2021. NOVEMBER - DECEMBER

30. ÉVFOLYAM

6. SZÁM

KÁPOLNÁSNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT KARÁCSONYT VÁRÓ
RENDEZVÉNYÜNKRE!

Adventi hangolódás
PROGRAMOK:
2021. NOVEMBER 27. SZOMBAT

2021. DECEMBER 10.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐTTI TERÜLET,
MŰVELŐDÉSI HÁZ

PETTEND, KÖZÖSSÉGI HÁZ, KENESSEY U. 9.

16.00-19.00	ADVENTI HANGOLÓDÁS,
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
17.00 ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS AZ
EGYHÁZAK KÉPVISELŐINEK
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

2021. DECEMBER 04. SZOMBAT
MŰVELŐDÉSI HÁZ

10.00 KALAP JAKAB- GYERMEKMŰSOR

2021. DECEMBER 05. VASÁRNAP
15.00 	ÉRKEZIK HOZZÁNK A TÉLAPÓ!
A MÁR MEGSZOKOTT ÚTVONALAT
BEJÁRVA, A KIJELÖLT HELYEKEN
SZEMÉLYESEN TALÁLKOZHATNAK A
TÉLAPÓVAL A GYEREKEK!

16.00-18.00

ADVENTI HANGOLÓDÁS,
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS

2021. DECEMBER 12. VASÁRNAP
POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐTTI TERÜLET,
MŰVELŐDÉSI HÁZ, VÖRÖSMARTY PARK

15.00 ÓRÁTÓL
- KREATÍV FOGLALKOZÁS
- KÉZMŰVES KIRAKODÓVÁSÁR
- KÖZÖS GYERTYAGYÚJTÁS AZ
EGYHÁZAK KÉPVISELŐINEK
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
AZ ADVENTI PROGRAMOT FÉNYFESTÉS, A
REFORMÁTUS GYÜLEKEZET TAGJAINAK
ÉS A VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TANULÓINAK
KARÁCSONYI ÉNEKE, DALAI SZÍNESÍTIK.

A RENDEZVÉNY IDEJE ALATT FORRALT BOR, ZSÍROS KENYÉR ÉS MELENGETŐ HANGULAT
VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET!
A ZÁRT TÉRBEN ZAJLÓ PROGRAMOKON A RÉSZVÉTEL A MINDENKORI TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS
ÉRTELMÉBEN VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY MEGLÉTÉHEZ KÖTÖTT!
A RENDEZVÉNYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL INGYESNES, MEGTARTÁSUKRA AZ AKTUÁLIS
VESZÉLYHELYZETI KORLÁTOZÁSOK ÉRVÉNYESEK!
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KICSIT ÉS NAGYOT A RENDEZVÉNYEKEN!
KÁPOLNÁSNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket
az elmúlt időszak önkormányzati döntéseiről, valamint a települést érintő
eseményekről.
A
Képviselő-testület
2021. október 25-ei ülésén elfogadta a szociális célú tűzifa támogatás
igénylésének helyi szabályairól szóló rendeletet.
132 erdei m3 keménylombos tűzifát tud
önkormányzatunk szétosztani a rászoruló családok közt. Szociális célú tűzifa támogatás nyújtható annak a személynek,
akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 88.350.-Ft-ot,
egyedül élő esetén jövedelme nem haladja meg a 116.850.-Ft-ot. A kérelmeket
a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati
Hivatalnál (Kápolnásnyék, Fő utca 28.)
lehet benyújtani 2021. november 30.
napjáig ügyfélfogadási időben.
A Kápolnásnyéki Önkormányzati
Hivatal és a Művelődési ház épületének

energetikai korszerűsítéséről döntöttek a
képviselők. Az intézmények napelemes
rendszerrel történő kiépítése valósul meg
a Tó-Vill Kft. kivitelezésében, 21 millió
forint költséggel.
A Képviselő-testület a Kápolnásnyéki
Olvasókör részére programok szervezésére, lebonyolítására 150.000.-Ft támogatást biztosított.
A Képviselő-testületi ülés után lakossági fórumot tartott a testület Pettend településrészen, ahol a helyi lakosok kérdéseire, észrevételeire adott választ.
2021. november 8-án képviselői fogadóórát és közmeghallgatást tartott a
képviselő-testület csekély számú helyi
lakos részvételével. Az érdeklődők által felvetett problémákkal kapcsolatos
kérdéseket igyekezett azonnal megválaszolni a testület.
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

TISZTELT KÁPOLNÁSNYÉKI
LAKOSOK!
A koronavírus-járvány negyedik hulláma településünket is
elérte, sajnos Kápolnásnyéken is vannak koronavírussal fertőzött, tüneteket mutató betegek.
Ha valaki olyan élethelyzetbe kerül, hogy ő maga, vagy segítője, családtagjai betegek lesznek vagy más miatt átmenetileg
nem megoldott az ellátása és segítségre szorul, akkor ezt jelezze az Önkormányzat felé, igyekszünk gyorsan segítséget nyújtani bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban és egyéb, a kialakult
helyzetből adódó feladatokban. Bármelyik lakosunk bizalommal fordulhat hozzánk. Jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet:
Podhorszki István polgármester tel: 22/574-100/115,
70/3823748, polgarmester@kapolnasnyek.hu
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
tel:
22/574-100/114,
70/9530786, jegyzo@kapolnasnyek.hu
Köszönöm a lakosság eddigiekben tapasztalt fegyelmezett
viselkedését, az egymásra való odafigyelést, azonban továbbra
is arra kérek mindenkit, hogy mind a maga, mind a környezetében élők, főleg az idősek védelme érdekében oltassa be magát
és tartsa be a járványügyi intézkedéseket, és amennyiben segítségre van szüksége, jelentkezzen az ismert telefonszámokon.
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Tisztelettel:

Podhorszki István
polgármester

Kedves Ünnepre készülők!
Szeretnénk mindenkit meghívni Mikulás
váró és karácsonyra hangoló
Adventi sorozatunkra.
Dátumok napján délután 17 órától:
- nov. 25.
- dec. 2.
- dec. 9.
- dec. 16.
Óvodánk apróságai ízelítőt adnak ünnepi
előkészületeinkből.
Ezeken a napokon az óvoda élő adventi
naptárja előtt,
a Balassa utcai parkolóban sok
szeretettel vár mindenkit
óvodánk apraja nagyja!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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II. TÖKLÁMPÁS
FESZTIVÁL
Egy év kihagyás után ismét megrendezésre került, immár a II. Kápolnásnyéki
Töklámpás Fesztivál az itt élők és ide
látogatók legnagyobb örömére. A rendezvényen sok szép, érdekes és félelmetes tökfaragással találkoztunk. Az idei
bulit összekötöttük a Halloween-nel,
gyerekek és felnőttek egyaránt beöltöztek, majd cukorkát és csokit gyűjthettek
a Vörösmarty Park különböző pontjain,
ahol rémisztőbbnél rémisztőbb jelmezesek osztogatták számukra az édességet. Volt arcfestés, kreatív játékok,
büféasztal, fotósarok, tökfaragás. 18.00
órakor kis időre lekapcsoltuk a parkban a közvilágítást, hogy gyönyörködni
tudjunk az ott készült fantasztikus alkotásokban. Köszönjük, hogy ennyien ellátogattatok rendezvényünkre és reméljük mindenki nagyon jól érezte magát.
Köszönöm, hogy ötleteim megvalósulhattak az önkormányzat, elsősorban az

önkormányzati fiú-csapat és a kulturális
bizottság támogatása által. Köszönöm a
rengeteg segítséget mind a szervezésben,
mind a lebonyolításban minden civil támogatónak is:
Anya-Tanya Használtruha üzlet,
Kvak Zoltán,
Lukács Ildikó,

VIRÁGOS MAGYARORSZÁG
VERSENY KERTÖRÖKSÉG
ÉS KERTTURIZMUS
KÜLÖNDÍJBAN RÉSZESÜLT
TELEPÜLÉSÜNK
A Magyar Turisztikai Ügynökség 28. alkalommal hirdette meg a Virágos Magyarország versenyt, amely idén számos szempontból megújult. A megmérettetésre több mint 320
pályázat érkezett, a zsűri összesen 49 díjat oszt ki. 2021-ben
változás, hogy a nagyobb települések egy bemutatkozó anyag
beküldésével online is nevezhettek, illetve választhatták a személyes jelenléttel történő zsűrizést is. Szintén idei újításként a
pályázók tematikus nevezésekkel is részt vehettek a megmérettetésen, amennyiben csak egy parkot, teret, iskolaudvart szerettek volna bemutatni. A beérkezett pályázatokat egy 120 fős,
kertész, tájépítész és turisztikai szakemberekből álló zsűri értékelte, akik megállapították: idén is folytatódott az az örömteli
tendencia, hogy évről évre egyre színvonalasabb pályázatok
érkeznek. Sorra szépülnek meg a közterületek, és számos településen átgondolt, a fenntarthatóság szempontjait is szem előtt
tartó zöldfelület-fejlesztés zajlik.
Ez a különdíj közös sikerünk, melyet ezúton is köszönök hivatali ás óvodai munkatársaimnak és községünk lakosainak!
Podhorszki István
polgármester

Nemes Cukrászda,
Papírbolt Kápolnásnyék,
Póder Tamás,
Szabó Ferenc,
Zámbó Zoltán.
Jövőre ismét „tököljünk” együtt:
Kovács Brigitta
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TÖKÖS NAP AZ ÓVODÁBAN
Október 21-én Tökös napot tartottunk
a kápolnásnyéki napsugár óvodában.Az
óvodai nevelés célja a hagyományőrzés,
hagyományápolás.
Igyekeztünk változatos programokkal,
játékos formában mélyíteni ismereteiket.
Több állomáson játszhattak a gyerekek. Nagy izgalommal gyülekeztek,
majd minden csoport elindult egy állomásra, ahol egy-egy feladatot kellett
megoldaniuk közösen vagy egyesével.
Képeket raktak ki kukoricából, téma a
kedvenc állat volt.

