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Nemzetközi
Nőnap alkalmából
nagyon sok szeretettel
köszöntjük a hölgyeket!
Kápolnásnyék Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete és Kápolnásnyék Közös
Önkormányzati Hivatalának nevében
Podhorszki István
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselő-testület 2022. január
24-ei ülésén módosította a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2015 (II.10.) önkormányzati rendeletet, mely módosítás
következtében változott a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság tagjainak
összetétele, és a választható alpolgármesterek száma. A képviselők döntöttek a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról, és
megalkották a köztisztviselők 2022. évi
illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet, és a Kápolnásnyéki Közös
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának
mértékét 2022. évben 60.000 Ft-ban határozták meg. Elfogadták a Képviselőtestület 2022. évi munkatervét, és megállapították a polgármester illetményének
és költségtérítésének új összegét, valamint az alpolgármester tiszteletdíjának és
költségtérítésnek összegét a jogszabályi
változásoknak megfelelően. A Képviselő-testület
jóváhagyta
Velence
Város Önkéntes Tűzoltó
Egyesület kérelmét, és
módosította a részükre
megállapított támogatás felhasználási
határidejét. A képviselők 150.000.- 150.000.-Ft támogatást állapítottak meg
a Tóparti Sport Club és a Velencei-tavi
Rögbi és Kézilabda Sport Egyesület számára működési költségeik fedezetére. A
Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2022-2026. közötti időszakra
vonatkozó sportfejlesztési koncepcióját,
és közszolgáltatási szerződés kötött a
VTT Nonprofit Kft. által átvállalt sport
és ifjúsági ügyek kapcsán. Ezt követően
a Vörösmarty utca ivóvízhálózat bővítésének tervezési munkáira kiválasztotta
a nyertes ajánlattevőt a Special Bauterv
Építőmérnöki Kft. személyében, és elfogadta a 2.692.400.- Ft tervezési költséget. A képviselők jóváhagyták a KicsiCsimota Családi Napközi Nonprofit
Betéti Társasággal, a Csimpilimpi
Nonprofit Kft-vel, a Mákvirág Virágai
Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit
Kft-vel és Heiden Ferencné vállalkozóval korábban kötött bölcsődei szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ellátási
szerződések módosítását. A Képviselőtestület elfogadta a Velencei Központi
Orvosi Ügyeleti Társulás részére a 2021.
január 1-jei állapot szerinti állandó lakosságszám alapján fizetendő 4,-Ft/fő/hó
tagdíjat, valamint a HUMÁN Család- és

Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi
Társulás részére a 2021. január 1-jei
állapot szerinti állandó lakosságszám
alapján fizetendő 9,-Ft/fő/hó tagdíjat és
a 2022 évi működési költségekhez való
7.360.166.-Ft hozzájárulást.
2022. február 2-ai ülésén a képviselő-testület döntött az Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton történő
részvételről, melynek keretében nyertes
pályázat esetén a Szent Gellért téri sportöltöző kerülne felújításra.
2022. február 14-ei ülésén a képviselő-testület elfogadta az önkormányzat
és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet, a
költségvetés bevételi és kiadási főös�szegét 1.030.119.196 Ft-ban állapította meg. Tudomásul vették a Pénzügyi
és
Településfejlesztési
Bizottság,
mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és
Nyilvántartó Bizottság beszámolóját a
képviselők vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről. Döntöttek
a polgármester 2022. évi cafetéria juttatásának meghatározásáról és a polgármester 2022. évi szabadságának ütemezéséről. Meghatározták a köztisztviselők
2022. évi teljesítménykövetelményeinek
alapját képező célokat, és kiírták a Civil
szervezetek 2022. évi önkormányzati támogatása tárgyú pályázatot, melynek keretében a településen székhellyel
rendelkező vagy a településen működő
egyesületek, civil szervezetek, alapítványok nyújthatnak be pályázatot pénzbeli önkormányzati támogatásra 2022.
március 11-éig. Tudomásul vették az
önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői
tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről szóló beszámolókat, és
döntöttek a Magyarország 2022. évi
központi költségvetéséről szóló 2021.
évi XC törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet
2.1.1. jogcíme szerinti Lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatása tárgyú
pályázat benyújtásáról. A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2022.
évi rendezvénytervét és a közművelődési
alapszolgáltatás megszervezéséhez szükséges éves szolgáltatási tervet. 2022.
augusztus 31-ig bölcsődei ellátásra vonatkozó ellátási szerződést kötött a Holle
Anyó Nonprofit korlátolt felelősségű társasággal egy kápolnásnyéki kisgyermek

ellátására vonatkozóan, melynek során a
gyermek térítési díjához havi 20.000.-Ft
támogatást biztosít. A képviselő-testület
megtárgyalta dr. Pauli Szilárd háziorvos
iparűzési adó elengedésével kapcsolatos kérelemét, és úgy döntött, hogy a
településen székhellyel rendelkező háziorvosok részére iparűzési adó alóli
mentességet a képviselő-testület nem
biztosít. A képviselők döntöttek a Kutas
sor és a Kutas köz találkozásánál található 80 fm árok szakasz felújításáról,
mely munkára maximum 3.088.100 Ft
+ 27% Áfa erejéig biztosítanak fedezetet az Önkormányzat 2022. évi szabad
tartaléka terhére. Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésén megválasztotta a
Szavazatszámláló Bizottság tagjait, akik
a 2022. április 3-ai országgyűlési képviselők általános választásán működnek
közre először a választással kapcsolatos
feladatok ellátásában.
A fenti döntésekről bővebb információt az önkormányzat honlapján
találhatnak.
A következő folyamatban lévő ügyekről szeretnénk még tájékoztatni Önöket.
A négy csoportos bölcsőde épületének
kivitelezési munkái nagyon jól haladnak,
reményeink szerint az intézmény szeptemberben már fogadhatja a kicsiket.
Befejeződött a Bem utcai és a Kutas
sori, valamint a Fehérvári úti járda teljes
hosszának felújítása, és a Polgármesteri
Hivatal napelemes rendszerének kiépítése is megvalósult.
Az idei évben már több pályázatot is
benyújtottunk fejlesztési céljaink (útfelújítás, járdaépítés, közösségi létesítmények fejlesztése) megvalósítására, és
kedvező elbírálásukat követően tovább
épülhet, szépülhet a település.
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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CIVIL SZERVEZETEK 2022. ÉVI
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRA
Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
33/2022.(II.14.)
határozatával pályázatot hirdet a településen székhellyel rendelkező vagy a
településen működő egyesületek, civil
szervezetek, alapítványok részére pénzbeli önkormányzati támogatására.
1. A pályázat címe és célja:
„Civil szervezetek 2022. évi önkormányzati támogatása”
A pályázat célja a helyi civil szervezetek által az önkormányzat feladatkörébe
tartozó vagy ahhoz kapcsolódó, a helyi
közösség érdekeit szolgáló tevékenységek ellátásának támogatása a működési
költségekhez, illetve a programok megvalósításához történő hozzájárulás útján.
2. Támogató megnevezése:
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
3. Támogatásban részesülhet:
a) aki a pályázati felhívásra a pályázati
kiírásnak megfelelően pályázatot nyújt
be, vagy
b) aki támogatás iránt egyedi kérelmet
nyújt be, vagy
c) akinek a javára az önkormányzat
mindenkori költségvetési rendeletének
előirányzatában címzetten támogatás kerül megállapításra.
4. Nem részesíthető tárgyévben támogatásban az a pályázó, aki az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény,
valamint az annak végrehajtásáról szóló

368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben
megfogalmazott feltételeknek nem felel
meg.
5. Kettő évig nem részesíthető támogatásban a Támogatott, ha az önkormányzattól kapott előző évi támogatásról a
támogatási szerződésben meghatározott
határidőig nem számol el.
6. Az elbírálásnál előnyt jelent:
a) ha a rendezvény, program együttműködésben, civil összefogásban kerül
megvalósításra, vagy
b) ha a civil szervezet, kiszervezett
kulturális tevékenységként tehermentesíti a település kulturális feladataira szánt
költségvetési összeget, vagy
c) az olyan program, rendezvény, mely
a települése hírnevét, ismertségét növeli,
vagy
d) ha tradicionális rendezvényről van
szó, vagy hagyományteremtő céllal került megrendezésre.
7. A pályázatot Kápolnásnyék Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről szóló 5/2018.(V.29.)
önkormányzati rendeletének 1.melléklete szerinti pályázati adatlapon kell
benyújtani.
8. A pályázatot Kápolnásnyék Község
Polgármesteréhez (2475 Kápolnásnyék,
Fő u. 28.) lehet benyújtani 2022.03.11.
12.00 óráig.
9.
A
pályázattal
kapcsolatban

felvilágosítást Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző ad felvilágosítást a 22/574100/115 telefonszámon, vagy személyesen a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben.
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007.
évi CLXXXI. törvény alapján minden
pályázat esetében az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről nyilatkozni
kell. A nyilatkozat kitöltése minden pályázat esetén kötelező, annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja
maga után. A nyilatkozatot a pályázati adatlap tartalmazza. Amennyiben a
2007.évi CLXXXI. törvény 8.§ (1) bekezdése alapján az érintettség fennáll,
úgy „Közzétételi kérelmet” is kötelezően
csatolni kell a pályázathoz.
					
		
Podhorszki István
polgármester

ADJON 1% ESÉLYT
A VELENCEI-TAVI EVEZŐS SPORT MEGMENTÉSÉRE!

