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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Képviselő-testület 2022. április 25-ei ülésén elfogadta a Gárdonyi Rendőrkapitányság 2021. évi munkájáról, és
Kápolnásnyék település 2021. évi bűnügyi – közbiztonsági helyzetéről készült beszámolót. Döntött a lakossági és önkormányzati
finanszírozással kiépülő Szép Ilonka utcai ivóvíz gerincvezeték
bővítésének és az egyes ingatlanok bekötővezetékének, vízóraakna elhelyezésének megépítése tárgyában beérkezett ajánlatokról,
a kivitelező Frits János egyéni vállalkozó lesz, a munkát bruttó
8.280.400,-Ft vállalkozói díj ellenében végzi. A képviselők támogatták a 0170/1 hrsz alatti ingatlan tulajdonosainak belterületbe
vonási eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmét azzal, hogy a
belterületbe vonás engedélyezését követően az önkormányzatot
semmiféle kiadás (közművesítés költségei, stb.) nem terhelheti.
A képviselők a 2022. május 23-ai testületi ülésen elfogadták Kápolnásnyék Község
Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetési rendeletmódosítását, és Kápolnásnyék
Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi
zárszámadását. Döntöttek az önkormányzat és intézményei 2021.
évi maradvány felhasználásáról, valamint jóváhagyták a 2021.
évben végzett belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentést. A
Képviselő-testület elfogadta a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, mérleget, és a 2022. évi üzleti tervet, valamint a Velencei-tavi Területés Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
2021. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját. A Képviselő-testület
a Kutas sor útfelújítása tárgyában beérkezett ajánlatok közül a
legkedvezőbbet elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert, hogy
az árajánlatban rögzített feltételekkel a szerződést a az Útéppark
Kft-vel megkösse és a munkát bruttó 14.614.427.-Ft vállalkozói
díj ellenében megrendelje. A Kutas sori útfelújítás kivitelezésének
vállalkozási díjára az elnyert pályázati támogatás összege biztosít
fedezetet. Ezt követően a képviselők elfogadták a Humán Családés Gyermekjóléti Szolgálat Kápolnásnyékre vonatkozó 2021. évi
beszámolóját, és Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2021.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést, valamint a Humán Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat Intézményi Társulás 2021. évi működéséről szóló beszámolót és Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021.
évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló tájékoztatást. Egy 1991. óta
húzódó ügyben döntöttek a Kápolnásnyék 883/1 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos ajándékozási szerződés elfogadásáról. Döntés született az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP3.2.1-16 kódszámú pályázat” támogatási szerződés módosításáról
és megbízási szerződés megkötéséről is.
A Képviselő-testület 2022. május 30-ai ülésén döntött arról,
hogy a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda átszervezésével többcélú,
egységes óvoda-bölcsődei ellátást biztosító intézményt hoz létre
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde elnevezéssel 2022.
szeptember 1. napjával, valamint módosította az óvoda Alapító
Okiratát. Döntöttek a Kápolnásnyék Semmelweis tér bölcsőde
előtti járdaszakaszának felújítása tárgyában beérkezett ajánlatokról
és az Orisek 2009 Kft. ajánlatát fogadták el, egyben felhatalmazták
a polgármestert, hogy az árajánlatban rögzített feltételekkel a szerződést a vállalkozóval megkösse és a munkát bruttó 3.324.409.Ft vállalkozói díj ellenében megrendelje. Kiválasztották a