PAPP RÓBERT
CERKAFIRKA: TÖKLÁMPA
Készül a készül a töklámpa
Aprócska gyermekkéz formálja
Belsejét kanállal kaparja
Piruló tökmag a jutalma.

Az udvaron tököt tereltek seprűvel, eközben
bizonyíthatták ügyességüket és gyorsaságukat.
A gyerekek örömmel, jókedvvel dolgoztak, tevékenykedtek.
A délelőtt lezárásaként pedig mindenki megnézte az aulában kiállított
töklámpásokat.

MÁRTON NAPI NÉPHAGYOMÁNY
A Márton-nap az egyik legvidámabb
és régtől fogva megült népi hagyomány,
amely az ilyenkor általában körbehordozott lámpásokkal még ad egy kis lelki melegséget és világosságot a hideg
téli napok átvészeléséhez. Sajnos idén a
járványügyi helyzet miatt a lámpás felvonulásunkat nem tudjuk megtartani.
Óvodánkban november elejétől folyamatosan beszélgetünk a gyermekekkel
a Márton legendáról. Fontos része az
előkészületeknek a vers tanulás és az ünnephez kapcsolódó énekek megismertetése, gyakorlása, ami fejleszti a memóriát,
szövegértést, valamint a ritmusérzéket.
Megismertetjük a gyermekeket életkoruknak megfelelően Szent Márton püspök
élettörténetével, a személyét övező különböző mesés történetekkel, a nevéhez
kötődő népszokásokkal, hiedelmekkel.
A legenda szerint Szent Márton egy libaólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani, de a ludak

elárulták gágogásukkal. Az óvodában
évek óta hagyomány, hogy november 11.én délelőtt a gyermekek számára játékos
vetélkedőt szervezünk. Ennek keretében
libát etetünk, libás puzzlet rakunk ki, és a
tornateremben akadály pályát teljesítettek
a gyermekek. Örömteli hangulatban zajlott a délelőtti program, amin a gyermekek nagy örömmel vettek részt.
Óvónénik

Kell bele mécses is estére
Tökfedő kerül a fejére
Lehet, hogy nappal a barátod
Megijedsz este, ha meglátod.

INTÉZMÉNYEK-CIVIL SZERVEZETEK

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!
Könyvtárunk a téli szünet idején
ZÁRVA tart: 2021. december 20. 2021.december 31.
Nyitás: 2022. január 3. hétfő 8.00.
Köszönjük megértésüket és
együttműködésüket!
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KÖNYVAJÁNLÓ
CHRISTIAN SEPP: ZSÓFIA SAROLTA
” Zsófia beleszeretett az orvosába. Érzelmei
Glaser doktor iránt annyira erősek voltak, hogy
nem akart lemondani erről az új szerelemről.
A helyzet azonban aligha lehetett volna bonyolultabb, mert az orvos polgári származású
volt, ráadásul nős és többgyermekes családapa. Zsófia így első lett volna a Wittelsbachház hétszáz éves történetében, aki elválik a
férjétől, és egy polgárhoz megy feleségül.
Tehát nagy bátorság kellett hozzá, hogy ezt
közölje a családjával. Vajon mi mehetett
végbe Zsófiában, hogy meg merte tenni ezt
a lépést? Tisztában van vele, hogy szinte
lehetetlen házasságot kötnie Glaser doktorral. Mégis határozottan kitart a terve
mellett. Húsz évvel az után, hogy szerelmes lett Edgar Hanfstaenglbe, életében
másodszor találkozott olyan férfival, aki
felkorbácsolta az érzelmeit. Ezúttal nem
akarta elveszíteni. Lesz, ami lesz!”
Lukács Ildikó könyvtár

EGY KIS ÍZELÍTŐ AZ ÚJDONSÁGAINKBÓL:
Marina Fiorato: A muránói üvegfúvó
Christian Sepp: Zsófia Sarolta: Sisi szenvedélyes húga
Jason Fry: Minecraft: Az utazás
Paulo Coelho: Az íjász
Andrew Morton: Diana
Leiner Laura: Higgy nekem
Leiner Laura: Bízz bennem
Balogh Boglárka: Európai fesztiválok
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CSIPKETÜNDÉR - FERGETEGES, ZENÉS VÍGJÁTÉK AZ
OLVASÓKÖR SZERVEZÉSÉBEN
Szeptember
18-án
szombaton
17:00 órai kezdettel a Kápolnásnyéki
Vörösmarty Művelődési Házban mutatta
be a Felvonási Tünetek Színházi Műhely
a Csipketündér című fergeteges, zenés
vígjátékot. Molnár Ferenc: Ibolya című
művének feldolgozása volt a darab.
Köszönjük a társulatnak -Murzsa
Kata vezetésével- ezt a felhőtlen szombat délutáni kikapcsolódást! Köszönjük
továbbá a művelődési ház használatát
Kápolnásnyék Önkormányzatának, valamint köszönjük az olvasókör tagjainak
a segítségét és a finom süteményeket,
mellyel a társulatot várták. Külön köszönet mindenkinek, aki eljött és megtekintette az előadást. Találkozunk legközelebb december 11-én /szombaton/
a művelődési házban, amikor Örkény:
Macskajáték című művének adaptációját
tekinthetik meg két felvonásban, szintén
egy zenés darab keretein belül. Várunk
minden kedves érdeklődőt szeretettel!
Pintér Beáta
Kápolnásnyéki Olvasókör

A Kápolnásnyéki Olvasókör vers- és novellaíró pályázatot hirdet
„KARÁCSONYI EMLÉKEM” címmel gyermek és felnőtt kategóriában.
A pályázat célja, hogy a résztvevők a szépirodalom eszközeivel bemutassák mit jelent
a család, a lakóhely, vagy akár a történelmi korok tükrében a karácsony az életükben.
A pályázat feltételei:
•
•
•

gyermek kategória: 8-14 éves
korosztály
felnőtt kategória: 15- év kor felett
a beérkezett írások maximum kettő
A/4-es oldal terjedelműek lehetnek,
gépelt, vagy kézzel írott formában

A pályázatok beküldési határideje:
2021. december 05.
Kizárólag az olvasókör e-mail címére
várjuk a műveket:
kapolnasnyekolvasokor@gmail.com

Az eredményhirdetésre 2021. december
12-én délután, a kápolnásnyéki adventi
napon kerül sor a Vörösmarty parkban.   
A nyereményeket a szervezők elsősorban személyesen, a rendezvény keretein
belül szeretnék átadni.
A két első helyezett pályaművei megjelennek majd a Kápolnásnyéki Kisbíró
újságban.

INTÉZMÉNYEK-CIVIL SZERVEZETEK
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"LÉGY OTT, LÉGY JELEN, HA AZT AKAROD,
HOGY IGAZÁN ÉRTSENEK"!
2021. október 16-án szombaton
16:00-kor a Kápolnásnyéki Vörösmarty
Művelődési Házban Bauer Barbara írónőt láttuk vendégül, egy közönségtalálkozó keretein belül. Mi lélekből is értettünk Barbara! Köszönjük, hogy velünk
voltál és elhittük Neked, hogy csak így
érdemes. Köszönjük az élményt és köszönjük a finom és őszinte szavakat. A
könyveid szereplői után: mi fényfestők,
aranyművesek, fekete rózsák, boszorkányok és grófnők, sváb-tót-cigány-zsidó
magyarok. Emberek. Barbara könyveket is hozott magával, melyeket dedikált
és megvásárolhatóak is voltak, többek
között a Máté Péter életét egy különleges megközelítésből bemutató Most
élsz címmel megjelent legújabb kötetét.
Termékeny munkásságának pár művét
hozom elétek a csodálatos, misztikus,
múlt időket bebarangoló, mégis közeli
a lélek útját és fejlődését kutató történetei közül, amelyekben a múlt és a jelen
találkozása mélyen a szívekbe hat, nem
negédesen, hanem kiváló írói vénával
tolmácsolva.:

Légikisasszonyok
Két út között
Magánutak
Vakrepülés
Elsuttogom százszor
A leggazdagabb árva
Porlik, mint a szikla
Az élet hangja
Még látlak odafenn
Légikisasszonyok trilógia

Kétszáz éves szerelem
Az aranyműves fia
A fényfestő
A fekete rózsa
A
találkozó
a
Kápolnásnyéki
Olvasókör
szervezésében
és
a
Kápolnásnyéki Önkormányzat támogatásával jött létre.
Pintér Beáta
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INTÉZMÉNYEK-CIVIL SZERVEZETEK

VALAMINEK A VÉGE ÉS VALAMINEK A KEZDETE
Az ember ezt a törvényszerűséget nagyon sokszor megtapasztalja az életében,
bár sokszor nehéz valamit elengedni,
amit megszoktunk és néha tartunk az újtól, de az új egyben reménykeltő is tud
lenni. A katolikus egyházban Krisztus
Király vasárnapjával zárul le az egyházi
év és ugyanakkor mindjárt a következő
vasárnap, az Advent I. vasárnapjával
megkezdődik az új egyházi év.