EVEZŐS UTÁNPÓTLÁSÉRT ALAPÍTVÁNY
ADÓSZÁMUNK: 18943959-1-07
KÉRJÜK, ADÓJÁNAK 1%-VAL TÁMOGASSA A VVSI EVEZŐS SZAKOSZTÁLYÁT
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RENDEZVÉNYNAPTÁR

TERVEZETT RENDEZVÉNYEINK 2022
IDŐPONT

RENDEZVÉNY

HELYSZÍN

SZERVEZŐ

Január - Február

Könyvvásár

Művelődési Ház

Közösségi színtér

Február - Március

Előadás sorozat
Helytörténeti, környezetvédelmi,
csillagászati témakörben

Művelődési Ház

Közösségi színtér

Március 5.

Farsangi táncház gyerekeknek

Művelődési Ház

Közösségi színtér

Március 12.

Nőnapi bál

Művelődési ház

Közösségi színtér

Március 11.

Megemlékezés az 1848-as forradalom és
szabadságharc évfordulójáról

Emlékmű

Közösségi színtér,
óvoda

Április 16.

Húsvéti tojáskereső

Kápolnásnyék, Fő utcai játszótér

Közösségi színtér

Április 30.

Májusfa állítás

Kápolnásnyék, Vörösmarty park,
Körforgalom, Pettend

Közösségi színtér

Május 16-i hét

Virágosítás
(település központ, település intézményei)

településközpont,
település intézményei

közösségi színtér, óvoda,
hivatal dolgozói

Május 7.

Sportnap, sportág-választó

Művelődési Ház, műfüves pálya

Közösségi színtér

Május

Óvodai ballagás

Kápolnásnyéki Napsugár, Óvoda

Óvoda

Május 29.

Gyermeknap, Májusfa kitáncolás

Foci pálya, Vörösmarty park

Közösségi színtér

Június 3.

Trianoni megemlékezés

Trianoni emlékmű

Közösségi színtér

Június 24.

Szent Iván éj

Művelődési Ház

Közösségi színtér

Július 4-8.

Tábor- egy hetes napközis

Nyugdíjas klub

Közösségi színtér

Augusztus 5.

Anyatejes Világnap

Művelődési Ház

Szita Ildikó,
Gelencsér Zoltánné

Augusztus 20.

Szent István államalapító és az Új Kenyér
Ünnepe-kenyérszentelés

Katolikus Templom

Katolikus Egyházközség

Szeptember 10.

Hagyományosan az újszülöttek köszöntése Kápolnásnyék, Fő utcai játszótér

Közösségi színtér

Szeptember 10.

Szüreti felvonulás és bál

Művelődési Ház

Barátság klub, iskola,
közösségi színtér

Szeptember 18.

Magyar Dráma Napja

Művelődési ház

Közösségi színtér

Szeptember 23-24.

Mihály napi Vigasságok

Vörösmarty park

Közösségi színtér

Szeptember 29.

Idősek Világnapja

Művelődési Ház

Hivatal dolgozói,
Közösségi színtér

Október 6.

Aradi vértanúk- megemlékezés

1848-as emlékmű

Közösségi színtér

Október 21.

Megemlékezés az 1956-os forradalom és
szabadságharc évfordulójáról, koszorúzás

Művelődési ház, emlékmű

Iskola,
Közösségi szintér

Október 29.

Töklámpás fesztivál

Vörösmarty park

Közösségi szintér

November 27.

Adventi nap - kézműves foglalkozás

Művelődési Ház

Közösségi szintér

December 3.

Adventi nap - gyermekműsor

Művelődi Ház

Közösségi szintér

December 4.

Adventi nap - Érkezik hozzánk a Mikulás

több színhely a településen

Közösségi szintér

December 11.

Adventi nap – Zenei előadás

Művelődési Ház

Közösségi szintér

December 18.

Adventi nap - Gyertyagyújtás kézműves vásár - kézműves foglalkozás

Művelődési Ház

Közösségi szintér

INTÉZMÉNYEK-CIVIL SZERVEZETEK

KÖNYVTÁRI
HÍREK…
Kápolnásnyék Könyvtári, Információs
és Közösségi Hely továbbra is várja
olvasóit:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8.00 - 12.30
14.00 - 18.00
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
Könyvtárhasználatra a jelenlegi törvényi szabályozások mellett van lehetőség. A könyvtárban a kézfertőtlenítés
és a maszk használata kötelező! Az
előírt szabályozások betartását a könyvtárban kötelesek és jogosultak vagyunk
ellenőrizni!
Köszönjük megértésüket és
együttműködésüket!
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KÖNYVAJÁNLÓ
KARÁDY ANNA: A FÜREDI LÁNY
SZERELEM TÉREN ÉS IDŐN ÁT…
Almássy Anna, a XXI. századi jogászlány akaratán kívül az Úr 1763. esztendejében találja magát.
Kénytelen beilleszkedni a közösségbe, míg rá nem
jön, miként juthat egyszer haza. Hamar megérti, a
szabályok itt pofonegyszerűek: a vérhatalom jogán
a földesúr élet és halál ura. A lány számára úgy
tűnik, mintha a sötét középkorba zuhant volna
vissza: pestis, máglya, pellengér, éhínség…Ám a
rémísztőnek tűnő világban is létezik az az időtlen érzés, amelyeket úgy hívunk szerelem. Anna
egy napon találkozik nemes Oroszy Mihállyal
– a fiatal földesúrral. Mindenben különböznek,
mégis szenvedélyes vonzalom alakul ki közöttük. A mai értékek szerint nevelkedett lány és
az előjogokkal született férfi eltérő világlátása
drámai helyzeteket szül.
Vajon a két világot összekötheti a szerelem?
Karády Anna elsőkönyves szerző, balatonfüredi jogász, aki a város múltját és természeti kincseit kisiskolás kora óta kutatja. Az évek során
szerzett ismereteinek a lenyomata ez a történelmi, romantikus debütregény, amely megmutatja a szerelmet sem az idő, sem a tér, sem a társadalmi különbségek nem képesek eltiporni.
Lukács Ildikó, könyvtár

EGY KIS ÍZELÍTŐ AZ ÚJDONSÁGAINKBÓL:
Szabó Győző: Toxikoma (2021)
Taubes Gary: A keto védelmében (2021)
Bakó Liza: Csíííz! (2021)
Berényi Anna: Richter (2021)
Karády Anna: A füredi lány (2021)
Atwood Margaret: Legvégül a szív (2021)
R. Kelényi Angelika: Szédítő Balaton (2021)
Stilton Tea: Sztárvarázs (2021)
Barak László: Ötéves lettem! (2021)
Vadadi Adrienn: Kicsimackó (2021)
Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé (2021)
Mancs őrjárat (ford. Magyari Andrea 2021)
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KÁPOLNÁSNYÉK ÉS KÖRNYÉKE POLGÁRŐR ÉS
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI
TISZTELT LAKOSOK!
Először is pár szóban beszámolnék az egyesület tavalyi
évéről.
Tagjaink összesen 6143 óra szolgálatot adtak közterületen,
ebből 1253 óra rendőrrel közös szolgálat volt, ami legnagyobb
részben Kápolnásnyék területén történt. Szolgálati gépjárművünkkel közel 30.000 km-t mentünk, emellett saját tulajdonú
motorkerékpárokkal, személyautóval, quaddal is róttuk a köröket. Minden aktív tagunk az évszakoknak megfelelő polgárőr
ruházattal és a szükséges felszereléssel rendelkezik.
Tagjaink hétköznap, hétvégén, ünnepnapon, éjjel-nappal
végzik a bűnmegelőző tevékenységet önként vállalva, ellenszolgáltatás nélkül.
A szolgálati idő legnagyobb részét a közterületi járőrözés
teszi ki, emellett ott voltunk tanévkezdéskor az iskola előtt, a
helyi és a környékbeli rendezvényeken biztosítani (EFOTT,
Szent-Mihály nap, szüreti felvonulás, Mikulás kísérés, stb.) a
temető környékét felügyelni, illetve ahol szükség volt ránk.
Fő támogatóink: a Csajághy Laura Színpad, Podhorszki
István polgármester úr, Kápolnásnyéki Önkormányzat.
Adományozóinknak köszönetünket fejezzük ki, akár pénzbeli, akár tárgyi adománnyal segítik a munkánkat.
A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap pályázaton egyesületünk 5.000.000,-Ft-ot nyert egy tűzoltó/műszaki mentő gépjármű
beszerzésére. A beszerzés folyamatban van, reményeink szerint
idén tavasztól szolgálatba tudjuk állítani.
A környékbeli polgárőr egyesületekkel nagyon jó kapcsolatban vagyunk, szükség esetén kölcsönösen segítjük egymás
munkáját.
Idén egyik tagunk, Somorai Tamás az Országos Polgárőr
Szövetség elnökének dicséretében részesült és az Országos
Rendőrfőkapitánytól Szent György Emlékérmét kapott az
alábbi esemény miatt:
A Gárdonyi Rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnoka (Dér Attila rendőr törzszászlós) Somorai Tamás polgárőrrel
(Kápolnásnyék és környéke PÖTE tagja) közös feladatellátása
során egy Gárdony irányából Székesfehérvár felé közlekedő,
német hatósági jelzésű BMW-t akart ellenőrzés alá vonni 2022.
január 12-én 21 óra 30 perckor Agárdon, a Balatoni úton,
mivel nagy sebességgel haladt. A jármű sofőrje a rendőri jelzésnek nem tett eleget, és nagy sebességgel továbbhajtott. Az
autós üldözés kb 210 km/óra sebességgel zajlott. Az egyenruhások utána hajtottak, majd miközben próbálták megállítani,
a sofőr járművével szándékosan több alkalommal a rendőrautónak ütközött és azt próbálta az útról leszorítani. Az agres�szív sofőrt Kisfalud belterületén sikerült megállítani. A 45 éves
K. István gárdonyi lakost a rendőr-polgárőr páros elfogta és
előállította. A manőver következtében a járművek megsérültek,
személyi sérülés nem történt.
Kiderült, hogy az autón lévő rendszámot nem arra a járműre
adták ki. Hamarosan az is világossá vált az alvázszám alapján,