Vörösmarty szobor áthelyezésével kapcsolatos munkák elvégzésére a vállalkozót, az Orisek 2009 Kft-t bízták meg a kivitelezéssel
bruttó 4.294.060.-Ft vállalkozói díj ellenében. A Képviselő-testület
a két munkára az önkormányzat 2022. évi szabad tartaléka terhére
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biztosít fedezetet. Döntés született az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló, Kápolnásnyék, Kenessey utca 13. (1101/17
hrsz) alatti, 1092 m2 alapterületű kivett beépítetlen belterületi ingatlan eladásáról, az ingatlan vételárát bruttó 14.000.000.-Ft, azaz
Tizennégymillió forintban állapították meg.
A fenti döntésekről bővebb információt az önkormányzat honlapján találhatnak.
Pályázati forrásból megvalósult az Arany János utca és az
Ország út kereszteződésében lévő önkormányzati területen a felnőtt lakosság részére szabadtéri sportolási lehetőséget biztosító
Sportpark. Az ingatlanon a kisebb gyerekek részére is szeretnénk
kialakítani egy játszóteret, melynek kivitelezése még folyamatban
van, ezen kívül a terület parkosításáról is gondoskodni kívánunk.
Az önkormányzat fenntartásában működő bölcsőde is hamarosan elkészül és reményeink szerint 2022. szeptember 1-től tudja
fogadni a legkisebbeket.
Az önkormányzat saját forrásból kiépíttette a Kutas sor egy szakaszán a zárt rendszerű árkot, ami mind az utca felszíni vízelvezetési, mind a parkolási problémákra is megoldást nyújt. Pályázati
forrásból még ebben a hónapban megvalósul a Kutas sor útburkolatának felújítása az Ország úttól az Arany János utcáig tartó
szakaszon.
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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FELHÍVÁS
A 2022. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS LEBONYOLÍTÁSÁBAN
KÖZREMŰKÖDŐ SZÁMLÁLÓBIZTOSOK JELENTKEZÉSÉRE
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
2022. október 1. és november 28. között Magyarország területén népszámlálást tart. A népszámlálás eredményes
lebonyolításában kiemelkedő szerepet
játszanak az adatfelvételt végrehajtó
számlálóbiztosok.
A számlálóbiztos feladata a körzeteinek bejárása, a körzeteihez tartozó, az
internetes önkitöltési időszakban le nem
zárt címek felkeresése, az interjúk és az
adatfelvétel lebonyolítása, valamint a címek pontosítása, az esetleges új címek
felvétele. Munkáját közvetlenül a felülvizsgáló irányítja, ellenőrzi.
A népszámlálás adatfelvételének eszmei
időpontja 2022. október 01. nap 0 óra.
2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi
terepmunka, ebben az időszakban az
adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető.
A népszámlálási adatfelvétel során
össze kell írni a számlálókörzetbe tartozó – a címjegyzéken szereplő, illetve a
térképszelvény által lehatárolt területen
található – valamennyi lakóegységet,
továbbá a számlálókörzet területén élő
személyeket.
A népszámlálás teljességéhez elengedhetetlen a körzetek teljes körű címbejárása függetlenül attól, hogy történt-e a
címen internetes önkitöltés vagy sem. A
számlálóbiztosnak a terepmunka során
várhatóan kb. 200 címen kell címellenőrzést végeznie, és kb. 150–180 címen kérdőívet kitöltenie külön a lakásra és külön
az ott élő/tartózkodó személyekre.
A számlálóbiztosok a KSH által biztosított, védett elektronikai eszközzel
(tablet) végzik az adatgyűjtést.
A számlálóbiztosok felkészítését
e-learning-rendszerben kívánja a
KSH megvalósítani.
Kizárólag a sikeres vizsgát tett jelentkezőkkel köthető szerződés a
számlálóbiztosi feladatok ellátására.
A számlálóbiztosi munkára jelentkezőknek az alábbi két pontban leírtakkal rendelkezniük kell:
• saját eszközzel és interneteléréssel a felkészüléshez: rendelkezik
olyan informatikai eszközzel, amelyen meg tudja tekinteni az e-learning-tananyagot és vizsgázni tud
(PC, laptop, tablet, stb.);