Kisiskolástól nyugdíjasokig egyaránt élvezni lehet ezt a programot.
Advent egy másik sajátossága a rorátés (hajnali) misék. Kápolnásnyéken
pár éve kezdtük el, hogy advent csütörtökein reggel 6.00 órakor közös imával
köszöntjük a „Hajnalt”, emlékezve arra,
hogy egykoron úgy várta az emberiség a
Megváltót, mint ahogy a sötétben botorkálók várják a hajnalt.

Előreláthatólag Kápolnásnyéken a karácsonyi „éjféli mise” december 24-én
17.00 órakor lesz megtartva.
Reméljük, hogy egyházközségünkben
is átélhetjük azt, hogy ha valami véget
ér, akkor valami reményteli, új indul el.
Récsei Norbert
r.k plébános

Az adventi időszakról az „adventi vásárok mellett” (mely egyre inkább profanizálódott) talán a négy gyertyát „hátán
hordozó” adventi koszorú is eszünkbe
jut, vagy más egyéb adventhez köthető
kép, illat.
Kápolnásnyéken az új egyházi évet
(november 28-án) szentmisével kezdjük
reggel 9.00 órakor, ahol templomunkban
meggyújtjuk az első adventi gyertyát. A
szentmisét követően bárki, aki szeretné elkészíteni a maga családi adventi
koszorúját, mindjárt lehetőséget szeretnénk erre biztosítani, egy teázással
egybekötött adventi koszorú készítés keretében. Ezzel a lehetőséggel szeretnénk
biztosítani, hogy egyéni adventi koszorúk készüljenek, melyhez úgy eszközt,
mint alapanyagot a plébánia biztosit.

Békés boldog karácsoNyt és
örömökbeN gazdag új eszteNdőt
kíváNUNk miNDEN kedves
lakosuNkNak!
KÁPOLNÁSNYÉK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÉS DOLGOZÓI

KÁPOLNÁSNYÉKI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
DOLGOZÓI

TERMÉSZET

A FENYŐFA
A Karácsonyi ünnepkör elengedhetetlen
része a nyugati világban a fenyőfa. Minden
évben kérdésként merül fel sokakban,
hogy valódi vagy mű fenyőt állítsanak e fel
karácsonyfának. Sokan úgy gondolják, a
valódi fenyő környezet károsító módon lett
kitermelve, és vele ellentétben a műanyag
változat tartósabb megoldás, így kevésbé ártalmas a bolygónknak. Véleményem
szerint amennyiben lehetőségünk engedi,
akkor mindenképp érdemes inkább igazi
fenyőt választani karácsonyfának.
Magyarországon kimondottan karácsonyfának szánt fenyő ültetvények vannak főként Zala ,Vas és Somogy megyékben. Ezek az ültetvények általában családi
gazdaságok és kistermelők tulajdonában
vannak, ott magyar emberek dolgoznak.
Az országban lévő kertészetek – így mi is
– innen töltik fel fenyőfa készleteiket az
ünnepek előtt. Ezek a fenyők évekig nőnek, mire olyan méretűek lesznek, hogy
ki lehet őket termelni. Ezalatt az idő alatt
rengeteg szén-dioxidot kötnek meg a légkörből és oxigént termelnek, így környezeti hasznuk igen nagy. Ezen kívül folyamatosan pótolják a kitermelt példányokat.
Ha vágott fenyőként lejár az idejük, sok
helyen a hulladék szállító cégek összegyűjtik őket, hogy a hőerőművekben elégessék és ezáltal energia legyen belőlük.
Ezzel szemben egy műfenyő – sok esetben távol keleti – előállítása során rengeteg mérgező anyag kerül a légkörbe, vagy
a vizeinkbe. Arról nem beszélve, hogy a
szállításuk milyen környezetkárosítással jár. Ha pedig évek múltán megunjuk,
vagy úgy ítéljük, már nem szép, egyszerűen műanyag hulladék lesz belőle.
Ha magyar termelő által előállított fenyőt vásárol magyar üzletben, azzal magyar munkahelyeket támogat, és kevesebb kárt tesz a környezetben!
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De lássuk, mi is a választék!
Első körben azt érdemes megfontolni,
földlabdás, vagy vágott fenyőt szeretnénk
e. A földlabdás fenyőket az ünnepek után,
mikor az időjárás engedi ki is ültethetjük
a kertünkbe, vagy egy nagyobb cserépbe
ültetve és dézsás növényként tartva akár a
következő évben is ez lehet a karácsonyfánk. (Egy a férjem által kitermelt ezüstfenyőt 3 egymást követő évben is feldíszítettünk karácsonykor. Utána már csak
azért nem, mert túl sokat nőtt az évek alatt,
és nem volt elég helyünk hogy bevigyük.)
Földlabdás fenyőnél nagyon fontos, hogy
vásárláskor győződjünk meg a földlabda
sértetlenségéről, és megfelelő méretéről.
Egy aránytalanul kis földlabdával kitermelt fa nehezebben fogja átvészelni az otthoni körülményeket, később kiültetve pedig az eredési esélyei is kedvezőtlenebbek.
A földlabdás fát tartós hideg esetén (kb
-10 fok) be kell szoktatni a lakásba: a
kinti hidegből tegyük először pár napra
egy fűtetlen helyiségbe, mondjuk garázsba, vagy pincébe, majd onnan fokozatosan vigyük beljebb. Ugyanígy járjunk el
a kiszoktatásnál. Ne feledkezzünk meg
arról sem, hogy rendszeresen megöntözzük. Ha padlófűtés van a lakásban, érdemes a cserép alá tenni egy kb 5cm vastag
hungarocell lapot, ami megakadályozza
hogy kiszáradjon a növény a fűtés miatt.
Ha a vágott fenyő mellett döntünk, karácsonyig mindenképp hűvösben kell tartani,
és mikor bevisszük a házba akkor se a legmelegebb helyre (pl fűtőtest közelébe) tegyük. Lehet kapni már olyan karácsonyfa
talpakat amikbe vizet öntve frissebben tarthatjuk a fánkat. Ha pedig a vágott fenyő
talpba állítása gondot jelent, kertészetünkben például ingyen faragjuk be a nálunk
vásárolt fenyőt, akár az otthonról hozott
talpba is.
A fajták tekintetében már igen széles
a választék. Hazánkban a hagyományos
karácsonyfa még mindig a luc fenyő
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(Közönséges luc – Picea abies), mely csodálatos fenyő illatával igazán karácsonyi
hangulatot teremt az otthonunkban. Az árfekvése is ennek a fajtának a legkedvezőbb.
Egyetlen hátránya, hogy tűlevelei viszonylag hamar lehullanak és még Húsvétkor is
előbukkannak a leg váratlanabb helyekről.
Másik hazánkban népszerű fajta a
Nordmann fenyő (Kaukázusi jegenyefenyő – Abies nordmanniana),
mely sötétzöld tűleveleivel és a rendszeres nyírásnak köszönhető szabályos kúp alakjával szemet gyönyörködtető látvány. Tartós vágott fenyő is.
Az ezüstfenyő (Picea pungens) is gyönyörű és különleges színű karácsonyfa lehet, bár a szúróssága miatt a díszítése okozhat kellemetlen pillanatokat.
Egyre népszerűbbek a különlegesebb fenyőfajták is: Kolorádói jegenyefenyő,
Duglászfenyő, Erdei fenyő, Fehér luc,
Cukorsüveg fenyő.
Ezúton hívom fel a figyelmet, hogy ha
nálunk vásárol, a szállítással sem kell bajlódnia, mivel - ahogy már hosszú évek
óta megszokott- idén is ingyen szállítjuk
ki fenyőinket december 21.,22. és 23-án!
A nálunk kapható fenyőket mi magunk jelöljük fel és termeljük ki, így garantálva a
kiváló minőséget.
Remélem minél több olvasóval találkozhatok az adventi időszakban!
Kellemes, békés, meghitt ünnepeket
kívánok mindenkinek az egész áruda
nevében!
Sarkadiné Héja Johanna
Sarkadi és Társa Kertészeti Áruda
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EURÓPAI MADÁRMEGFIGYELŐ NAPOK ISMÉT DOBOGÓS HELYEN VÉGEZTÜNK
A közel három évtizedes múlttal bíró
hagyományos rendezvényen – melyet hazánkban a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület képvisel
- a résztvevő országok október első hétvégéjének napjain madarat számlálnak
akár egyénileg, akár szervezett formában, szakértőkkel kísért csoportokban.
A madármegfigyeléssel töltött napok
eseményeit három számszerűsített eredmény formájában összegzi egy-egy ország: 1. látott madarak száma, 2. résztvevők száma, 3. rendezvényhelyszínek
száma. 2021-ben – a korábbi évekhez
hasonlóan – ismét nagyszerű eredményt
tudtunk felmutatni, két kategóriában is
dobogósok lettünk! A részvevők számát tekintve első helyen végeztünk:
Magyarországon 5415 regisztrált fő vett
részt a madármegfigyelő napokon, ez
a létszám különösen kiemelkedő eredmény az ország népességéhez viszonyítva (összehasonlításképpen: a második
helyen végzett Oroszország 5327 főt
számlált). Második helyezettek lettünk
a rendezvényhelyszínek mennyiségi
versenyében 195 helyszínnel. A verseny
természetesen kifejezetten barátságos
„küzdelem”, a valódi cél a természetismeret, a természetjárás népszerűsítése.
Ezeken az októberi napokon sokat lehet
tanulni egy-egy madármegfigyelő csoporthoz csatlakozva, a legtöbb helyen
madárgyűrűzés is színesíti a programot,
így a máskor épp csak röptében látott kis
énekeseket közelebbről is tanulmányozhatjuk. A számszerűsített eredmények
arról nem adnak képet, hogy ezeken az
őszi alkalmakon hány fiatal esik szerelembe a madarászattal, hány gyermeknek ad meghatározó élményt egy-egy
alkonyati behúzás. A Velencei-tó körül is

több helyszínen várták az érdeklődőket,
a Dinnyési-fertőn a madarászat mellett
játékos természetismereti foglalkozásokkal is várták a családokat.
November végén ismét lesz lehetőség
szakértők segítségével madarászni, november 27-én vár mindenkit a TATAI
VADLÚD SOKADALOM!
Természetesen vadludak a Velenceitóra is érkeznek, alkonyati megfigyelésükre többször is lesz lehetőség szervezett programok keretében, az aktuális
túrák a dunaipoly.hu oldalon találhatók.
Csóka Szilvia –
ökoturisztika, Vértes-Mezőföldi
Tájegység, velence@dinpi.hu