hogy a luxusautó korábban Németország útjain futott, amíg el
nem lopták, és be nem került a nemzetközi körözési rendszerbe.
Az elkövetőt a nyomozók egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett, közúti veszélyeztetés bűntett és közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntett megalapozott gyanúja miatt – őrizetbe vétele
mellett – kihallgatták, és előterjesztést tesznek letartóztatásának
indítványozására, továbbá feljelentést tesznek hivatalos személy
elleni erőszak bűntett miatt. A gépjárműből nagy mennyiségű készpénz is előkerült, 1,3 millió Ft és 1000 EUR.
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Sem Dér Attila törzszászlós, sem Somorai Tamás polgárőr
nem sérült meg. A szolgálati autó komolyabb szervizre szorul.
Forrás: Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Információs
Portál, Zsaru Magazin és tagunk nyilatkozata
A viharkárok felszámolásában egyesületünk is részt vett.
Kápolnásnyék területét is érintette a szélsőséges, viharos időjárás, amelynek következtében kidőlt fához és tűzesethez kivonult az egyesületünk biztosítani a helyszínt. Ugyanezen a
napon egyesületünk felkérést kapott a Martonvásári Önkéntes
Tűzoltó Egyesülettől, hogy Pest megyét érintő tömeges viharkár felszámolásában nyújtsunk segítséget. Ennek a felkérésnek
örömmel tettünk eleget.
Amennyiben olyan eseményt észlelnek, ahol azonnali cselekvés szükséges, - pl. magánterületre behatolás, bűncselekmény
észlelése, stb., - kérem, hogy a 112-es telefonszámon jelentsék
első körben.
Az idei évben is mindent megteszünk, hogy településünk lakói biztonságban érezhessék magukat.
Tisztelettel,
Török Nándor
KÉK PÖTE elnök

KIRÁLYOK ÉS KIRÁLYLÁNYOK,
LOVAGOK ÉS HŐSÖK AZ ÓVODÁBAN
A gyerekek életében meghatározó
szerep jut a meséknek. A bennük lévő
feszültségeket, szorongásokat nagyon jól oldják fel a történetek, amik
segítségével szívesen azonosulnak a
kislányok a hosszú hajú, szépséges
királykisasszonyokkal, a fiúk pedig
a bátor, minden akadályt legyőző lovagokkal. Minden nap időt szántunk
arra, hogy megismerjük ezt a titokzatos és távoli korszakot. A mesék
segítségével a képzelet szárnyán vis�szautazhattunk az időben, betekintést
nyerhettünk ebbe a varázslatos világba. Miközben hallgattuk a meséket,
mindannyian vágyakozva gondoltunk
arra, milyen jó lenne, ha valamilyen
csoda folytán egy palota báltermébe
toppanhatnánk. Ezért ezen a héten a
kislányok királylányoknak, a kisfiúk
lovagoknak öltözhettek be. A lányok
minden nap szebbnél szebb ruhába

érkeztek meg az óvodába. A gyerekekre különböző feladatok vártak
a hét folyamán. Megtanultuk, hogy
kik voltak a lovagok, mi volt a feladatuk, milyen fegyverük és ruhájuk
volt. Megbeszéltük, hogy kik voltak
a királyok és királylányok, hol éltek.
Elképzeltük a csodálatos palotákat,
várakat és igyekeztünk megépíteni közösen kockákból. Készítettünk
koronát, varázspálcát a lányoknak,
pajzsot és kardot pedig a fiúknak.
Mivel minden kellék adott volt ezért
választottunk királyt, királynőt és királylányt. Lovagi tornát hirdettünk
meg és kezdődhetett a móka. A fiúk
igyekeztek elnyerni a királylány kezét és ezért mindenki győzni szeretett
volna. Ez a hét varázslatosan telt el
a gyermekek számára és igazán örültek, hogy átváltozhattak mesebeli
szereplőkk
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SARKVIDÉKI
HÉT AZ
ÓVODÁBAN
Egy napon egy Barna Medve,
Nagyon torkos Barna Medve,
Belebújt a fridzsiderbe,
Lett belőle Jegesmedve.
Most is ott ül
Megdermedve.
(Muskáth Zsuzsa: Medve)

Egy hét telelésben volt részük az óvodásoknak: képzeletben a Sarkvidékekre,
az örök hó és jég birodalmára utaztunk!
Az időjárás is kegyes
volt hozzánk ebből a
szempontból,
ugyanis
volt egy kis hó és jég a
héten, így közvetlen módon is tapasztalatot szerezhettek az óvodások a hideg téli időjárásról.
A gyerekek sok mindent megtanultak az Északi- és Délisark világáról:
földgömbön megnéztük, hol lakunk mi
és milyen messze laknak északon a jegesmedvék és társaik, délen pedig a fókák. Milyen ott az időjárás, melyik állat
mivel táplálkozik, hogyan védekezik a
hideg ellen. Képzeletben barátságot kötöttünk az eszkimókkal és közösen megépítettük az iglunkat, amiben egész héten
szívesen bujkáltak a gyerekek. Közös
beszélgetésekkel, a témához kapcsolódó
könyvek, fotók, térképek nézegetésével
szereztek újabb ismereteket.
Változatos és érdekes tevékenységekkel, játékokkal dolgoztuk fel a témát. A
sarkvidékek növény-és állatvilágával való
ismerkedés a gyermekek természethez
való pozitív viszonyának fejlődését segítette, bővítette ismereteiket az ott élő állatokról, életmódjukról, táplálkozásukról, a
környezetvédelem fontosságáról.
A hét során szerzett ismeretek, élmények vizuális alkotásaikban is megjelentek: minden csoport elkészítette saját kis
jeges kiállítását a gyerekek munkáiból.
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SZINÓDUSI ÚTON A KATOLIKUS EGYHÁZ
Közös úton járni – ez a „szün hodosz”
görög szavak jelentése. Amikor a II. vatikáni zsinat 1965-ben véget ért, annak
egyik eredményeként VI. Pál pápa megalapította a püspöki szinódus intézményét.
A pápa szándéka az volt, hogy a közös
gondolkodás ne érjen véget a zsinattal,
hanem a világ különböző részéről érkezett személyek tanácsaikkal továbbra is
segítség őt az egyetemes egyház szolgálatában. Tehát a szinódus nem parlament,
nem hoz törvényeket és egyéb döntéseket, hanem egy záródokumentumot készít, és abban javaslatokat, tanácsokat
fogalmaz meg. Nem is zsinat, mert míg
a zsinatra a katolikus egyház összes püspöke nyer meghívást (jelenleg több mint
ötezer katolikus püspök van a világon),
addig a szinóduson a püspöki konferenciák és a szerzetesrendek delegáltjai, a
vatikáni hivatalok képviselői, valamint a
pápa által közvetlenül felkért egyéb személyek vesznek részt. Összesen mintegy
négyszázan, közülük nem is mindenki
püspök. Az elmúlt több mint ötven évre
visszatekintve elmondhatjuk, hogy 3-4
évente, október hónapban voltak a szinódusi ülések, amelyek a hitterjesztéstől a
szerzetesi életen át a családok mai helyzetéig bezárólag több aktuális témával is
foglalkoztak. Ezek mellett még „részleges szinódusokat” is tartottak, ahol egyegy kontinens aktuális problémái kerültek előtérbe. A Szentatya minden esetben
részt vett a több hetes megbeszélésen, a

szinódusi ülésezést követően apostoli
buzdítást bocsátott ki, sőt ha szükségesnek látta, módosított az egyházi törvénykönyvi rendelkezéseken is.
Ferenc pápa 2020-ban hirdette meg
az újabb szinódust, amelynek témájául
magát a szinódusi gondolkodást jelölte
meg: szeretetközösség, részvétel és küldetés az egyházban. „A szinodalitás az a
stílus, amelyet a harmadik évezred elvár
az Egyháztól”- mondta a pápa. Ezért az
eddigi szinódusoktól eltérően egy olyan
előkészítő folyamatot határozott meg,
amely elér az egyes egyházközségekig
is, és éppen a „közös úton járás” szellemében bevonja őket az egyház építésébe
és a javaslatok megfogalmazásába. Tény,
hogy megkeresztelkedésünkkel valamennyien az egyház teljes jogú tagjává
váltunk, így nemcsak a papság, hanem a
világi hívek is megfogalmazhatják javaslataikat a „mi” egyházunkról. Ahogyan
az egri érsek újévi üzenetében olyan szépen fogalmaz: a szentségek és a kegyelem által Isten népének minden tagja, kivétel nélkül képességi válik arra, hogy az
Egyház küldetésében tevékenyen részt
vállaljon, életállapotának megfelelően…
Életállapotának megfelelően. Nekünk,
világi híveknek bizonyosan nem az a
feladatunk, hogy hit- és erkölcstani kérdésekről nyilvánítsunk véleményt, vagy,
hogy megváltoztassuk a katolikus egyház

kétezer éves teológiai tanítását, de az építő, előremutató pasztorális javaslatainkat
jó és célszerű megfogalmazni. Hogyan
lehet a fiatalabb korosztályt megszólítani
a plébánián? Miként lehet elérni a megkeresztelt, de vallásukat nem gyakoroló
híveket? Mi a pap küldetése a közösségben? Mi a világiak szerepe a közösségben? Mi az én feladatom a közösségben?
Ezekre és hasonló kérdésekre kerestük a
választ az elmúlt hetekben.
Meglátásainkat, észrevételeinket megküldtük a szinodus@velencerkplebania.
hu oldalra. Az egyes egyházközségektől
érkezett észrevételek az egyházmegyén
keresztül jutnak el a Magyar Katolikus
Püspöki Konferenciához, amely azt továbbítja a Vatikánba. Ezt követően, 2022
őszén kontinentális találkozókat fognak
tartani – így lesz európai találkozó is –,
amelyen átelmélkedik a Szentszékhez
eljuttatott, az adott kontinensről érkezett
észrevételeket. Ezt követően, az egyes
kontinensek javaslatai kerülnek 2023
őszén a Rómában tartandó püspöki szinódus elé. Ahol ismét felteszik a kérdést:
mit vár a harmadik évezred az Egyháztól?
Célunk nem alapjaiban felforgatni a
„mi” egyházunkat, hanem a Szentlélektől
kapott megkülönböztetés adománya által
szétválasztani a jót a rossztól, és az előremutatót felszínre hozni. Ahogyan ezt a
Szinódus imája is összefoglalja:

Előtted állunk, Szentlélek, és a te nevedben gyűltünk össze.
Egyedül te vezess minket, lelj otthonra a szívünkben;
taníts minket a követendő útra, és arra is, miként járjunk rajta.
Gyengék és bűnösök vagyunk; ne hagyd, hogy zűrzavart szítsunk.
Ne engedd, hogy a tudatlanság tévútra vezessen bennünket,
vagy hogy az elfogultság befolyásolja cselekedeteinket.
Add, hogy megtaláljuk benned az egységet, hogy együtt haladhassunk az örök élet felé,
és ne térjünk el az igazság útjától, sem attól, ami helyes.
Mindezt tőled kérjük, aki mindenütt és minden időben munkálkodsz,
az Atyával és a Fiúval egységben, mindörökkön örökké. Ámen.
dr. Schattmann Ferenc
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KULTÚRA

MEGEMLÉKEZÉS A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRÓL
KÁPOLNÁSNYÉKEN
A magyar kultúra napját január
22 - én ünnepeljük, mert ezen a napon, 1823 - ban fejezte be Kölcsey
Ferenc a Himnuszt című költeményét. A Kápolnásnyéki Vörösmarty
Művelődési Házban január 21-én pénteken egy ballada és népdal összeállítással
emlékeztünk.

A " Menyecske, menyecske" című egy
órás műsor magában foglalta az archaikus,
szomorú balladákat, és a modernnek mondott vígballadákat. Képet kaptunk a századokon átívelő, lelket tápláló történetek
fájdalmas és kacagtató világáról. A magyar
népdalok egységgé formálják az olykor súlyos, másszor könnyed mondanivalót.

"KARÁCSONYI EMLÉKEM"
"KARÁCSONYI EMLÉKEM" címmel az olvasókör által meghirdetett vers
és novellaíró pályázat kiemelkedő teljesítményt nyújtott alkotásainak a díjátadóját december 11-én szombaton közvetlenül a HEPP című (Örkény írásaiból
készült) színdarab előadása után tartottuk meg.

Előadták:
Murzsa Renáta és
Murzsa Kata
A Kápolnásnyéki Olvasókör szervezésében a Kápolnásnyéki Önkormányzat
támogatásával

HEGEDŰS SÁNDOR:
STAFÉTA

Ajándék könyvben részesültek:
Gyermek kategória:
Szabó Barnabás 9 éves tanuló:
A legdrágább ajándék
Felnőtt kategóriában:
Hegedűs Sándor: Staféta
Hullan Istvánné (Bodajk):
Karácsonyi emlékeim
Pál Attila: Bűvölet
Az előadás után, a darabban
szereplő művészek tolmácsolásában hallgathattuk meg a díjnyertes alkotásokat.
Ígéretünkhöz híven most ezt
a négy alkotást közzétesszük a
Kisbíró helyi újság Kulturális
élet rovatában.
Köszönjük minden résztvevőnek az élményt!
A szervezők nevében:
Pintér Beáta

Ha karácsony, akkor a bejgli mákja,
a kalács diója, a krém mandulája,
a narancs-, a fenyő- és fahéjillat,
s amit az ember nem tapinthat:
a szeretet a legfőbb fókusz!
S hogy ki ne hagyjuk: ott a kókusz,
mi hópihe a süteményen.
Mindez túltesz minden reményen,
hirdetve, hogy van még varázsa
az ünnepnek az egész családra.
Az orrok, szemek, ínyek kötése
gyermekünk legfőbb öröksége.
Ami most ízként, illatként éri,
még nagyszülőként is azt idézi:
unokáinak teremtve újra.
S használva a régi receptet
összeköt élőt s elveszettet.
Karácsonyest étke, szokása
nemzedékeink kézfogása.
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SZABÓ BARNABÁS
A LEGDRÁGÁBB AJÁNDÉK

PÁL ATTILA:
BŰVÖLET

Nagypapám és Nagymamám is
fiatalok voltak még,
mikor ez a dolog történt,
negyven éve, nagyon rég.

Huszonharmadikán este még nem
is sejtettünk semmit. Szokás szerint,
amikor a gyermekeket – egyik kicsi, a
másik még kisebb – lefektettük, hozzáláttunk saját dolgaink elvégzéséhez.
Máskor ez a rendrakást, kisebb mosogatást, apró szöszmötölést, néha valami
csöndes szellemi munkát jelentett.
Ez az este azonban más volt. Mikor
meggyőződtünk róla, hogy csemetéink
már mélyen az álmok világában barangolnak – igencsak későre járt az idő –,
én kiosontam a házból, és elővettem a
sufniban elrejtett fenyőfát. Noha olyannyira kétbalkezes vagyok, hogy az
már 22, rám hárult a feladat – és még
sokáig – hogy befaragjam a fa alját a
talpba. Hosszas kínlódás és néhány
„hogy az a jó…” után végül mégis csak
szilárdan állt a talpban a luc. Még ös�szekötözve, lámpára, valamint a párkányra tett szobanövényre vigyázva fel
is cipeltem a tetőtérbe, hogy elhelyezzem lakásunk legnagyobb helyiségében, a nappaliban a szomszéd felé néző
ablak elé. Kibontottuk, és elégedetten
állapítottuk meg, hogy szép, dús fát vettünk, jól fognak mutatni rajta a díszek.
Különösen az a két tucatnyi bíborszín
gömb, amelyeket feleségem még gyermekkorában egy iskolai jutalomútról
hozott Moszkvából. Két napon át ült
egyhelyben a vonaton, az ölében fogva a nagy dobozt, nehogy a tartalmának
bármi baja is essen. Most egyenként rakosgatta fel a fára őket a girlandokkal,
villanyfüzérekkel és egyéb díszekkel kísérve. Én meg közben a szaloncukrokat
tűzdeltem át kis fémkampókkal, hogy

Szép új házuk építését
nagy boldogan megkezdték,
pénzüket a munkálatok
egy fillérig elvitték.
Karácsonyest közeledett,
ajándékot adni kék!
Nagymamikám számolgatta
vajon mire futja még.
Paradicsom-halkonzervet
vett, mert Papi szerette,
ám az eltelt hónapokban
nem igazán ehette.
Papi, Mami táskájába
sosem szokott benyúlni,
este mégis kénytelen volt
zsebkendőért betúrni.
-Paradicsomos halkonzerv?
Ezt a Jézuska hozta?kiált Papi nagyvidáman,
s összeroskad Mamika.
Katasztrófa, fejéhez kap,
ő is kiált.- Csudába!
Csak egy konzerv! Tetejébe
előre megtalálta!Karácsonykor ez a módi?
Sírásból lett nevetés.
Azóta is emlegetik
azt az első Szentestét.
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ezzel is eddzem a már említett kétbalkezemet. Nem volt ez – még nekem sem –
nehéz feladat, s feleségem évődve meg
is jegyezte: - Most aztán kedvedre kampózhatsz! Erre csak összemosolyogtunk,
nehogy a nevetéssel felverjük az alvókat.
Mikor készen lettünk, ránéztünk az órára: mindjárt hajnali három.
Szerencsére született koránkelő vagyok, így mikor hat óra tájban hallottam, hogy valamelyik gyerek már
mocorog, gyorsan felkeltem, és felkapcsoltam a karácsonyfaégőket. Éppen
ideje volt, mert fiam, ő a nagyobbik,
félálomban már mászott is ki a kiságyból. Persze előbb lehúzta cipzárt a hálózsákján, hogy már csak egy gomb
fogta össze felül, a nyaka alatt, így
lába kiszabadult. Olyan volt, mint egy
kis királyfi a palásttal. Amikor meztelen talpacskáival végigcsattogott az
étkezőn, s szokás szerint már indult
volna is hozzánk, a hálószobába, valami szokatlant észlelt: fény szűrődött
ki a nappaliból. Így nem jobbra, hanem balra fordult, hogy megnézze, mi
az. Addigra már én is ott álltam mellette. Tominak mintha földbe gyökerezett volna a lába, bámulta a csodát,
az égősorokkal csillogó, díszekkel és
szaloncukorral gazdagon megrakott
karácsonyfát. Aztán felocsúdott, először rám tekintett – mint aki nem érti,
honnan került ide ez a fa, de nagyon
szép – majd elkiáltotta magát: - Anya,
gyere, nézd!
És anya jött, és nézte, mintha sohasem látta volna, s csodálkoztunk, gyönyörködtünk mind a hárman addig,
amíg kislányunk is fel nem ébredt, s őt
is át nem hoztuk a nappaliba. A két apró
gyereket a karácsonyfa, bennünket az ő
örömük bűvölt el.