• elektronikus és telefonos elérhetőséggel: a folyamatos és hatékony
kapcsolattartás érdekében rendelkezik mobiltelefonnal és e-mail-címmel (ehhez külön költségkeretet áll
rendelkezésre).
A számlálóbiztosnak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
• legalább középfokú végzettséggel
rendelkezik;
• kizárólagosság: vállalja, hogy a
népszámlálás idején a KSH-n kívül
más szervezet vagy személy részére
az érintett címek és személyek esetében adatgyűjtést, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenységet nem
végez, illetve a sajtónak csak a KSH
előzetes engedélyével nyilatkozhat;
• magabiztos számítógépes ismeret:
rendelkezik legalább alapvető vagy
felhasználó szintű számítógépes ismerettel, illetve jártas érintőképernyős készülékek használatában;
• fizikai erőnlét, terhelhetőség: vállalja a számlálóbiztosi munkával járó
napi folyamatos munkavégzést és a jelentős fizikai, szellemi igénybevételt;
• tanulási készség: vállalja a felkészülés során az új ismeretek önálló
elsajátítását, és a vizsgázást;
• motiváltság: elkötelezettség, érdeklődés a kérdezői munka, illetve a
számlálóbiztosi munka iránt;
• jó fellépés, beszédkészség: érthető,
helyes beszéd, jó fogalmazókészség;
• kapcsolatteremtő és kommunikációs készség, nyelvtudás: udvariasság, kedvesség, megfelelő
meggyőző erő, a beszélőpartnerre
koncentráló figyelem, idegen nyelv
ismerete előnyt jelent;
• empátia: tudjon azonosulni az adatszolgáltató problémájával, együtt
tudjon vele érezni, ugyanakkor tartsa
szem előtt a népszámlálás érdekeit;
• lelkiismeretesség, precizitás: vállalja az útmutatások, határidők betartását, a pontos, gondos feladatvégzést, vigyáz a rábízott tabletre és
az egyéb kellékekre;
• konfliktuskezelő készség: a kérdezői munkával járó, valamint az adatszolgáltatókkal kapcsolatos problémákat igyekszik elviselni, kezelni;
• titoktartás: vállalja, hogy a kapott
válaszokat bizalmasan kezeli, nem
él vissza velük, nem adja át, nem
mutatja meg harmadik személynek;
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• helyismeret, tájékozódási, térképkezelési készség: az összeírási területen, településen helyismerettel
rendelkezik, jól tájékozódik;
• rugalmas időbeosztással és állandó elérhetőséggel (mobiltelefon,
e-mail-elérhetőséggel) rendelkezik
az adatfelvétel időszakában;
• tudomásul veszi, hogy személyes
adatait a KSH az általa működtetett
informatikai rendszerben rögzíti és
a Call Centerbe érkező megkeresés
esetén az érintett adatszolgáltatónak
megadja.
Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet.
A számlálóbiztosok kiválasztása a
helyi népszámlálási felelős feladata. Elektronikus oktatási rendszerben
(e-learning) történő egyéni felkészülést
követően tett sikeres vizsga után történik
meg a szerződéskötés a számlálóbiztosi
feladatok ellátására.
A díjazás mértéke a számlálóbiztos által a terepen végzett adatgyűjtés
alapján lakásonként és személyenként
külön jogszabályban (a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos
egyes feladatokról, valamint az Országos
Statisztikai
Adatfelvételi
Program
kötelező adatszolgáltatásairól szóló
388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 362/2020. (VII. 23.)
Korm. rendelet 3. melléklete) meghatározottak szerint változik.
Amennyiben úgy érzi, hogy szívesen
részt venne a népszámlálási munkában, a
felsorolt feltételeknek megfelel és számlálóbiztosnak jelentkezne, kérjük, hogy
jelentkezését 2022. június 30. napjáig juttassa el hivatalunkhoz az alábbi
módon:
• személyesen a Kápolnásnyéki Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez
(2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.),
• e-mailben a jegyzo@kapolnasnyek.
hu e-mail címen.
A jelentkezés során a Jelentkezés a
2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosoknak megnevezésű nyomtatványt
kell kitölteni. A nyomtatvány elérhető a
www.kapolnasnyek.hu honlapon és a
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati
Hivatal titkárságán.
Adatkezelési tájékoztató
Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző, helyi népszámlálási felelős
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ÚJ HELYSZÍNEN A GYERMEKNAP!
A pandémiás időszakot követően ismét
egy jó hangulatú, jól sikerült rendezvényt valósítottunk meg. A hagyományoktól eltérően az idei évben a település központjában, a Vörösmarty parkban
kapott helyet a községi gyermeknap.
2022. május 29-én kora reggel az önkormányzati dolgozók szorgos kezei
végezték az utolsó simításokat, hogy
az ide érkező gyerekek élményekkel
gazdagodva és vidáman térjenek haza.
Közben megérkezett mindenki, aki
részt vállalt a feladatok közül, hogy
zökkenőmentes legyen ez a délelőtt.
Kilenc órakor Kovács Gábor képviselő úr köszöntője után Podhorszki
István polgármester úr nyitotta meg
a rendezvény kapuit és kezdetét vette a mulatság. A gyerekeknek sokféle programlehetőséggel igyekeztünk
kedveskedni. A rendezvény egész
ideje alatt a gyerekek rendelkezésére
állt a hagyományőrző népi játszóház,
az óriás buborék fújás, ugrálóvár és
kézműves foglalkozás. Az óvoda dolgozói arcfestéssel-csillámtetkóval és
hajfonással készültek. A Vörösmarty
Nyugdíjas klub és a Barátság Klub házi
finomságokkal készült és sok szeretettel várta a kis édesszájú apróságokat.
A sütik mellett ügyességi feladatokkal
is készültek. Kovács Katalin Nemzeti
Kajak -kenu Akadémia segítette a sportolni vágyó gyerekeket megismertetni
a kajakozás rejtelmeivel. Ügyességi
pályával készült még a sok örökmozgó számára a TeFocid Alapítvány is.
Hagyományokhoz hűen a kosarasautót,
mint mindig Gyallai György irányításával a Tó- Vill Kft. biztosította. A kavalkádhoz hozzájárultak a polgárőreink