TERMÉSZET

TERMÉSZET
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KÖLTSÉGHATÉKONY KAMRA
A régi magyar elnevezés szerint már
elhagytuk a Magvető havát, az októbert és beléptünk az Enyészet havába,
a novemberbe. Sokan vannak, akiknek
ez a kedvenc hónapjuk, mert ilyenkor
valami különös hangulat lengi be a vidéket és a városokat egyaránt. Érezzük,
hogy megváltozik minden, és nemsokára beköszönt a december, az Álom hava.
Az Enyészet havában végezzük el azokat
a ház körüli teendőket, amelyek felkészítenek a télre. Annak ellenére, hogy a
betakarítás mostanra megtörténik, mégis
van amit még elraktározhatunk a legősibb tartósítási módszerrel az aszalással.

A legjobb, ha napon tudunk aszalni
(még Földanya havában is, szeptemberben), de kiváló megoldás a hidegebb hónapokban a radiátorhoz közel, alacsony
hőfokon a sütőben vagy a cserépkályha
tetején, esetleg egy ilyen célra kapható
aszalógép segítségével aszalni. Néhány
nagyon gyakorlatias tippet kaphatunk
Dr. Gyulai Ivántól, akinek a rövid videóját meg lehet nézni a mellékelt QR kód
segítségével.

Energiatakarékosan télire
Régen az aszalásnak nagy hagyománya
volt, mert ezzel a módszerrel a gombától a fügéig, a gyógynövényektől a húsig
szinte bármit lehet tartósítani. Az általános
gyakorlat szerint, amikor kisült a kenyér,
a kemence még jó sokáig tartotta a meleget. Ide tették az aszalni kívánt almát,
körtét, szilvát és a lehullott gyümölcsöket.
Nem volt pazarlás. Amint megszáradtak
a gyümölcsök, kis vászonzsákba tették
az aszalványt és fellógatták a kamrában,
vagy a padláson. Néha kissé kormos lett
ugyan (manapság ezért fizetünk a gyógyszertárban aktív szén néven ), fogyasztás előtt kicsit lemosták, és úgy ették meg.
Lakodalmakon az aszalt gyümölcsöket
megfőzték és ez a lé volt az „üdítő” a gyermekek számára. Az almát másként is el
lehetett tenni: cikkekre vágva felfűzve és hasonlóan a paprikához - a napon vagy egy
szellős, melegebb helyen szárítva.
Az aszalás a számos tartósítási módszer közül majdnem a legkönnyebb, bár
kissé időigényes. Igazi előnye – például
a befőzéssel szemben – hogy az összes
hőérzékeny vitamin (mint például az A
vagy a C vitaminok) jelentős része megmarad az aszalványban. Mivel az aszalás
lényege a víz elpárologtatása, ezért logikus, hogy a gyümölcsökben lévő cukrok
összesűrűsödnek és az ízük sokkal édesebb lesz. Az aszalás általában melegebb,
de nem túl magas hőfokon történik, ezért
az enzimek az aszalás ideje alatt tovább
tudnak dolgozni, épen maradnak. Ezért is
mondhatjuk, hogy az aszalt étel élő marad, hiszen az enzimek és a megőrzött vitaminok mellett az összes ásványi anyag
is megőrződik. A rostok (szemben a gyümölcscentrifugával kinyert léhez képest)
segítenek az emésztésben és a jótékony
baktériumoknak is táplálékul szolgálnak.

vendégváró falatként sonkába tekerve,
vagy vékonyra vágott formában csipszként elhelyezve a magok, vagy akár
sajt mellett. Az adventi időszakban,
Mikulás-csomagba meglepetésként is
elhelyezhetünk aszalványokat, amelyekkel kimutathatjuk a gondoskodásunkat a
szeretteink felé is. Mennyivel kedvesebb
és környezettudatosabb dolog saját aszalványt ajándékozni, mint agyoncsomagolt
és a fél világon átutaztatott csokoládét!
Színesíthetjük az ünnepi étlapot aszalt
gyümölcsökkel gazdagított gyümölcskenyérrel. Kiválóak az aszalványok sütemény vagy húsételek töltelékeként, vagy
mártások összetevőjeként, esetleg müzlibe és salátákba keverve is.
Egy kis filozófia

De miért is energiahatékony megoldás
az aszalás? Mert ezzel a módszerrel például a fonnyadt vagy hibás gyümölcsöt
is fel tudjuk használni. Mert nem kell
hozzá tartósítószer, cukor, plusz (esetleg
egészségre káros) adalékok. Mert kis helyen sokáig tárolhatók. Legfőképpen pedig azért, mert az otthon készített aszalványok csomagolásmentes egészséges
táplálékok .
Aszalványok az Álom és a Fergeteg
havában
A hideg téli hónapokban lesz nassolnivalónk, amelyeket bekészíthetünk

A természetben mindennek van üzenete,
mindenből lehet tanulni. Könnyen lehet,
hogy az aszalás is ilyen. Egy gyümölcs
életútján figyelhetjük meg pár hónap
alatt azt, amit egyébként az emberélet
is mutat. A kis rügyből lassan fejlődő
virág, majd a megjelenő apró gyümölcsből ragyogó, egészséges termés érik. Az
idő múlásával a fénye megváltozik – és
értő kezek alatt elpárolog belőle a víz, és
visszamaradnak a vitaminok, enzimek,
ásványok, rostok – az értékes anyagok
zöme. Tekinthetünk úgy is az aszalványokra, mint csodásan megöregedő
gyümölcsökre. Igaz, ahhoz, hogy ez az
öregedés szép és mindenkinek örömet
okozó legyen, értő figyelem, tudás és
szeretet szükséges.
Fülöp Berta