HULLAN ISTVÁNNÉ
KARÁCSONYI EMLÉKEIM

Emlékeim egyre gyakrabban visszatérnek,
Nagyszüleim hajlékában petróleum lámpák égtek.
A szenteste ünnepén a fenyőfán alma, dió diszlett,
Az ablak alatt csengő gyerek hangok zengtek.

A kisJézus születését nyolcvan éve ünneplem,
Kisgyerekként volt énnekem félelmetes emlékem,
Egy földbe vájt bunkerben, családommal szirénára eszméltem,
Dübörgő ágyúhangra megrettenve ébredtem.

A lecsendesült havas napok tevékenyen teltek,
A hosszú estéken a szomszédok megjelentek.
A libatollat pelyhekre, kelengyének tépték.
Az napi estén még a fosztókat valamivel megvendégelték.

Egy reggelnek hajnalán, eltűnt mellőlem édesanyám ,
Félelmet nem ismerve, fejezte ki anyaságát..
Kosárral kezében déltájban, belopta a védett helyre magát,
Frissen fejt tej, meleg illatos kenyér bódítóan ontotta illatát.

A gondos gazda féltette az istálló falát nehogy lova kirúgja.
Lovasszánba a nagyi a meleg cserepeket pokrócba csomagolta.
A lábukat melengesse míg látogatóba átsiklanak a szomszéd faluba. .
Csilingelő szánon unokáit rokonokhoz gyakran így utaztatta.

Bizonyára már,nagyon éhes lehettem
Testvéremmel a friss kenyeret tejjel mohón eszegettem,
Ezt a fenséges lakomát soha el nem felejtem.
.Az óta is eszembe jut minden karácsonyi ünnepen.

Családom és szülőfalum jó példája azóta is arra emlékeztet,
Szeretet árassza el ezt a szép szent ünnepet. ,
Azóta már a családom is így fejezi ki szeretetét,
A kezük alkotásával teszik széppé a kisJézus ünnepét.
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AHOL A KÁPOLNÁSNYÉKI BÖLCSÖDE ÉPÜL
A KÁPOLNÁSNYÉKI KENESSEY-JUSTH-AMBRÓZY KÚRIA TÖRTÉNETE
(AMIRŐL ALIG TUDUNK VALAMIT.)
Kenessei Kenessey Zsigmond (1791.11.24. Baracska –
1842.05.27. Kápolnásnyék) megosztott Velencei-tó környéki
birtokából a nyéki részt kapta meg, a pettendit pedig testvére,
kenessei Kenessey Károly (1799-1849). Kenessey Zsigmond
1820-ban nősült meg, feleségül vette madai Bay Annát
(1798.02.23.-1842.05.20.). Ők építtették fel a mai Semmelweis
tér környékének területén azt a klasszicista stílusú kúriát,
amelyet tőlük fiuk, Kálmán örökölt meg. Utóduk, Kenessey
Kálmán (1822.03.01.-1913.07.03.) feleségül vette Sziklay
Franciskát (1829-ben született), kitől nem szülletett gyermeke.
1877-ben necpáli Justh Ilonával (1840.10.06.-1900.04.30.) kötött házasságot, akinek a fiát, neczpáli Justh Józsefet is örökbe
fogadta (1876-ban született), és saját gyerekkükként nevelték
fel. Kenessey Kálmán Fejér vármegye alispánja, a Vértesaljai
járásnak országgyűlési képviselője, valamint miniszteri tanácsos is volt. Kápolnásnyék közéletében aktívan részt vett,
községi képviselő, a Kápolnásnyéki Segélyegylet megalapítója, tiszteletbeli elnöke, a szegények jótevője volt, akit
Kápolnásnyék Község Díszpolgárává is választottak.
A megörökölt kúria körül egy gyönyörű parkot alakíttattak
ki, a mai Balassa utca és a Semmelweis térre bevezető út közötti területen. A régi Budai úttól (mai Fő utcától) kicsit beljebb épített kúria előtt és mögötte is nagy parkot hoztak létre
sétányokkal, kör alakú virágkrupokkal, bennük álló kővázákkal. Ugyanakkor kibővítették a kúriát is 7 szobásra, valamint
az alispáni, képviselői feladatok ellátásához kapcsolódó reprezentációs helységeket is kialakítottak. Az épület két szélén kiugrókkal bővítették a teret. Kenessey Kálmán, aki érdemei elismeréséül a Vaskorona érdemrendet is megkapta Ferenc József
császártól, 1913-ban elhunyt.
A mintegy 310 hold területű birtokot neczpáli Justh József
örökölte meg. 1905-ben elvette feleségül a kápolnásnyéki földbirtokos egri és nemeskürthi Sebestyén Sámuel táblabíró lányát, Margitot, akinek jelentős öröksége volt. A kúria mögötti
területen építtették fel a gazdasághoz tartozó személyzeti cselédlakásokat, a gazdálkodáshoz szükséges épületeket, tároló
magtárakat. Régi térképeken lehet látni, hogy milyen komoly
gazdaságot, és milyen szép parkot és kertet hoztak létre, a kor
igényeinek és társadalmi státuszuknak megfelelően. Szoros
kapcsolatot ápoltak a nyéki, velencei, és a tókörnyéki, zömmel református birtokos családokkal. Kápolnásnyék gazdasági
és társadalmi életében is jelentős szerepet töltött be a család.
Gyakran segítettek a rászorulókon, aktívan részt vettek a helyi