és a Pázmándi Önkéntes Tűzoltók is,
hogy a gyerekek nagy örömére minden
sziréna megszólalhasson, melyet apró
ujjacskák indítottak útra, időről- időre.
A rendezvénynek a kötetlen programok mellett volt egy kis menetrendje
is. A nap beindítását Csípő Petra táncosai mutatták be, megalapozva a jó
hangulatot. Ábelesz-kóbelesz címmel
mesemondó járt nálunk interaktív gyerekműsorral, majd ezt követte a bűvész, aki nem csak mutatványaival varázsolta el a gyerekeket. Fejér Megyei
Rendőrkapitányság munkatársai kutyás
bemutatót tartottak, ahol betekintést
kaptunk a kutyás rendőrök életébe.
Közben megérkezett Kollenberg Böbe,
aki fáradhatatlanul lufit hajtogatott a
gyerekeknek, mindenkinek kívánsága
szerint. Gyermeknapi programjaink
között szerepelt egy díjátadó. Az utánpótlás korosztályokban elért bajnoki
helyezések kerültek átadásra az U 13as és az U 16-os csapatnak. Hatalmas
izgalmakat rejtett a tombola húzás,
rengeteg ajándékkal kedveskedtünk.
Reggeltől lehetett a tombolát megvásárolni ott a helyszínen. Fáradhatatlan
kollégáink egész délelőtt igyekeztek
mindenkit tombolával kiszolgálni.
A fődíjat, mint minden alkalommal
Polgármester úr felajánlott fel, ez alkalommal egy elektromos roller találta
meg boldog kis tulajdonosát. A délelőtt zárásaként, de nem utolsó sorban
Wágner Zoltán népi hagyományoknak
megfelelően táncházi foglalkozás keretében jelképesen kitáncoltatta a tér
közepén álló Májusfát. Az önkormányzat dolgozói mindvégig azon fáradoztak, hogy a rendezvény végén a Gulyás
partin mindenkit vendégül láthassanak.
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Összességében elmondható, hogy
széles tárházzal igyekeztünk a településen élő családok, gyerekek számára
kedveskedni. Reméljük mindenki jól
érezte magát. Jövőre újra készülünk
és várunk benneteket ugyan itt sok
szeretettel a következő gyermeknapi
programra!
Támogatóink:
• Kápolnásnyék Község
Önkormányzata és dolgozói
• Podhorszki István polgármester
• Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
• Kovács Gábor képviselő
• Napsugár Óvoda dolgozói
• Vörösmarty Nyugdíjas Klub
• Barátság Klub
• Csípő Petra- MissCsipop táncosai
• Szabó Ferenc - hangosítás
• Kovács Katalin Kajak-kenu
Akadémia
• TeFocid Alapítvány
• Kollenberg Böbe - lufihajtogatás
• Gubacsek Gyöngyi – tombola
felajánlás
• Kápolnásnyék és Környéke
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó
Egyesület
• Pázmándi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület
• Tó- Vill Kft.
• Nemes Cukrászda
• Póder Tamás és családja
• Radó László és családja
• Fejér Megyei
Rendőrkapitányság- Gárdony
Szervezők:
• Kápolnásnyék Község
Önkormányzata
• Kápolnásnyéki Közösségi Színtér
Lukács Ildikó
művelődésszervező
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TELEPÜLÉSÜNK ÖNKÉNTES TÁMOGATÓINAK