2022 JANUÁR
H

K

SZ

2022 FEBRUÁR
CS

P

SZ

V

Újév
Fruzsina

1

Ábel

2

H

K

SZ

CS

P

SZ

V

Ignác

1

Aida,
Karolina

2

Balázs

3

Csenge,
Ráhel

4

Ágota,
Ingrid

5

Dóra,
Dorottya

6

Benjámin,
Genovéva

3

Leóna,
Titusz

4

Simon

5

Boldizsár

6

Attila,
Ramóna

7

Gyöngyvér

8

Marcell

9

Rómeó,
Tódor

7

Aranka

8

Abigél,
Alex

9

Elvira

10

Bertold,
Marietta

11

Lídia,
Lívia

12

Ella,
Linda

13

Melánia

10

Ágota

11

Ernő

12

Veronika

13

Bódog

14

Lóránd,
Lóránt

15

Gusztáv

16

Bálint,
Valentin

14

Georgina,
Kolos

15

Julianna,
Lilla

16

Donát

17

Bernadett

18

Zsuzsanna

19

Aladár,
Álmos

20

Antal,
Antónia

17

Piroska

18

Márió,
Sára

19

Fábián,
Sebestyén

20

Ágnes

21

Artúr,
Vince

22

Rajmund,
Zelma

23

Eleonóra

21

Gerzson

22

Alfréd

23

Mátyás

24

Géza

25

Edina

26

Ákos,
Bátor

27

Timót

24

Pál

25

Paula,
Vanda

26

Angelika

27

Karola,
Károly

28

Adél

29

Martina

30

Elemér

28

Gerda,
Marcella

31

2022 MÁJUS
H

K

2022 JÚNIUS

SZ

CS

P

SZ

V

Munka ünnepe
Fülöp, Jakab

H

K

1

SZ

CS

P

SZ

V

Tünde

1

Anita,
Kármen

2

Klotild

3

Bulcsú

4

Pünkösd
Fatime

5

2

Irma,
Tímea

3

Flórián,
Mónika

4

Adrián,
Györgyi

5

Frida,
Ivett

6

Gizella

7

Mihály

8

Pünkösd
Cintia,
Norbert

Gergely

9

Ármin,
Pálma,
Mira

10

Ferenc

11

Pongrác

12

Imola,
Szervác

13

Bonifác

14

Szonja,
Zsófia

15

Anett,
Antal

13

Vazul

14

Jolán,
Vid

15

Jusztin

16

Alida,
Laura

17

Arnold,
Levente

18

Gyárfás

19

Botond,
Mózes

16

Paszkál

17

Alexandra,
Erik

18

Ivó,
Milán

19

Bernát,
Felícia

20

Konstantin

21

Júlia,
Rita

22

Rafael

20

Alajos,
Leila

21

Paulina

22

Zoltán

23

Iván

24

Vilmos

25

János,
Pál

26

Dezső

23

Eliza,
Eszter

24

Orbán

25

Evelin,
Fülöp

26

Hella

27

Csanád,
Emil

28

Magdolna

29

László

27

Irén,
Levente

28

Péter,
Pál

29

Pál

30

Janka,
Zsanett

30

Angéla

31

Zsigmond

2022 SZEPTEMBER
H

K

SZ

CS

6

Róbert

7

Medárd

8

Félix

9

Gréta,
Margit

10

Barnabás

11

Villő

12

2022 OKTÓBER
P

SZ

V

Egon,
Egyed

1

Dorina,
Rebeka

2

Hilda

3

Rozália

4

H

K

SZ

CS

P

SZ

V

Malvin

1

Petra

2

Dénes

9

Lőrinc,
Viktor

5

Zakariás

6

Regina

7

Adrienn,
Mária

8

Adám

9

Hunor,
Nikolett

10

Teodóra

11

Helga

3

Ferenc

4

Aurél

5

Brúnó,
Renáta

6

Amália

7

Koppány

8

Mária

12

Kornél

13

Roxána,
Szeréna

14

Enikő,
Melitta

15

Edit

16

Zsófia

17

Diána

18

Gedeon

10

Brigitta

11

Miksa

12

Ede,
Kálmán

13

Helén

14

Teréz

15

Gál

16
23
30

Vilhelmina

19

Friderika

20

Máté,
Mirella

21

Móric

22

Tekla

23

Jusztina,
Pál

26

Adalbert

27

Vencel

28

Mihály

29

Jeromos

30

Gellért,
Mercédesz

24

Eufrozina,
Kende

25

Hedvig

17

Lukács

18

Nándor

19

Vendel

20

Orsolya

21

Előd

22

Nemzeti
ünnep
Gyöngyi

Salamon

24

Bianka,
Blanka

25

Dömötör

26

Szabina

27

Simon,
Szimonetta

28

Nárcisz

29

Alfonz

Farkas

31

2022 MÁRCIUS
H

K

SZ

2022 ÁPRILIS

CS

P

SZ

V

H

K

SZ

Albin

1

Lujza

2

Kornélia

3

Kázmér

4

Adorján,
Adrián

5

Inez,
Leonóra

6

7

Zoltán

8

Fanni,
Franciska

9

Ildikó

10

Szilárd

11

Gergely

12

Ajtony,
Krisztián

13

Matild

14

Nemzeti
ünnep
Kristóf

15

Henrietta

16

Gertrúd,
Patrik

17

Ede,
Sándor

18

Bánk,
József

19

Klaudia

20

Leó,
Szaniszló

11

Gyula

12

Ida

13

Benedek

21

Beáta,
Izolda

22

Emőke

23

Gábor,
Karina

24

Irén,
Írisz

25

Emánuel

26

Hajnalka

27

Húsvét
Andrea,
Ilma

18

Emma

19

Tivadar

Gedeon,
Johanna

28

Auguszta

29

Zalán

30

Árpád

31

Márk

25

Ervin

26

Zita

Tamás

2022 JÚLIUS
H

Ulrik

4

K

Emese,
Sarolta

5

6

4

Vince

5

Bíborka,
Vilmos

P

SZ

Hugó

1

Áron

2

Buda,
Richárd

3

7

Dénes

8

Erhard

9

Zsolt

10

Tibor

14

Nagypéntek
Anasztázia,
Tas

15

Csongor

16

Húsvét
Rudolf

17

20

Konrád

21

Csilla,
Noémi

22

Béla

23

György

24

27

Valéria

28

Péter

29

Katalin,
Kitti

30

6

Herman

CS

Apollónia

P

SZ

V

H

K

SZ

CS

P

Annamária,
Tihamér

1

Ottó

2

Kornél,
Soma

3

Boglárka

1

Lehel

2

Hermina

3

Dominika,
Domonkos

4

Krisztina

5

Ellák

8

Lukrécia

9

Amália

10

László

8

Emőd

9

Lőrinc

10

Tiborc,
Zsuzsanna

11

Klára

7

SZ

6

Ibolya

7

12

Ipoly

13

Marcell

14

20

Hajna,
Sámuel

21

27

Ágoston

28

Lili,
Nóra

11

Dalma,
Izabella

12

Jenő

13

Örs,
Stella

14

Henrik,
Roland

15

Valter

16

Elek,
Endre

17

Mária

15

Ábrahám

16

Jácint

17

Ilona

18

Huba

19

Frigyes

18

Emília

19

Illés

20

Dániel,
Daniella

21

Magdolna

22

Lenke

23

Kincső,
Kinga

24

Menyhért,
Mirjam

22

Bence

23

Bertalan

24

Lajos,
Patrícia

25

Izsó

26

Gáspár

Jakab,
Kristóf

25

Anikó,
Anna

26

Liliána,
Olga

27

Szabolcs

28

Flóra,
Márta

29

Judit,
Xénia

30

Oszkár

31

Beatrix,
Erna

29

Rózsa

30

Bella,
Erika

31

2022 NOVEMBER
SZ

2022 DECEMBER

H

K

Mindenszentek
Marianna

1

Achilles

2

Győző

3

Károly

4

Imre

5

Lénárd

6

Rezső

7

Zsombor

8

Tivadar

9

Réka

10

Márton

11

Jónás,
Renátó

12

Szilvia

13

Vilma

5

Miklós

6

Ambrus

Aliz

14

Albert,
Lipót

15

Ödön

16

Gergő,
Hortenzia

17

Jenő

18

Erzsébet

19

Jolán

20

Gabriella

12

Luca,
Otília

13

Szilárda

21

Cecília

22

Kelemen,
Klementina

23

Stefánia

28

Taksony

29

Andor,
András

30

CS

Emma

24

V

Berta,
Bettina

Nemzeti
ünnep
István

Olivér

V

2022 AUGUSZTUS

SZ

Csaba

Izidor

CS

P

Katalin

25

SZ

Virág

26

V

Virgil

27

H

K

SZ

CS

P

SZ

V

Elza

1

Melinda,
Vivien

2

Ferenc,
Olívia

3

Barbara,
Borbála

4

7

Mária

8

Natália

9

Judit

10

Árpád

11

14

Valér

15

Aletta,
Etelka

16

Lázár,
Olimpia

17

Auguszta

18

24

Karácsony
Eugénia

25

31

Viola

19

Teofil

20

Tamás

21

Zénó

22

Viktória

23

Szenteste
Adám,
Éva

Karácsony
István

26

János

27

Kamilla

28

Tamara,
Tamás

29

Dávid

30

Szilveszter

14
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KULTÚRA

„EMLÉKÜL, HOGY EMLÉKEZZÉL…” 2. RÉSZ
KULTURÁLIS ÉLET KÁPOLNÁSNYÉKEN AZ 1950-ES ÉVEKTŐL NAPJAINKIG
Az előző lapszámban közölt emlékezéssel kapcsolatosan és annak kiegészítéseként, kaptam egy levelet és
pár régi képet Halász Lajosné Irénke
tanító nénitől, amelyet szeretnék az olvasókkal megosztani. Még mielőtt ezt
megtenném, el kell mondanom, hogy
a képeken szereplő emberek közül már
nagyon kevesen élnek. Vannak köztük
olyan személyek, akikről a régi történetek felelevenítése közben hallottam, míg
másokat én is ismerhettem személyesen.
Rájöttem arra is, hogy nem lehet az időt
kronológiailag betartani a cikksorozat
írása közben, hiszen egy élettörténet
egy aktív alkotó és kulturális munka
nem szorítható be egy adott évtizedbe.
Sok évet és több korszakot ölel át, ahogyan Irénke nénié is, aki így vall erről a
levelében:
„Édesapám tősgyökeres nyéki volt,
így szívesen vittem tovább a falum iránti
szeretetet. Itt jártam általános iskolába,
ahol nagyon jó tanítóim voltak, szerettem és tiszteltem Őket. Tőlük vettem
példát és ezért lettem én is tanító.
Amit még az előző cikkhez szeretném
hozzátenni, hogy Lajos bácsival (Halász
Lajos bácsi Irénke néni férje) a Barátság
Klub megalapításában aktívan részt vettünk. Kezdetben 1991-92-ben csak néhány tagunk volt, de évről-évre egyre
többen csatlakoztak hozzánk. Halgancz
Sándorné Terike volt a főszervezője a
szüreti báloknak, szívesen segítettünk
az előkészületekben és a bál lebonyolításában is. Egy kicsit megfiatalodtunk,
amikor láttuk a vidám, szórakozó közönséget. Sok évig voltunk a klub tagjai.
Gyermeknapokra ajándékokat készítettünk, a szabadtéri játékokban, versenyekben segítettünk. Nagyon összetartó közösséget alkottunk, sajnos már kevesen
élünk ebből a korosztályból.
Legjobb tudásom szerint ápoltam a
Vörösmarty hagyományokat. Minden
évben elzarándokoltam Budapestre a
Fiumei úti sírkertbe, falunk nagy költőjének a sírjához. Legtöbbször csatlakoztak hozzám a klubtagok, vagy ismerősök
és barátok. Más neves személyek sírját is
felkerestük, egy-egy szál virággal és mécsesekkel tisztelegve az emlékük előtt.”
Eddig a levél. Irénke néni, mint ahogyan említettem már, képeket is csatolt a
levél mellé.