református közösség életében. Justh József 1928. 04.09-én, 52
éves korában, hosszú betegség után hunyt el.
A kúriát és a hozzá tartozó birtoktestet, gazdasági és
egyéb épületeket 1929-ben megvásárolta sédeni és remetei gróf Ambrózy Gyula (1872.10.04. Bécs-1934.07.20.
Kápolnásnyék), a Főrendi Ház tagja (1915.08.15-től grófi címet kapott). Felesége hultsini és gutenlandi gróf Wilczek
Anna Zsuzsanna (1872. 03. 27. Erdőkürt, 1951. 09. 28.
Kápolnásnyék) volt.
Gróf Ambrózy Gyula fiatalabb korában Temesremetén éltek
kúriájukban, ott 5000 hold földje és négy szeszgyára volt, így
gazdag bárónak számított, számos munkással és cseléddel élt a
ház körül. Részt vett Temes vármegye közéletében és az ottani
gazdasági életben is. Közéleti munkássága elismeréséül több
ízben részesült legfelsőbb elismerésben. 1896-ban császári és
királyi kamarás, később belső titkos tanácsos lett, néhány évvel
később pedig a kormányzó az I. osztályú érdemkereszttel tüntette ki. A régi Főrendi Háznak tagja volt és közjogi méltósága
alapján az új Felsőházban is helyet foglalt. Temes vármegyei
birtokát azonban a románok a „földreform" céljaira kisajátították. Trianon után a család a Vas megyei Fűtelekre költözött, ott
már csak ezer hold földnek volt a tulajdonosa, majd valamikor
a két háború között Kápolnásnyék faluban vettek földet és házat, de ott már csak 11 hold föld maradt
Gr. Tisza István javaslatára az ország koronaőrévé választotta I. Ferenc József, melynek leiratát, halála előtt írta alá, az
alábbi szöveggel.
„Kedvelt Híveink!
Sédeni gróf Ambrózy Gyula kedvelt hívünk az országos főrendek és képviselők által hajdani báró Wesselényi Miklós, az
országgyűlés főrendiháza örökös jogú tagjának elhalálozása
folytán megürült koronaőri állásra megválasztatván, e választást ezennel jóváhagyjuk és megerősítjük.
Hozzátok egyébként királyi kegyelmünkkel állandóan hajlandók maradunk.
Kelt Bécsben, ezerkilencszáztizenhatodik évi október hó tízedik napján.
Ferenc József s. k.
Gróf TiszaIstván s. k.”
A koronaőri eskütételre már nem Ferenc József előtt került
sor, mert 1916. november 21-én az uralkodó 86. éves korában
elhunyt, így a trón Károly főhercegre
szállt. Gróf Ambrózy Gyula, megválasztott koronaőr esküjére a Budai várban
1916. december 28-án került sor, amelyre a főrendeken kívül az országgyűlés
testületileg vonul föl, ahol a koronaőr a
leendő magyar királynak, az új osztrák
császárnak tett esküt.
Az új koronaőr első fontos megbízatása IV. Károly 1916. december 30-i koronázási ünnepsége volt Budapesten. A koronázásra a Mátyás-templomban került
sor, ahol – a koronázások történetében
első ízben – a magyar himnuszt énekelték, nem a Gotterhalte kezdetű császári
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himnuszt. Ekkor koronázták magyar királynévá IV. Károly feleségét, Zita császárnét is.
Sédeni gróf Ambrózy Gyula több mint 17 éven át viselte a
koronaőri méltóságot. Az akkori törvényeknek megfelelően az
egyik koronaőr katolikus volt, a másik pedig protestáns (gróf
Ambrózy evangélikus volt). Ez a megbízatás egyben császári és királyi kamarási rangot is jelentett, és ennek következtében 1916-ban, az utolsó évben, amikor ez még lehetséges
volt, nagyapám grófi címet kapott a császártól. Mint koronaőrnek emlékezetes szerepe volt az összeomlás utáni időkben. Koronaőrtársa, gróf Széchenyi Béla, 1918 novemberében
meghalt és rá, mint egyedüli koronaőrre hárult az a feladat,
hogy az 1919-es forradalmi és kommunista barbárságoktól a
Szent Koronát megóvja. Diplomatikus leleményességgel el is
érte, hogy a Szent Koronának a zavaros időkben semmi bántódása ne essen. Romanelli ezredes segítségét vette igénybe,
és diákköri tanítóját, az akkori kommunista népbiztost, Láday
Istvánt használta fel céljának elérésére. Amikor a románok
Magyarországról kivonultak, gróf Ambrózy Gyula javaslatára a
kormányzó vezetésével országos bizottság tartott vizsgálatot és
megállapította, hogy a Szent Korona és a koronázási ereklyék
teljes épségben hiánytalanul megmaradtak. ’A magyar Szent
Korona története’ címen érdekes tanulmányt is írt Amrózy gróf,
és abban beszámolt a forradalmak idején kifejtett koronaőri
ténykedéseiről és a Szent Korona bolyongásairól. 1933. július
12-ig töltötte be a koronaőri tisztséget.
Fiatal korában jobb szemére megsérült, ezért viselte a rá jellemző fekete szemkötést (flastromot). Ma élő utódai mesélték,
hogy fél szemmel is kiállt párbajra, s „azzal győzte le kihívóját,
hogy azt gyorsan lerohanta, és erővel kiütve kezéből a kardot”.
Ugyancsak a családtól kapott információk alapján, mindent
megtett a Szent Korona és a Rekvizitumok megmentéséért. A
Tanácsköztársaság vezetői el akarták adni, feldarabolni, megsemmisíteni a koronát és a többi tárgyat. A Koronaőrséget
megszüntették, de a gróf nem engedte, hogy hozzáférjenek az
koronázási ékszereket tároló ládákhoz, elhíresztelte, hogy már
elszállították, és egyéb furfangos módon, - bevonva a megesketett segítségeit - rejtegették 133 napig, míg a terror tartott.
Mindezeket leírta az említett tanulmányában.
„Kápolnásnyékről jelentik, hogy gróf sédeni és remetei
Ambrózy Gyula, a magyar Szent Koronának hosszú időn át
volt őre, pénteken 62 éves korában Kápolnásnyéken meghalt.
Gróf Ambrózy Gyula halála alkalmából Gömbös Gyula miniszterelnök, részvéttáviratot intézett a volt koronaőr özvegyéhez. Az elhunytat 1934. július 22-én vasárnap délután 5 órakor
temették a kápolnásnyéki családi sírboltba.” Írták meg a budapesti és megyei újságok.
Gyermekei közül sédeni és remetei Ambrózy Gyula György
gróf 1908. VI. 9-én Temesremetén született, (1956 után REF-es
volt, ekkor Kápolnásnyék volt kényszer lakhelyének kijelölve)
akinek gyermekei ma is élnek. Fia, Ambrózy István segített a
családi információk átadásával ezt a cikket megírni.
Lányai:
1. Anna kontesz, Ambrózi Anna Mária 1902.09.18-án
Temesremetén született és Kápolnásnyéken élt sokáig, nem
ment férjhez, tesvérének gondozására szentelte életét, majd
1985.02.26-án Mátraházán halt meg egy otthonban, temetése
Kápolnásnyéken, 1985. 03. 2-án volt.
2.Ambrózy Mária Anna 1905.08.25-én Temesremetén
született és 1984.07.18-án Dabason halt meg, Temetése
Kápolnásnyéken 1984.07.24-én volt. Marittának hívta a család és minden ismerőse. Mozgássérült volt, gyermekparalízis
miatt tolószékben élt, menni (egyik szobából a másikba) csak
két mankóval és a lábára erősített fémvázas eszközzel tudott.
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Naponta jártak misére, a kúriájuk mellett lévő katolikus templomba. A nyéki gyerekek szívesen tologatták „Kontesz néni” kerekes székét. A kúria mellett volt egy hatalmas gleditsia fa, annak
magvaiból készítettek rózsafűzéreket, melyeket értékesítettek,
vagy elajándékoztak ismerőseiknek és baromfikat tartottak a
háború után.. Mindketten a nyéki és a környékbeli gyermekeknek tanítottak német nyelvet. A családnál szolgált fiatal korától,
Schieder Ferencné, született Molnár Anna, a háztartás vezetésével, aki nagyon sokat segített a két kontesznek a háború után is,
amikor nagyon nehéz és mostoha körülmények közé kerültek.
Mi lett a kúria, és a birtok sorsa? Ma már csak nagyon kevesen tudják azt, hogy volt itt Kápolnásnyéken a katolikus templom és a Balassa utca közötti területen egy nagyon szép rendezett kúria, valamint a korábbiakban leírt épületek, park, stb.
A II. Világháború a többi nyéki és pettendi hasonló kúriával
(Földváry-Luczenbacher kastélyt, Telegdi Csanádi-SárközyHaltenberger-kúriát, Dániel-kúriát, Kenessey-kúriát, Mecsérikúriát) együtt tönkretette, elpusztította ezeket az építményeket
is, ha pedig nem a háború, akkor az emberi irigység és butaság segítette eltörölni őket és a bennük élők nagy részét is. Az
Ambrózy kúriát a család véleménye szerint azért gyújtották fel
a németek, hogy ne tudjanak az Ercsi és Pusztaszabolcs irányából támadó szovjet csapatok harcálláspontot kialakítani az épületekben. A Kápolnásnyéket ért többszöri font váltás jelentős
károkat okozott az épületállományban, de az emberéletekben
is. A kúria épülete egy romhalmaz lett, a fák és a növényzet a
tankcsaták és a harci cselekmények áldozatai lettek. Egy gazdasági épületrész maradt csak meg, ahol a család és a cselédség
egy része szállást kapott, majd ezek is elbontásra kerültek.
Későbbiekben a GOV lakótelep, majd a rendelők épültek itt
meg, most pedig a park területén épül egyik jelentős beruházásunk, amelyre minden fiatal család régóta vágyik:
A KÁPOLNÁSNYÉKI BÖLCSÖDE.
Köszönet az információkért Ambrózy István unokának,
valamint
a Schieder családnak!
Kupi László
helytörténeti kutató
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KÁPOLNÁSNYÉKRE
ÉRKEZIK A GIRO
D’ITALIA, AZ ORSZÁGÚTI
KERÉKPÁRSPORT EGYIK
LEGJELENTŐSEBB
ESEMÉNYE
Május 6-án településünkön is áthalad az országúti kerékpársport egyik legjelentősebb versenyének mezőnye, melyben
a legjobb nemzetközi kerékpárosok fognak tekerni a győzelemért. A klasszikus háromhetes kerékpáros körversenyek
közé tartozó Giro d’Italia a Tour de France és Vuelta ciclista a
España mellett az egyik legrégebbi múltra visszatekintő megmérettetés, melyen a tavalyi évhez hasonlóan idén is szurkolhatunk magyar versenyzőnek.
A 105. Giro d’Italia három magyarországi szakasszal 2022.
május 6-án startol Budapestről. Sorrendben ez lesz a verseny
történetében a tizennegyedik olyan alkalom, amikor külföldről
indul a Nagy Rajt, Magyarország pedig első alkalommal láthatja el a vendéglátó szerepét. A “Grande Partenza”, azaz a nagy
rajt május 4-én, szerdán a budapesti Hősök terén kezdődik
majd egy csapatbemutatóval.
Az éles verseny május 6-án, pénteken a 195 km-es
Budapest-Visegrád szakasszal veszi kezdetét, amely során
Székesfehérváron és Esztergomban is lesz egy-egy részhajrá.

A magyarországi Giro d’Italia szakaszok

Az első szakaszon érkezik majd a mezőny Kápolnásnyékre
is Tárnok felől a 7-es főúton, majd a kerékpárosok Pázmánd
felé haladnak át településünkön. Május 7-én, szombaton egy
9,2 km hosszú egyéni időfutam lesz Budapest szívében. A verseny a Hősök teréről indul és a Budai Várba érkezik. A harmadik, egyben utolsó magyar szakasz május 8-án, vasárnap
startol Kaposvárról, és Nagykanizsán, Badacsonyon, valamint
Tihanyon át Balatonfüredig teker majd a mezőny. A versenyzők
a harmadik magyar szakasz után visszatérnek Olaszországba,
majd egy pihenőnap után május 10-én folytatják a versenyt.
A Giro d’Italia révén Magyarország három napra a világ figyelmének középpontjába kerül. Három napon keresztül, napi öt órás televíziós közvetítés során a mezőny mellett
Magyarország legszebb tájait, ikonikus helyszíneit, turistákat
hívogató nevezetességeit is megmutatják majd az egész világnak. A Giro nem csak egy sportesemény, hanem egy fesztivál, népünnepély is egyben. A települések, melyeken áthalad
a mezőny, mind rózsaszínbe öltöznek, így Kápolnásnyéket is
szeretnénk méltó módon feldíszíteni majd az esemény alkalmából. A verseny színének számító rózsaszínnel már találkozhattak is néhányan, amikor 100 nappal a Nagy Rajt előtt, a
Rózsaszín fények éjszakáján rózsaszínbe borult a kápolnásnyéki Vörösmarty-szobor.
A díszítési ötletekről és a tervezett szurkolói aktivitásokról Kápolnásnyék község weboldalán és a kápolnásnyéki
Facebook-csoportokban fogunk hírt adni.
A Giro d’Italia 2021 óta a magyar sportkedvelők számára
is egyre érdekesebb, ugyanis tavaly Valter Attila első magyar
sportolóként három napon keresztül viselhette az összetettben
vezető kerékpárosnak járó rózsaszín trikót. Idén pedig élőben
is szurkolhatunk neki, hiszen a május 6-án startoló 105. Giro
d’Italián ő is ott lesz a világ legjobb versenyzői között.