Ezúton is szeretném megköszönni
Orisek Sándornak, az Orisek 2009 Kft
ügyvezetőjének temetőnk új parkolóját,
valamint a Sarkadi Kertészettel szemben lévő átjáró korlátainak felújítását.

/ Fő utca, Temető /

Itt köszönném meg Csurgó Imrének és
a Tó-Vill Kft munkatársainak segítségét
is, mellyel megvalósíthattuk a közterületi virágágyásaink öntözőrendszerének
kiépítését.

/Átjáró, Dózsa utca /

Köszönet lakosaink érdekében végzett
ingyenes és áldozatos munkájukért.
Podhorszki István
polgármester
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BÚCSÚ AZ ÓVODÁTÓL
Ismét eltelt egy év és a nagycsoportos óvodásaink mérföldkőhöz érkeztek,
hiszen szeptembertől már az iskola padjait koptatják. Hatalmas változás megy
bennük végbe, véget ér a kisgyermekkor,
és nagy a változás az őket eddig körülvevő kis világban is. Nagy izgalommal
készültünk a ballagók búcsújára, mert
ezen a napon minden róluk szól. Olyan műsorban gondolkodtunk, ami
nem terheli le a gyermekeket, nem túl hosszú és
még látványos is. Két

héttel a nagy esemény előtt megkezdtük a felkészülést. A gyermekek nagy
odafigyeléssel, szorgalommal készültek.
Elérkezett a nagy nap. A délelőtt folyamán a gyermekek és a szülők búcsút
vettek az óvodapedagógusoktól, dajka
néniktől, pedagógiai asszisztensektől és
az óvodától, délután pedig megérkeztek
a gála helyszínére. Nagy izgalom volt
a gyermekek lelkében, hiszen hatalmas
színpadon rengeteg ember előtt kellett
megmutatniuk mivel is készültek a népes
közönségnek. A színpad szépen, ízlésesen volt feldíszítve virággal és az óvodai

INTÉZMÉNYEK-CIVIL SZERVEZETEK

logónknak megfelelően gyermek kezekkel. A ballagó nagycsoportosok műsorát
egy néptánc gála előzte meg, melyen a
középső csoportosok és a nagy csoportosok is részt vettek. A Kápolnásnyéki
Óvoda ballagó nagycsoportosainak műsorán az óvoda összes dolgozója részt
vett, hiszen a két csoport életében együtt,
közösen vettünk részt az óvodai évek
során. A zenés, táncos műsoron először
megilletődve, majd egyre felszabadultan
vettek részt a gyermekek.
Az iskolai évekhez sok sikert
kívánunk!!
Az óvoda nevelőtestülete.

INTÉZMÉNYEK-CIVIL SZERVEZETEK
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KÖNYVTÁRI HÍREK…

KÖNYVAJÁNLÓ

Kápolnásnyék Könyvtári, Információs
és Közösségi Hely továbbra is várja
olvasóit:

NÁRAY TAMÁS: VOLT EGYSZER EGY VARRODÁM
… A VALÓSÁGOS REGÉNY FOLYTATÓDIK

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8.00 - 12.30
14.00 - 18.00
9.00 - 12.00

Elérhetőségek:
nyekikonyvtar@gmail.com
Tel.:06-22-574-100/123 mellék
Amennyiben érdeklődni szeretne a
beiratkozás menetéről, a könyvtár szolgáltatásairól, a könyvtár állományáról,
kérdéseit az alábbi email címen is megteheti: nyekikonyvtar@gmail.com
A könyvtár
2022.07.25. - 2022.08.29. között
állománykarbantartás miatt Zárva lesz!
Megértésüket köszönöm!

EGY KIS ÍZELÍTŐ AZ ÚJDONSÁGAINKBÓL:
Dezső András: Fedősztori (2021)
Papp Gergő Pimaszúr Kajdi Csaba: A nagy Cyla sztori (2021)
Popper Péter: A rejtőzködő lélek keresése
Janikovszky Éva: Van egy jó hírem! (2021)
Müller Péter: Anyám titkos könyve (2021)
Tim Higgins: Tesla (2021)
Stephen King: Billy Summers (2022)
Náray Tamás: Volt egyszer egy varrodám (2021)
Michael Cole- Sheila R. Cole: Fejlődéslélektan
(második, átdolgozott kiadás 2006)
Adam Bray, Lorraine Cink, Melanie Scott, Stephen Wiacek:
Minden ami Marvel (2021)