1951-ben készült azokról a pedagógusokról, akik őt tanították. Név szerint:
Sztojkovics Irma, Hargitai Klári, Stumpf Ágnes (Farsang Józsefné), Balassa Kató,
Bencz Erzsébet, Bánki Oszkár, Cserny Vilmos, Stumpf Antal, Dér Károly.

7. osztályos korában készítették a
Balassa utcai iskolánál 1949-10-27-én.
Irénke néni fentről a második sorban a
masnis kislány középen, az alsó sor szélén sapkában Babirák Miska bácsi mosolyog (ő nem volt osztálytársuk, csak
beállt közéjük a fotó miatt). Már csak ők
ketten élnek.

Halász Lajosné
(Mészáros Irén tanítónő)
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Ezt a cikket mivel is fejezhetném be,
mint az igért üzenetekkel a két tanító nénitől a jelen és a jövő generációjának.
Dér Károlyné Vali néni üzenete:
„Tanuljuk meg értékelni azt, ami körülvesz bennünket.”
Irénke néni üzenete: „Ismerjék meg a
múltat, szüleik és nagyszüleik fiatalkorát
és életét. Abból tanuljanak és merítsenek
– a mának.”

Sztojkovics Irma néni és Halász tanító néni a volt katolikus iskola előtt az, udvaron.

A Kisbíró következő lapszámában
folytatódik majd a kulturális kalandozásunk a falunk történetében, de akkor
már az 1970-es és ’80-as évek tükrében.
(Ha valakinek az olvasók közül erről
az időszakról vannak rendezvényekről,
pl: a moziról, előadásokról, koncertekről…fényképei, azokat nagyon szívesen
fogadnánk.)
Korrigálás: Az előző lapban Takács tanító néni férjezett nevét tévesen Takács
Istvánnénak írtuk, Erzsi néni férjezett
neve: Takács Józsefné volt. Elnézést kérek a hibáért.
Kápolnásnyék, 2021. 11. 12.
Lejegyezte:
Pintér Beátakülsős kulturális bizottsági tag

a Barátság Klub tagjai, a művelődési ház lépcsőjén állva, 2000-ben a szüreti bál
előtt, jól látható a kép felső sarkában a MOZI neonfelirata.

Tisztelettel köszönjük a levelet és a
képeket Halász Lajosné Irénke néninek!
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VÖRÖSMARTYRA EMLÉKEZÜNK

VÖRÖSMARTY SZÜLŐFALUJÁBAN
Vörösmarty születésének 150. évfordulóján az Irodalmi
Újság hasábjain Illyés Gyula így emlékezett falunk szülöttjére:
Nem volt nemzeti hőskölteményünk. Megírta. Nem volt balladánk. Megteremtette. Nem volt drámai nyelvünk. Pótolta a hiányt. Nem volt mesejátékunk. Általa lett. Költőink nem tudtak
a néphez szólni, nem tudtak népdalt írni? Megmutatta, hogyan
kell. Színi bíráló kellett, folyóirat-szerkesztő, szakosztályvezető
az Akadémián? Vállalta.
Az Irodalmi Újság ugyanezen számából megtudhatjuk, hogyan látta 1950-ben novemberében falunkat Sarkadi Imre
(Debrecen, 1921. augusztus 13. – Budapest, 1961. április 12.)
Kossuth-díjas és háromszoros József Attila-díjas író, újságíró,
dramaturg.

Kápolnásnyéket százötven éve, Vörösmarty születésekor még
Pusztanyéknek hívták. Az ilyen névváltozások néha gondot
okoznak az utazónak, — Pusztanyéket először a menetrendkönyvben kerestem, aztán. Fejér megye térképén, s mikor egyik
helyén sem találtam, belenyugodtam, hogy néhányházas pusztai település lehet valahol Velence és Nadap környékén.
A vonaton egy gárdonyi ember azt állította, Pusztanyék nincs
a környéken, ő ismer itt minden községet és minden pusztát, de
tud arról, hogy Kápolnásnyéket azelőtt Nyék-Pettendnek hívták, talán az lesz az. Vörösmartyról ő nem tudott, de egy sukorói tudta, hogy a kapolnásiak termelőcsoportját Vörösmartytszcs-nek hívják, tehát talán mégis az lesz, amit keresek. Ezek
az adatok nem mondtak túlságosan sokat, s mikor azt magyaráztam, hogy apró pusztai település lesz az minden bizonnyal,
hiszen Vörösmartyt még keresztelni is Nadapra vitték, lévén,
hogy Nyéken nem volt templom se, akkor fejcsóválva azt mondta a gárdonyi ember:
— Kérem, dehát mikor volt az! Százötven évvel ezelőtt! Tudja
elvtárs, ahol én most lakom, az a terület még a nagyapám korában is csupa nád és mocsár volt és most az én házam van
a helyén, mellette meg még tizenöt. Hát ne úgy keressen valamit, ahogy százötven éve volt, hanem úgy, ahogy most van.
Kápolnásnyék lesz az, amit keres.
S nemcsak az okos szónak örültem, hanem annak is, hogy
íme: a vonaton juttatják eszembe, amiért tulajdonképpen elindultam: a változást, fejlődést felmérni Nyék életében.
Vörösmarty korában Pusztanyék a Nádasdy grófok birtoka
volt. De nem is így helyes — nem volt a grófé az egész falu,
nem jobbágyfalu volt. Elszegényedett, elparasztosodott kurtanemesek is laktak itt sokan. A jobbágyfelszabadítás és az ősiség eltörlése után a kapitalista fejlődés hamar elérte a falut:
1856-ban építették meg a székesfehérvári vasutat s így Nyéknek
is vasútállomása mása lett.
A falu lakói közül vannak, akik erről az időről — ha
nem is saját emlékeik, hanem apjuk, nagyapjuk elbeszélése alapján — már sokat tudnak. — „Mikor a vasutat
megcsinálták, lett itt hamarosan két nagybirtok az egyik
a Nádasdyé, a másik valami pesti kupecé…, akkor kiszorult a földről a szegény nép, de megint később, egyszer

hosszú időre jó esztendők voltak, a gróf nem tudta eladni
a búzáját, a marhájába meg beleütött a betegség, aztán azt
mondják, megunta a gazdálkodást, vagy elment máshová,
mert volt neki másutt is földje. Szóval akkor elkezdte kiparcellázni a födjét, az én apám is őtőle vett házhelyet meg
három holdat. Ekkor lehettem én kisgyerek.” — így meséli
el Bakos József nyéki középparaszt ezt az időszakot. Bakos
József most hetvenegynéhány éves, e paraszti terjeszkedés
időszaka tehát a nyolcvanas években lehetett, amikoris a
nagybirtokos apró parcellákban adta el a földjét földéhes
parasztoknak — többszörös árat kapva így érte mintha
egydarabban adja át egy másik nagybirtokoknak. Bakos
József úgy emlékszik, hogy a házhelynek 28 krajcárért adták négyszögölét, a szántónak már nem tudja mennyiért
holdját — 16 krajcár volt ebben az időben egy lúd (vagy
talán egy pár lúd) s hét krajcár a könnyű mezei napszám.
Ezek a számok némi képet adnak arról, hogy jutottak földhöz a parasztok. Ez se tartott sokáig, a század elejétől kezdve Inkább elvándoroltak már. Ha nem is mind Amerikába —
ide is ment a faluból az emlékek szerint három család — de
Székesfehérvárra vagy Budapestre. A vándorlás a húszas években már állandóvá vált, azt mondják, 20 és 30 év közötti emberi ritkán lehetett Nyéken látni, mert elment fiatal erejét másutt
jobb bérért adni el, — aztán vagy visszajött, vagy sem.
A közelmúltról megrázó adat került az utamba: Dán Sándor
kisparaszt tizenöt gyermeke. Dán Sándor azt mondta el, hogy
tíz hold földjét a termelőcsoportnak akarja adni, mert a jövő
hónapban dolgozni megy a székesfehérvári Magasépítő NVhez. Fiatal korában az ács- és asztalosmesterséget is próbálta
— most ehhez tér vissza, pedig már közeledik, a hatvanhoz. A
föld pedig — nem tud vele mit csinálni, a fiai közül egy se maradt a háznál.
— Pedig tizennégy fiam volt nekem s egy lányom — mondta.
Aztán elsorolta: az egyik fia katona s az is akar maradni. A
másik traktorállomáson dolgozik, a harmadik a tszcs-ben, a negyedik Pesten van, a lánya Fehérvárra ment férjhez.
S a többi tíz?
— Azok meghaltak.
Meghalt kettő még a születésekor, másik három csecsemőkorában pusztult el, egy a kútba veszett, mikor már nagyobbacska
volt, betegségben, iskoláskorában halt meg kettő, három pedig
elesett a háborúban. Ezt a sorsot, csecsemőhalált, járványt,
háborút kapta Dán Sándor tizenöt gyermeke közül tíz. De ez
már ideérkezik a mába s a maradék öt gyerek sorsához, akik
el tudták kerülni a múltban a pusztulást, erősebbek voltak a
nyomornál.
Kápolnásnyékről ma két parasztfiú jár egyetemre.
Középiskolába Fehérvárra vagy Pestre tizennyolc. De talán több is, húsz is – nem lehet biztosan megállapítani, nincs
erre vonatkozó pontos kimutatás. Csak fejből, hirtelen emlékből sorol fel a tanácstitkár tizennyolcat. S ha már az iskolánál tartunk, megemlíti: „mindhárom általános iskolát már mi
építettük”.
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Megállunk egy pillanatra ennél az iskolaügynél. Lássuk
csak, mit is jelent az iskolás államosítása. 45 előtt két iskola volt, a református és a katolikus. Két-két tanerővel és kétkét tanteremmel. Az egyik tanító az első két osztályt a másik a
felső négyet tanította, egy délelőtt egy teremben. Nem kellett
félni, hogy négy osztály egy teremben nem fér el, az ötödikbe,
hatodikba csak elvétve jártak már a gyerekek. Késő tavaszon
s kora őszön nem, mert az dologidő, télen nem, mert hideg
és hó volt. Dehát ezek közismert dolgok, ne erről beszéljünk,
hanem a jelenről.
A Vörösmarty-tszcs irodájában két kislány csinált holmi kimutatásokat. Vörösmartyval kezdtük a beszélgetést. Az egyik
tudni vélte, hogy nem is a Vörösmarty-ház volt a Vörösmartyék
háza, hanem — szégyenlősen nevetgélt: a mellettük lévő ház.
A másik pedig pirulva tiltakozott: ugyan már, a szegényházba tennéd Vörösmartyt. S kiderült, hogy ez a bizonyos ház ma
csakugyan a szegényház. de nem mindig volt az s az öregek
azt mesélték, hogy Vörösmarty csak született abban a, házban,
amelyiken a tábla van, gyerekkorától kezdve már benn élt a faluban s itt lakott később az anyja is.
Akkor rátértünk az érdekesebbre: mindegy, melyik házban
született, de mit csinált, míg élt
Nevetlek jókedvűen. A Szózatra az iskolából emlékeztek. A Vén cigány-t tavalyelőtt szavalták az iskolában évzáró
ünnepségen.
— De — mondta az egyik kislány — emlékszem szebbre is,
csak nemigen tudom, hogy is van. Úgy végződik:
„Számkivetette maqát, nem akart honn szolga maradni:
Honn maradhata még, a haza volna szabad.”
S örült, hogy jól emlékszik két sorra. S én is, hogy. lám. eszébe jutott valakinek kikeresni a költőnek népéhez szóló sorait.
A kislány folytatta: meg az, hogy:
„Zászlónkon a szabadság
S függetlenség ragyog
Vész és halál rá, ki
Ez ellen fegyvert fog.
A síkra magyarok!
Fegyvert ragadjatok ...
Ezzel váltunk el s azzal az érzéssel, hogy: íme, Vörösmarty is
fegyverré kezd már válni népünk kezében.
Vörösmarty szülőházát éppen renoválták. Nyilvánvalóan nem
ugyanaz ez a ház,. mint amelyikben született. Az egyik közfalat éppen áttörték, vastag, jó félméteres fal, kövekből rakva. Ez
nyilván a régi házból való. De az ablakok körül — ott, ahol
negyvennégyben bomba s gránát rongálta — újfajta piros téglák árulkodnak, hogy átépítették már ezt a házat néhányszor.
December 1-re, az ünnepségre kész lesz nemcsak az építés,
hanem a berendezés is.