Vörösmarty Mihály szobra a Rózsaszín fények éjszakáján

A Giróról bővebben a www.girohungary2022.hu oldalon lehet olvasni.
Szabó Dóra

SPORT
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A Girót 1909-ben a verseny szülőatyja Emilio Camillo Costamagna, a L'Gazetta
dello Sport újság főszerkesztője indította útjára. A legjobb versenyző a rózsaszín
trikót (Maglia rosa) nyeri el 1931-óta. A mez színe azért rózsaszín, mert a La Gazetta
dello Sport újság lapjai is ilyen színűek. Bár az olasz körverseny első kiírására még
1909-ben került sor, egészen 1931-ig kellett várni arra, hogy a rózsaszín trikó, a
Maglia Rosa megjelenjen.

STABILITÁS ÉS A JÖVŐ ÉPÍTÉSE A KVSE
LABDARÚGÓINÁL
A tavalyi rendkívül sikeres évet követően a kápolnásnyéki labdarúgóknál
a szakmai koncepció alapján stabil és
ütőképes csapatok kialakítása volt a cél,
amelyet nagy örömünkre, minden korosztálynál sikerült elérni.
A 2021/2022-es bajnoki évet megelőzően kidolgozott szakmai terv azt határozta meg, hogy a jövő építésének érdekében az utánpótlás csapataink a lehető
legerősebb mezőnyben méressék meg
magukat, még annak az árán is, ha ez
esetleg most nem járna annyi győzelemmel, azonban megalapozhatja a jövőbeni
sikereket. Ennek érdekében az U-19-es
gárdánk egy osztályt feljebb lépve, a megyei első osztályban szerepel, ami nem
csak a csapat, hanem a játékosok fejlődését is nagyban elősegíti. Nem kellett
csalódnunk a srácokban, ugyanis ebben
az erős mezőnyben azonnal a középmezőny meghatározó tagjai lettek, Végvári
Balázs a bajnokság legjobb góllövői közül a harmadik helyen végzett.
Az eggyel fiatalabb korosztály, az

U-16-os csapat a dobogón végzett az
őszi idényt követően úgy, hogy többen
is jóval fiatalabbak, mint a vetélytársaik. Mi sem bizonyítja jobban, minthogy
nyolc mérkőzésükből hatot is győzelemmel zártak, s megvan a remény egy
olyan sikerre is, amire sokan felkaphatják majd a fejüket. Muhel Zétény egészen kiváló teljesítményt tudhat magáénak, ugyanis 31 góllal zárta az idényt.
Az U-13-as gárdánk mindösszesen
egyetlen vereséget szenvedett el a hat
győzelmük mellett, túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ez egészen imponáló szereplés. Vég Máté Kevin pedig 13 találatával
a harmadik helyen áll a góllövő listán.
A legfiatalabb korosztályaink csapatai
is sikeres idényt zártak, s az utánpótlásunk erejét mutatja az is, hogy a MOLFehérvár leigazolta az egyik legtehetségesebb U-11-es játékosunkat.
Felnőtt együttesünk továbbra is meghatározó tagja a megyei első osztályú
bajnokságnak, s bár az egész idényben
kapusgondokkal küszködtünk, ennek

ellenére stabilan tartjuk a középmezőnyben a helyünket. A téli átigazolási
szezonban megszerzett játékosok érkezésével a csapat alkalmas arra, hogy feljebb kapaszkodjon a bajnokság végére a
tabellán.
A szakmai munka mellett mindezekhez szükség volt és van is a kápolnásnyéki önkormányzat kiemelt támogatására,
amelynek köszönhetően többek között
megújulhatnak a kiegészítő létesítményeink és a komfortosabb körülmények
megalapozhatják a további sikereket is.
Az önkormányzat mellett köszönetet mondunk önzetlen támogatóinknak: Nusi 100 forintos boltja, Autósbolt
Kápolnásnyék, Csele Csaba, Sarkadi
Virágbolt, Nyéki Vastelep, Bio Zöldség,
Szabó Ferenc Generali, Slott Imre, Csiki
Dénes, Kiss Árpád, Kàpolnásnyéki
Papírbolt,
Százszorszép
Virágbolt,
Zsalkovics József, Póder Tamás, TóVill Kft., Kovács Gábor, Kucsera István,
Csizmadia Albert, Emaki, Édenkert
Zöldséges, Finom Étkek Háza.
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SZEZONKEZDÉS A KERTBEN
Bár az idei tél eddig rendkívül enyhének bizonyult, mégis alig várjuk a tavaszt, hogy ragyogó napsütés és hangos
madárdal kíséretében elkezdhessük a
kerti munkálatokat.
Addig is érdemes előre tervezni egy
kicsit, és átgondolni milyen feladatok is
várnak majd ránk!
Ha idén (is) tervezünk konyhakertet,
akkor ideje kijelölni az ágyások helyét.
Fel kell mérnünk egyúttal a rendelkezésünkre álló anyagokat, eszközöket. A
korábbi évekről esetleg megmaradt vetőmagokat is át kell néznünk, és összeállítani a listát, miket vetünk idén. Csak
megbízható helyről vásároljunk vetőmagot, és bízzunk a magyar nemesítésű
fajtákban! Ahhoz hogy egészséges növényeink legyenek, már a vetőmagnak is
tökéletesnek kell lennie. Ha ősszel nem
duggattunk hagymát, akkor azt kora tavasszal is megtehetjük. A szaküzletekben
ilyenkor is van dughagyma.
Február végén már érdemes a májusi
palántának szánt növények magvait is
elvetni, és meleg, világos helyen (pl. ablakpárkányon) nevelgetni őket. Nagyon
praktikus eszközök kaphatóak már a palántaneveléshez, például fűthető palánta
nevelő tálca, ablakpárkányra helyezhető
változatok, tőzegpoharak, tőzegkorongok a magvetéshez…..stb. Érdemes körülnézni a boltok polcain, ha másért nem
is, jó ötletekért.
Márciusban aztán beindulhat a kerti
nagyüzem. Elkezdődhet a szabadföldi
fajták vetése a kijelölt helyekre. Ne feledjük betartani a vetésforgót, és a növénytársítási szabályokat, hiszen így sok
időt, helyet és növényvédelmi teendőt
spórolhatunk meg.
Fagymentes időben már februárban
nekiláthatunk gyümölcsfáink metszésének, illetve a tavaszi lemosó permetezésekhez is előkészülhetünk. Ilyenkor
a lemosást az enyhe tél miatt sikeresen áttelelt károsítók miatt végezzük.
Kulcsfontosságú a permetezés megfelelő időzítése, ha túl korán permetezünk

és a kártevők még a teljesen zárt rügyek
védelmét élvezik akkor csökken a permetezés hatékonysága, ezért lehetőleg a
rügypattanáshoz legközelebbi időpontban tegyük ezt meg . A lemosás pedig
ténylegesen lemosást jelent, tehát a fáról
csorognia kell a permetlének, emiatt fel
kell rá készülnünk hogy az év közben
egyébként megszokott lémennyiség nem
lesz elegendő a lemosó permetezéshez. A
tavaszi lemosáshoz gyakorlatilag ugyanazok a szerek jók, mint az őszihez: réz,
kén és olaj tartalmú készítmények a
legpraktikusabbak. Ezeket már hármas
kombinációban is meg lehet találni a
gazdaboltok polcain. Fontos hogy mindig olvassuk el és tartsuk is be a készítményeken lévő használati utasításokat!
A kora tavasz közeledtével egyre inkább kívánja a szemünk a színeket és
a virágillatot. Nem is kell magunktól
megtagadni ezeket, hiszen már ilyenkor
is vannak gyönyörű virágzó növények a
kertészetekben, virágüzletekben. Ilyen
korai virágunk például a primula, százszorszép, árvácska, de ezeken kívül már lehet kapni hajtatott hagymás növényeket
is, például tulipánt, nárciszt, jácintot.
És ha már hagymások: a tavasszal és
nyáron virágzó hagymás növények ültetésének ideje is most kezdődik. Kardvirág,
liliom, begónia, tubarózsa, gyöngyvirág… stb. mind mind most ültethetőek.