„A Volt egyszer egy varrodám bizonyos értelemben
Náray Tamás eddigi legkimagaslóbb sikerű nagyregényének folytatása, amely ugyanakkor azok számára is hiánytalanul élvezetes olvasmány, akik nem ismerik az előzménytörténetet. A „valóságos regény”
ez esetben is merítkezik a neves divattervező saját
emlékeiből – ettől megkapóan közeli és olykor
szemérmetlenül szókimonó-, ugyanakkor a szerző
bátran él a fantázia szabadságának lehetőségével,
hogy olvasói minél önfeledtebben merülhessenek
el ennek az ízig-vérig XXI. századi mesének a
kelmékben és kellemetlenségekben, izgalmakban
és indulatokban, érzelmi magaslatokban és erkölcsi lejtmenetekben bővelkedő miliőjében. A
kérdés továbbra is az: „Meddig érdemes kompromisszumok nélkül harcolni önmagunkért?” És
hogyan menekülhetünk a hitünk és a tartásunkat megőrizve ebből a lehetetlenségből?”
Lukács Ildikó
könyvtár
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TISZTELT LAKOSOK!
A tavasz beköszöntével egyesületünk
tennivalói megszaporodtak. A szabadtéri rendezvények indulásával egyre
több helyre hívnak minket is. Örömmel
teszünk eleget a felkéréseknek az alap
feladatellátás mellett, ahol csak tudunk,
megjelenünk. Vázlatpontszerűen az elmúlt hónapok eseményei:
• 2 alkalommal szállítottunk adományt Barabásra a menekültek
megsegítésére és segítettünk a helyi polgárőröknek a határ menti
szolgálatokban
• Gárdony Városi Polgárőrség felkérésére részt vettünk az agárdi
Pálinkafesztivál biztosításában
• a településünkön is áthaladó nemzetközi kerékpárverseny, a Giro d'Italia
útvonal-biztosításában tevékenyen
részt vettünk
• a gárdonyi óvoda felkérésére megjelentünk polgárőr autóval és motorral a gyermeknapon a kicsik nagy
örömére
• az Eseményközpontban tartott rendezvényeken segítettük a vendégek
parkolását
• Vörösmarty Emlékháznál a Szent
Orbán napi borünnep alkalmából segítettük a parkolást
• a Zichyújfalui Községi Polgárőr
Egyesület
felkérésére
az

ottani gyermeknapon megjelentünk
a tűzoltóautónkkal
• Kápolnásnyék
Község
Önkormányzata meghívására a
gyermeknapon részt vettünk polgárőrautónkkal és tűzoltó gépjárművünkkel, sok szép percet szerezve a
gyermekeknek.
A nyár további részében
• a Csajághy Laura színpad rendezvényeinél segítjük a parkolást, amelyért cserébe támogatást biztosítanak
egyesületünk részére
• a Magyar Tavak Fesztiválja keretében nálunk tartott rendezvényeken
részt veszünk a biztosításban, ezért
szintén támogatást kapunk
Ezek a rendezvények mellett természetesen nem szorul háttérbe a napi
járőrözés, a rendőrséggel közös szolgálatok. Továbbra is kérem Önöket, amen�nyiben olyan eseménnyel találkoznak,
amelyik sürgős intézkedést kíván, hívják
a 112-őt.
Köszönjük a lakosság és a helyi vállalkozók támogatását, segítségét. Közösen
az Önök biztonságáért!
Üdvözlettel,

Török Nándor
elnök

INTÉZMÉNYEK-CIVIL SZERVEZETEK
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PÁLYÁZATI SIKER
A Kápolnásnyék és környéke Polgárőr
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület a 2021.
évben a Magyar Falu Program Falusi
Civil Alap FCA-KP-1-2021/2 kódszámú
pályázatán 5.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert Tűzoltó gépjármű
beszerzésére műszaki mentési célra.
Idén áprilisban sikerült a műszaki
mentő gépjárművet megvásárolnunk,
amely mostantól Kápolnásnyék közigazgatási területén tud segítséget nyújtani
baleseteknél, viharkároknál.