Vörösmarty-múzeum lesz a régi ház helyén.
— Tudja — magyarázta a háznál az egyik kőműves —- nagyfontosságú ház ez. Úgy hallottam, hogy Pettend el akart szakadni Kápolnásnyéktől. Mert egy község a kettő közigazgatásilag. Egyidőben Nyék-Pettendnek is hívták együtt őket... Most
pedig Pettend szocialista község lett. Mindenki benn van már a
termelőcsoportban. De nem lehet addig szocialista község, míg
Nyékhez tartozik, mert itt még csak két termelőcsoport van, meg
egy állami gazdaság, hát ezért akartak elszakadni. Igen, de a
nyékiek azzal tartották őket vissza, hogy ha elszakadnak, akkor nem lesz valamelyikük többet a szülőfaluja Vörösmartynak.
Hát, hogy mi lesz belőle, azt nem lehet most tudni.
Elmosolyodott a történeten, aztán hozzátette:
— Persze, csak beszéd ez. Butaság. Nem ilyesmin múlik a dolog. Mert az, hogy szocialista község lettek, az az ő érdemük.
Az meg, hogy Vörösmarty itt született... az csak olyan jóleső
büszkélkedés. Igaz?
Annyira igaz volt, hogy meg is néztük a szobát, ahol született,
a szobában a sarkot, ahol a bölcsője állt (így beszélik) s jólesően büszkélkedtünk, nem is avval, hogy itt született, hanem hogy
olyanná lett, amilyen lett s külön még avval is, hogy mi már
nem olyanok vagyunk, amilyenek voltunk, hanem mások, többek. jobbak. S ez igen jó volt, mert-látta ebből az ember, hogy
nemcsak Vörösmarty ünneplése lesz ez a december 1-i ünnepség, hanem Nyéké, Pettendé, meg az egész országunké, hogy
most már nemcsak a szülőháza, meg az emléke a miénk, hanem
ő maga is egészen és minden más, ami szép és emberi érték.
Források:
Arcanum Digitális Tudománytár
https://kapolnasnyek.info
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VÖRÖSMARTY MIHÁLY LEVELEI JÁNOS ÖCCSÉNEK
Vörösmarty Mihály családi levelezéséből, öccse János
fia Kálmán, a költő halála után másolt le egy kis füzetbe
többet a költőtől kapott levelekből. Így szerezhetünk tudomást, hogy Baracskáról, Szentiván-pusztáról mikor jöttek
át Nyékre és, hogy melyik házba.
Ugyancsak érdekes az utolsó levél, amelynek hangulata a
Vén cigány című versben köszön vissza. A szöveg az eredeti feljegyzés másolata.

XII. Kivül: Vörösmarty János Újszászi Tiszttartó úrnak.
Pest, Abony. Újszász
(Postabélyegek: Velencze 1/6, Pesth 2/6, Abony 3/6.) */
Kedves Öcsém! Végre átköltöztünk Nyékre, ‘s ha a’ falusi
mesteremberek’ borzasztó korhelysége nem volna, házunk
tája körül belül rendben volna; de még most csak belül rakosgattunk el, úgy hogyha jőni találnál, minden zavar nélkül fogadhatunk. – Főső István – talán emlékezel rá – nálunk van, mint hetes. Már egy pár boglyám ís van. A’ kerti
széna egy pár darab marhát eltart ‘s általában az egész
kert igen jó föld, de mínthogy elkéstünk, a napszám igen
sokba kerűl és kőltekezésünk kivált a konyha új rendezése
miatt igen nagy. Mind a’ mellett még eddíg kikerülhettem,
hogy takarékpénztári könyvedhez ne nyúljak s ha lehet nem
is fogok nyúlni, ámbár most már igen jól esnék, ha az igért
öszveget postán recepisse mellett vagy is olyan óvással
mint a’ pénzt postán küldeni szokták – per Martonvásár,
Velencze – Nyék megküldenéd úgy mindazonáltal, hogy
magadnak valami kárt vagy erőtetést ne tégy. Egy hónapig
tán már csak tudok valahogy magamon segíteni.
E hónap 6.án hacsak lehet Pesten leszek. Lóri velem
együtt csókol mindnyájatokat.
Isten áldjon
bátyád
Vörösmarty Mihály

[Vörösmarty Kálmán följegyzése:]
„XI. Kivül: Vörösmarty János újszászi Tiszttartó úrnak.
Pest. Abony.
(Postabélyegek: Martonvásár 5/7, Pesth 6/7, Abony 7/5.)
Szentiván, Máj 2.án 1853.
Kedves Öcsém! Egész ősz óta csak most voltam Pesten
‘s most is oly szerencsétlenül, hogy t. pénztári könyvedet,
mellyet már ki is tettem, ismét vissza helyezém feledékenységből fiókjába, nem adhattam át Julinak*/. Azonban, ha
valami vétel miatt szükséged van rá rögtön, majd végére
járok lehet-e effélét postán is elküldeni, ha azt ott bemutatom ‘s bizonyitványt veszek róla. Azt pénzt tudom, hogy
ha bejelenti vagy inkább bemutatja az ember ‘s nyugtatványt vesz róla, biztosan küldhetni. Mielőtt azonban ezt
tenném elvárom leveledet ‘s a’ szerint vagy Julihoz, vagy
postán, ha biztosan lehet, egyenesen kezedbe megküldöm.
De ha magad jőnél még jobb volna, legalább meglátnánk
egyszer megint. Még ugyan Szentivánon vagyunk; de 10
nap mulva tán már Nyéken leszünk a’ Kazay féle házban.
Vagy ott vagy itt bizonyosan megtalálsz; mert csak Junius
elején akárnánk egy kissé elmenni hazulról. Az igért pénz
igen jól esett volna, de Juli nem tud róla semmit. Ha ez
iránt még ollyan módban és szándékban, kérlek mutasd be
a’ postán és szokott módon is utasitod per Pest Marton vásár – Baracskára biztosan megkapom. Egésségünk türhető.
Csókolunk mindnyájatokat bátyád
Vörösmarty Mihály
*/ Legifjabb húguk Vörösmarty Julianna, pesti lakos.

*/ Nyék, Jun l.én 1853.