Ha segítségre, tanácsra van szükségük
a kertészkedéshez, idén is várjuk Önöket
árudánkban, ahol a sikeres kerthez minden megtalálható!
Találkozzunk idén tavasszal is!
Üdvözlettel:

Sarkadiné Héja Johanna
Sarkadi és Társa Kertészeti Áruda,
Kápolnásnyék

TERMÉSZET
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A KEVESEBB NÉHA TÖBB
Amikor bőségben élünk és mindenünk megvan, ritkán gondolunk azokra,
akik nélkülöznek. Vannak olyanok is
akik önként döntenek egy egyszerűbb
életmód mellett. Viszont szinte minden
kultúrában vannak időszakok, amikor
a fogyasztás csökkentését javasolják,
sőt, régebben el is várták a közösségek
tagjaitól. Nem véletlen, hogy a legkülönbözőbb kultúrákban kialakult a böjt
szokása. Tekintsünk el attól, hogy ennek
a szokásnak milyen vallási háttere van:
Jézus böjtölése a leginkább ismert példa,
de ugyanígy böjtölt Buddha, Mohamed,
Zarathustra és Konfuciusz is. Mivel ezek
a vallások látszólag távol állnak egymástól, kell legyen olyan közös pont,
ami őket a hétköznapok gyakorlatában
összeköti.
A böjt hagyományosan az érzéki élvezetektől való tartózkodást jelenti, ami
lelki elmélyüléshez vezet. Úgy tartják,
hogy a böjt idején táplálkozzunk belső
tartalékainkból, forduljunk gyakrabban
magunkba.
Különösen nagy figyelem jut a húsvétot megelőző negyven napos böjti
időszakra, még ha csak időlegesen is,
de megpróbálhatunk tartózkodni a hús
fogyasztásától.
Ma már pontosan lehet tudni, hogy a
böjtnek mennyi jótékony egészségügyi
és környezeti hatása van. Az egyik legismertebb egészségügyi hatás a szervezet önjavító, regeneráló folyamatainak
és az immunrendszernek az igen jelentős
erősítése.
(A mellékelt QR kód segítségével egy
rövid videót nézhetünk meg a témával
kapcsolatban.)

szellemi szinten álló elődeink és példaképeink a böjtölés gyakorlatát. Továbbá
gondoljunk bele: az őseink vadászó életmódjában milyen gyakran fordulhatott
elő, hogy a vadászok zsákmány nélkül
tértek haza? Ez igen gyakori lehetett.
Ennek azonban nem a legyöngülés, éppen ellenkezőleg, a kiélezett figyelem
lett az eredménye! Böjtölés hatására
megváltozik az anyagcsere és olyan
anyagok szabadulnak föl, amelyek az
agy szuper-táplálékai.
Ugyanez a helyzet a fizikai teljesítménnyel is: a megváltozott anyagcsere vezet oda, hogy az izomműködés is
jelentősen javul – hiszen pont erre volt
szükség egy sikertelen vadászat után. És
pont ez az oka, hogy a jó ütemben alkalmazott böjt jelentősen javítja a sportteljesítményt is. A mai, igen erős versenyt
jelentő világban mindkét képességünkre,
a fizikai és a mentális képességünkre is
maximális szükség van. Hozzátehetünk
még valamit, ami szinte egészen biztosan nem jutna eszünkbe: aki képes a böjtölésre, tovább él.
Jó az egyénnek és jó a környezetnek is

Javul a versenyképességünk
Azt is érdemes hozzátennünk, hogy a
böjt hatására a gondolkodási folyamataink is erőteljes javulást mutatnak, az agy
teljesítőképessége növekszik. Pontosan
ez a magyarázata annak, hogy miért alkalmazták olyan gyakran a magasabb

A szervezetünk kímélése mellett környezetünk védelme is egy igen fontos
ok, hogy miért is válasszuk a húsmentes étrendet, akár csak a böjt idejére!
Étkezésünkkel sokat tehetünk a bennünket körülvevő élővilágért, és a klímakatasztrófa elkerüléséért. Ahogy nekünk
sem mindegy, hogy honnan származik az, amit elfogyasztunk, úgy mindez a természetnek sem közömbös.
Gondoljunk csak a különböző előállítási módszerekre, és a velük együtt járó
környezetszennyezésre.

Tehát többféle szempontból sem mindegy,
hogy mi kerül a fazékba és onnan az asztalra.
Ahányan vagyunk, mind
más módon étkezünk, de jó, ha tudjuk, hogy életmódunk étkezéssel kapcsolatos része is jelentős hatással van
környezetünkre.
Miért is lehet az étkezési szokásunk
ilyen fontos kérdés napjaink túltermelési válságában? Talán azért is, mert mi
itt Európában kétszer annyi húst eszünk,
mint Földünk más részein élő embertársaink. Ez a mennyiség pontosan 75
%-al több, mint ami az emberi szervezet egészsége szempontjából optimális.
Böjtölhetünk tehát 40 napig az egészségünkért, és azért is, hogy segítsük az
élővilágot, és tegyünk azért is, hogy elkerüljük az ökológiai összeomlást.
Ezek nagy szavak, de gondoljuk logikusan végig. A nagyüzemi állattenyésztés miatt pusztítják, irtják ki világszerte
az erdőket, mert kell a hely a legelőknek,
és a takarmánynak, hogy kielégítsék
növekvő húséhségünket. Azonban van
ennek egy társadalmi vonatkozása is. A
kevesebb fogyasztás kisebb termelési
igényhez vezet, ezáltal értelemszerűen csökken a környezeti terhelés. De ez
csupán a legegyszerűbb, felszíni következmény. Aki képes a böjtre, az képes
arra is, hogy megfontoltabban cselekedjen a hétköznapokban is.
Segítségképpen, íme, pár finom böjti
étel, amelyről itt olvashatnak. https://
www.mindmegette.hu/cukkinifelfujt-lasagne-rizotto-karfiol-bulgur-husmentes-53530/
Fülöp Berta
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AGYAGBÓL CSERÉP – AGYAGOZÁS TÁBOR I.
2022.06.27. – 2022.07.01.
A résztvevők megismerkednek az agyagozás ősi technológiájával, amely nagy
hatással van a kezek finommotorikus
mozgásának a képzeletük fejlesztésére.
Kísérletezéssel megtanulják az anyagismereti alapokat, betekintést nyernek a
Dátum

1. nap

2. nap

3. nap

4. nap

5. nap

tervezés folyamatába és eljutnak a kivitelezett alkotásokig. Eközben egy új érzékelésként elsajátítják a „kézzel látás” képességét. A tábor végét kiállítás zárja, ahol
bemutatásra kerülnek a tábor alatt elkészített munkák.

Időbeosztás

Tematika

Délelőtt (09:00-12:30)

Agyag és szerszám lapismeretek, pecsételő
készítése. Szimbólumok, mintázatok
létrehozása.

Ebéd (12:30-13:30)

Szünet, pihenő

Délután (13:30-16:00)

Csempe tervezése, szimbólum és henger
pecsételőnek.

Délelőtt (09:00-12:30)

Marok edény készítése különböző
felületmintázatokkal.

Ebéd (12:30-13:30)

Szünet, pihenő

Délután (13:30-16:00)

Hurkából építés, valamint egyéb egyszerű
formák kialakítása.

Délelőtt (09:00-12:30)

Agyaglapok készítése és összeépítése.

Ebéd (12:30-13:30)

Szünet, pihenő

Délután (13:30-16:00)

Lapokból épített makettek létrehozása

Délelőtt (09:00-12:30)

Préselés folyamatának megismerése, préselés
nagyobb formákba.

Ebéd (12:30-13:30)

Szünet, pihenő

Délután (13:30-16:00)

Játékok, csengők készítése a saját pecsételők
felhasználásával.

Délelőtt (09:00-12:30)

Kedvenc állatfigurák mintázása a korábbi
technikák felhasználásával.

Ebéd (12:30-13:30)

Szünet, pihenő

Délután (13:30-16:00)

Retusálás, égetés előkészítés, kiállítás rendezés

TÁBOR

Semmilyen előképzettség nem szükséges a részvételhez.
A program vezetője: Kocsis Judit
Gabriella fazekas és Péter Ágnes szobrászművész. A program 6 fő jelentkezésétől indul, és maximum 10 résztvevő
tud együtt dolgozni. A tábor két művésztanárral és egy segítővel zajlik. A táborban az étkezés biztosított, ami egy meleg
ebéd és uzsonna. Amennyiben a jelentkezőnek bármilyen étel, vagy egyéb allergiája van, ezt jelezzék a foglalásnál.
Eszközök, anyagok: mindent biztosítunk, csak munkaruhát hozz magaddal.
Étkeztetés: ebéd, uzsonna biztosítva
Ajánlott korosztály: 9 év felett mindenki, családi vagy baráti közös alkotásra/programra is van lehetőség
Helyszín: Kápolnásnyék, Fő u. 51.
(a katolikus templom mögötti régi
iskolaépület)
Részvételi díj: 50.000 HUF/fő.
Testvérek jelentkezése esetén 10% kedvezmény jár.
Fizetés módja átutalással:
Symposion Alapítvány, számlaszám:
10402283-22801610-00000000
Jelentkezés: Péter Ágnes
artsymposion@gmail.com
A jelentkezéseket az e-mail-ben történő visszaigazolásunk után, 10.000 forintos előleg átutalásával tudjuk véglegesíteni. Amennyiben bármilyen okból
lemondásra kerül a jelentkezés, a tábort
megelőző két hétben már nem áll módunkban a foglalási díj visszafizetés.

HIRDETÉS

31. ÉVFOLYAM - 1. SZÁM / 2022. JANUÁR - FEBRUÁR 88

19

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

2800 Ft/kg

Első csülök

2000 Ft/kg

Fehér szalámi

3500 Ft/kg

Hátsó csülök

2000 Ft/kg

Paprikás szalámi

3500 Ft/kg

Füstölt császárvég

2000 Ft/kg

Mangalica sonka

3500 Ft/kg

Kenyér szalonna

2500 Ft/kg

Mangalica lapocka

3500 Ft/kg

Kolozsvári szalonna

3000 Ft/kg

Mangalica szalonna

3500 Ft/kg

Darabolt comb

3000 Ft/kg

Mangalica kolbász

3500 Ft/kg

Darabolt lapocka

3000 Ft/kg

Toros csomag

2000 Ft/kg

Felsál sonka

3000 Ft/kg

Sütő kolbász

2200 Ft/kg

Angol szalonna

3000 Ft/kg

Disznósajt

2500 Ft/kg

Füstölt tarja

3000 Ft/kg

Töpörtyű

4000 Ft/kg

Minden héten csütörtökre friss tőkehús
előjegyzésére is van lehetőség!

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.

Horváth 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 előzetes időpontfoglalással a: 06 (20/30/70) 459 96 00
telefonszámon!
Ügyfélfogadás:
Hétfő:
14.00-18.00 óra között
Péntek:
9.00-13.00 óra között
Helyszín: Tó-Vill Kft. telephelyén
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