JOGSEGÉLY PSZICHIÁTRIAI JOGSÉRTÉSEK ESETÉN
Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot az
Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítvány, akik egy pszichiátriai kórházban, intézetben szenvedtek sérelmet:
egészségkárosodást, megaláztatást, igazságtalan kényszerkezeléseket vagy akár egy szeretett
családtag elvesztését.
Az elmúlt 25 év során az alapítványt több ezren keresték
fel ilyen panaszokkal, így szinte nincs olyan
pszichiátriai jogsértési eset, amelyben ne tudnák, mi a teendő. Jogsértés esetén kivizsgálásokat indítanak,
és eljárnak a megfelelő hatóságoknál.
Aki szükségtelenül elvégzett pszichiátriai kezelések miatt
elveszti egy szerettét, gyakran magára marad a
gyásszal és a veszteséggel, pedig felelősségre vonással
elejét vehetjük, hogy másokkal is
megtörténhessenek hasonló esetek. A pszichiátriákon átélt traumák, lekötözések, kényszerkezelések
szintén életre szóló megrázkódtatást okozhatnak, mely
esetekben sokszor ugyanígy kiharcolható az
igazságszolgáltatás. A jogvédőknek számtalan esetben sikerült már elérniük, hogy az elkövetőt

elmarasztalják, illetve hogy a károsult kártérítést kapjon.
Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi szervezet, az
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
(CCHR) hazai csoportjaként működik. Magyarországon
is sok még a teendő, hiszen hazánkban is
használnak még elektrosokkot, szállítanak kényszerrel a
pszichiátriára embereket – a megalázó
bánásmóddal, az emberi jogok elhanyagolásával kapcsolatban az Alapvető Jogok Biztosa (Ombudsman)
is számos alkalommal felemelte már a szavát a hazai
pszichiátriák kapcsán. Mindezek még ma is
rendszeresen sértik a pszichiátriai kezeltek emberi jogait,
ezért nagy szükség van egy olyan
jogsegélyszolgálatra, amely kifejezetten az ilyen sérelmek esetén nyújt segítséget.
Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet szenvedett a
pszichiátrián, kérje az alapítvány segítségét!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
+36-1/342-6355, +36-70/330-5384 (minden hétköznap
9.30–17 óráig)
panasz@cchr.hu info@cchr.hu
www.cchr.emberijogok.hu
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SPORT

A GIRO D’ITALIA MEGHÓDÍTOTTA
MAGYARORSZÁGOT
A májusban rendezett Giro d’Italia
háromhetes kerékpáros körverseny első
alkalommal indult Magyarországról,
melyet több ezren követtek az utak
mentén és a TV-képernyők előtt. Nem
kétséges, hogy az immár 105. alkalommal megrendezett sportesemény örök
emlék marad sokaknak, valamint hogy
hatalmas sporttörténeti és diplomáciai
jelentőséggel bír hazánk számára.
A május 6-án Budapestről rajtoló Giróra kilátogató nézők már az
első szakasz során bebizonyították,
hogy a magyarok az elmúlt évek során kerékpársport-rajongókká váltak, kreativitásban és szurkolásban
pedig verhetetlenek vagyunk. A három hazai rendezésű szakasz útvonalán lépten-nyomon ötletes dekorációk, aktivitások és installációk
fogadták a kerékpárosokat, a média
pedig még napokig emlegette a huszárokat, akik a mezőnnyel együtt vágtattak Baracska és Martonvásár környékén. Kápolnásnyék is méltó módon
várta a versenyzőket, Pettenden egy
szalmabálára kihelyezett biciklivel és
Giro-felirattal, a kápolnásnyéki nagy
körforgalomban pedig két rózsaszínre festett kerékpárral, egy rózsaszín
szalagos májusfával és természetesen
szintén egy Giro-felirattal készültünk.
Több helyen még egyéni akciókkal is
várták a mezőnyt, többek között a 7-es
főúti felüljáró lábánál, illetve a Halász
Gedeon Eseményközpontnál. A közeli
településekről is érkeztek nézők, hogy
lássák a kerékpárosokat, a legtöbb
ember a körforgalom környékén gyűlt
össze, ahol mindannyian izgatottan