XIII. Kivül: Vörösmarty János Öcsémnek. Nyék. Ápr.
11.én 1854.
Kedves Öcsém!
Meglehetősen megcsökkentettem takarék pénztári könyved értékét, de talán az isten megszabadit a folytonos
pénzhíánytól. Most már egy forditást*/ elvégeztem ‘s azért
kifizettek. Lassanként talán kítisztulok adósságaimból ‘s
akkor nagyobb fennakadás nélkül megélhetek. A’ télen egy
kissé beteges voltam, de most már jobban vagyok. Béla**/
nagybeteg volt; most már az is egésséges. Örömmel hallottam, hogy ti is egésségben vagytok. Igen szeretnélek már
látni ‘s várlak is, bár ne hiába várjalak. Én Máj. 8.án ‘s
körül belül még két nap Pesten leszek, ha dolgod volna
ott, akkor találkozhatnánk; de jobb szeretném, ha meglátogatnál. Kálmán***/ már el is jöhetne veled, elég nagy
legény. Kérlek, irj egy pár sort. Lórival együtt csókolunk
míndnyájatokat
bátyád
V. Mihály
*/Shakespeare „Lear király”-ájának forditását.
**/ Béla Mihály bácsi fia.
***/ Kálmán, én János fia, akkor 7 éves és 5 hónapos,
öcsém János 5 éves és 4 hónapos volt.
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XIV. Kivül: Vörösmarty János Újszászi Tiszttartó urnak. Abony Újszász.
(Postabélyegek: Velencze 28/9. Pesth 29/9. Abony 29/9.)
Kedves Öcsém!

Nyék, Sept. 27.én. 1854.

Már nem igen van reménységem, hogy az őszön meglátogass bennünket, én sem igen biztathatom magamat, azért legjobbnak látom, ha egy
pár sorral értesitelek, akkor talán majd Te is félre teszed a gazdaságot
egy negyed órára, hogy válaszolj; mert a’ mint tapasztalom, magadtól
nem igen vagy hajlandó az irásra.
Jelenleg meglehetős egésségben vagyunk Bélát kivéve, ki hurutban
csaknem egész mult tél óta szenved. Eleségünk jó formán betermett; de
szőlőmet tönkre verte a’ jég; a’ pénz is nagyon megfogyatkozott körülöttem; tavali szerződésem ígen közel áll a’ meghiusuláshoz. Különben sok
most a’ szegény ember a’ világon ‘s így nem csoda, hogy magunk is egy
kissé kurtán leszünk a’ téli gunyában. Itt nagy részben nyomorú termés
volt: kit a jég, kit a’ szárazság tett tönkre, kit mind a’ kettő, úgy hogy egy
két gazda adhat el eleséget, a’ nagyobb kénytelen vetőmagot venni, sőt
sokan őrleni valót is. – Hát felétek hogy van a’ vílág? Egésségesek-e
a kis gyerekek veled együtt? Testvéreinkről is szeretnék hallani, nekem
egyik sem ír, pedig mint ifjabbak megtehetnék. Ha valamit tudsz rólok,
tudósits. Marit*/ nem bánnám ha odaadnád a télre; én Pestről majd kihozatnám. Hát terméstek millyen volt? Gondolom nálatok sem sok eső
esett. Ha nem resteled, ird meg, mag mennyire mehettenek[mehett ....?]
az idén? Hogy van Imre**/?
Csókollak míndnyájatokat nőm és gyermekeimmel együtt
bátyád
Vörösmarty Mihály
*/ Khál Mária, sógoruk Khál József és testvérük Vörösmarty Ersébet[?]
lánya ki akkor édes atyánknál Ujszászon volt, mint növendék lányka.
**/ Vörösmarty Imre testvérük, ki szintén édes atyánk mellett volt.”
Közreadta: Kupi László
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Tisztelt Lakosok!
A Harmóniában Együtt Alapítvány új szolgáltatást (idősek nappali klubja) indít kistérségi szinten Kápolnásnyék településen, melynek elsődleges célja az idős emberek napközbeni ellátása, támogatása és segítése. A szolgáltatás indításának megalapozásaként helyzetfeltárást végzünk, melyben az Ön segítségét is kérjük!
Arra kérjük Önt, hogy válaszoljon a jelen levelünkhöz csatolt rövid kérdőívre! A kérdőívben szereplő kérdések a fejlesztésünk célcsoportjainak helyzetéről árulkodó összegzett adatokra, illetve az Ön igényeire irányulnak.
Köszönjük a segítésüket!
1.

Mely településen él Ön?
•

2.

3.

4.

5.

…………………………...................................

Tömegközlekedéssel (busz, vonat) könnyen
megközelíthető-e az Ön lakhelyétől számítva
Kápolnásnyék település?
•

Igen

•

Nem

Mivel foglalkozik szabadidejében szívesen?
•

főzés

•

kertészkedés

•

kézműveskedés

•

kulturális programok látogatása.

•

Egyéb, …………………………

Az alábbi foglalkozások közül melyiken venne részt
szívesen? (Több válasz is lehetséges)
•

pingáló (festészet, rajz foglalkozás)

•

daloló (zenés foglalkozás)

•

verskör (irodalom)

•

torna

•

országismeret (műveltségi foglalkozás)

•

világháló (számítógépes foglalkozás)

•

fabrikáló (kézműves foglalkozás)

•

kulturális kitekintő (kulturális programok)

•

edukáció (egészségmegőrzés)

•

otthonka (főzés-sütés)

•

játszó kör (társasjáték, kártyajáték)

•

kirándulás, természetjárás

6.

7.

8.

Szívesen látogatná-e a nappali klubot?
•

Igen

•

Nem

Szívesen részt venne-e a klub által indított
foglalkozásokon?
•

Igen

•

Nem

Aktív idősnek tartja-e magát?
•

Igen

•

Nem

Tud-e esetleg olyan családról, aki idős hozzátartozója számára igénybe venné idősek nappali ellátását?
•

Igen, tudok

•

Nem, nem tudok

Köszönjük szépen a válaszait!
A visszajelzéseket

2021. december 10-ig
kérjük a kápolnásnyéki Polgármesteri Hivatalban
elhelyezett ládába betenni.
További információt az alábbi telefonszámon
tudunk adni.
Jelsik-Szabó Judit
Telefonszám: 0630/998-6249

Tájékoztató!

A Harmóniában Együtt Alapítvány egy új szolgáltatást indít Kápolnásnyék településen, amely idősek
nappali ellátását biztosítja a Velencei Kistérségben élő idős lakosok számára. A Térségi Társulás
9 települést foglal magába (Velence, Pákozd, Sukoró, Kápolnásnyék, Pázmánd, Vereb, Zichyújfalu, Lovasberény
és Nadap településeket).
Szolgáltatásunk célja a hiányzó családi gondoskodás pótlása, a kliens szociális helyzetének javítása, kulturált
körülmények közé juttatása, egyedüllétének mérséklése, a tétlenséggel járó kóros hatások és a demencia
megelőzése, valamint az idősek egészségi és higiénés viszonyainak optimalizálása.
Célcsoport: Az ellátás elsősorban a 65. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyekre terjed ki. Az ellátás
keretében az igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust
biztosító szolgáltatást nyújt.
Az Alapítvány a Velencei kistérségben élő, olyan aktív korú idős emberek számára biztosít lehetőséget a
napközbeni közös együttlétre, beszélgetésre és pihenésre, akik saját otthonukban élnek, de lehetőség szerint
igényük van a társas kapcsolatok ápolására.
A negyven főre kialakított klub 5 napos nyitvatartással működik, napi 6 órában délelőtt 10 órától délután
16 óráig. A klubba történő felvételről az igénylő kérelme alapján az intézményvezető dönt. A klubfoglalkozást
étkezés nélkül lehet igénybe venni. A szépen berendezett és felszerelt klubban többféle napi elfoglaltságot
tudunk biztosítani. A kulturális igények kielégítésére napilapok, rádió, televízió, DVD lejátszó áll rendelkezésre.
Az irodalmi felolvasások, egyéni és közös elbeszélgetések, ismeretterjesztő és felvilágosító előadások
meghallgatása, rendezvények szervezése teszi hangulatosabbá életüket. Közös programként foglalkoztatások,
szakkörök, gyógytorna, továbbá névnapok, események megünneplése, kirándulások, üdülések, színházlátogatás
szerepelnek a repertoárban.
A demencia, a memória és ítéletalkotás, a tanulási képességek és a figyelem zavarával járó folyamatosan romló
állapot, egyfajta szellemi leépülés, amely bármely életkorban előfordulhat, de a leggyakoribb 65 éves kor
felett. Ennek megelőzése érdekében szakemberek bevonásával terápiás jellegű zenei- és kézműves- és játékos
foglalkozásokat is szervezünk, valamint azoknak az idős embereknek, akik mozgáskorlátozottságuk, vagy egyéb
betegségük okán nem képesek a klubot látogatni, az ő részükre mozgó terápiás szolgáltatást is nyújtani tudunk.
A klub programjain belül egyéni tanácsadást és csoportos foglalkoztatási lehetőségeket kínálunk igény szerint
az érintett célcsoport számára. A csoportos foglalkozások célja a szabadidő hasznos és aktív eltöltése, az
időskorral járó szellemi és fizikai hanyatlás késleltetése, a demencia megelőzése. A programok összeállításánál
a klubtagok mentális és fizikális szükségletei és igényei a meghatározóak. A rendszeres napi tevékenységek és
programok, azokon belül a foglalkozások rendje kiszámíthatóan strukturálja az idős emberek napját, értelmes
és hasznos tartalommal töltik fel szabadidejüket.
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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!

Pargo Kft.
+36-70-389-6874

• Konténeres és multiliftes
hulladékszállítás
• Sitt, lom vagy zöldhulladék
• Lomtalanítás
• Épületbontás
info@pargotrash.hu
www.pargotrash.hu
Pargo Konténer

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

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

