnyék,
Kenessy utca 3.

Tel.: +3670/416-9539
+3630/124-0667
kovati77@gmail.com

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ
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

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

Költségvetéssel, beszámolóval kapcsolatos
ügyek, gazdálkodás.

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

Bérszámfejtéssel, utalásokkal kapcsolatos
feladatok.

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

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

Könyvelés, tárgyi eszköz nyilvántartás.

Bognár Dalma
pénzügyi ügyintéző
22/574-100/113, 70/9530778
konyveles@kapolnasnyek.hu

Személyügyi, munkaügyi feladatok ellátása,
költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatás.

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

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

Iktatás, szociális étkeztetéssel kapcsolatos
feladatok, méhészek bejelentése.

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

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

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

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

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

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

Út-és közműépítési ügyek, közterület-használati engedélyek, közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások kiadása, fakivágások és
kútfúrások engedélyezése, növényvédelemmel és település üzemeltetéssel kapcsolatos
feladatok.

Dr. Somogyi Réka
T:06-70/3735927
somogyi.reka@kapolnasnyek.hu

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
hirdetményekkel kapcsolatos feladatok,
birtokvédelem, pályázatokkal 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

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

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

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

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:
(ügyintézés csak személyesen,
telefonon nem elérhető)
Ügyfélfogadás:
Hétfő:
13.00-18.00 óra között
Péntek:
8.00-12.00 óra között
Helyszín: Tó-Vill Kft. székhelyén
2475 Kápolnásnyék, Tó u. 20.
E-on hibabejelentés:
Közvilágítás hibabejelentés,
kizárólag munkaidőben!
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
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