vártuk az első, szökésben résztvevő
versenyzők, majd a főmezőny érkezését, akik aztán másodpercek alatt elsuhantak előttünk.
Az idei Giro azért is volt különleges,
mert három magyar versenyző is aktív
részese volt az eseményeknek – korábban Grand Touron soha nem indult
ennyi magyar kerékpáros. A második
napi budapesti időfutam alatt a főváros
utcáit ellepték a szurkolók, néhol lépni
is alig lehetett, de a hangulat és ahogy
a hatalmas tömeg egyszerre buzdította
a magyar fiúkat, az minden kényelmetlenséget feledtetett. 21 versenynap és
3410 km letekerése után Valter Attila
legjobb szakasz helyezése a 4. hely (a
19. szakaszon), Peák Barnáé a 13. hely
(a 13. szakaszon), Fetter Eriké a 15.
hely volt (a 8. szakaszon). Az összetettben végül Valter Attila a 35., Fetter
Erik a 83., Peák Barna pedig a 110.
helyen végzett az eredetileg 176 fős
mezőnyben.
A 2022-es Giro d’Italiára, a mezőny
fogadására való készülődésre és a magyarországi szurkolásra minden bizonnyal még sokáig jó szívvel fognak
visszaemlékezni a nézők és a versenyzők egyaránt. Kápolnásnyéken a fő díszítésben Lukács Ildikó, Reichenbach
Tibor és Szabó Dóra vett részt, a Girofeliratokért ezer köszönet a HabBetű
2.0 csapatának, a kerékpárok felajánlását pedig köszönjük Farkas Eszternek
és Zagyváné Szelényi Zsófiának!
Szabó Dóra

Fotó: Aranyi-Nagy Máté

Fotó: Szabó Dóra

Fotó: Aranyi-Nagy Máté
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Fotó: Aranyi-Nagy Máté

PEZSGŐ SPORTÉLET A VELENCEI-TAVI RÖGBI ÉS
KÉZILABDA SPORT EGYESÜLETBEN
A nyár beköszöntével befejeződtek a 2021/22-es bajnoki
szezon mérkőzései mind a kézilabda mind a rögbi szakosztály
életében.
A kézilabda szakosztályunk felnőtt női csapata a megyei
bajnokságban versenyzett. A jól indult őszi fordulót követően
(11 mérkőzésből 10 győzelem) sérülések és betegségek árnyékolták a tavaszi megmérettetéseket. A hölgyek kitartásuknak
és akaraterejüknek köszönhetően mindent megtettek a sikeres
szereplés érdekében. Aminek meg is lett az eredménye, a viszontagságos tavaszi fordulót követően az összesítésben bronz
érmesként léphetett fel a csapat a dobogó III. fokára. Büszkék
vagyunk a csapat minden tagjára, a nehéz időszak ellenére is
hozzáállásuk példa értékű lehet a fiatalabb sportolóink számára.
Márciustól elindultak az utánpótlás edzések is ahol közel 30
kis iskolás lány és fiú pattogtatja a kézilabdát.
Rögbi szakosztályunk is sikerekkel büszkélkedhet. A sport
műhelyben utánpótlás korú fiúk lányok sportolnak 9-től 17
éves korig. Az ifjúsági sportolók 3 bajnokságban voltak érdekeltek. A lányok az U16-os női 7-es rögbi bajnokságban (ez az
Olimpián is látható versenyszám), míg a fiúk az U15-ben és az
U17-es korosztályos X-s rögbiben léptek pályára (10fős a csapat).
A legkisebbek számára pedig diák tornák keretében
volt lehetőség kergetni az ovális lasztit. A lányok második az
U17-s fiúk negyedik helyet értek el a nemzeti bajnokságokban.
Külön öröm számunkra, hogy ebből a korosztályokból is sikerült delegálni játékosokat a nemzeti válogatott csapatokba,
így most már zsinórban az 5. éve, hogy klubunk versenyzői
is pályára léphetnek korosztályos nemzetközi mérkőzésen is.
Legutóbb Normandiában megrendezett ISF Gymnasiade versenyen ezüst érmet szerzett magyar U18-as lány csapat tagja volt
tóparti sportoló.
Várjuk az érdeklődőket kortól nemtől függetlenül Pettenden
a Búzavirág utcai rögbipályán. Ahol az edzések megtekinthetőek és aki kedvet érez be is állhat!

Kézilabda info: +36305838076
Rögbi info: +36307375545

12

KÁPOLNÁSNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VALLÁS

HÉT AJÁNDÉK ISTENE
Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelére emlékezünk, amelyet
a húsvétot követő 50. napon – ebben az évben június 5-én –
ünnepeltünk. Mi keresztények valljuk, hogy a Szentlélek a
harmadik isteni személy, pünkösd pedig az egyház születésnapja. Ahogyan közös hitvallásunk mondja, a Szentlélek már
évezredekkel ezelőtt is „szólt a próféták szavával”, az első
pünkösdkor kiáradt lángnyelvek alakjában az apostolokra és a
Jeruzsálemben összegyűlt zarándokokra, és ma is jelen van az
egyházban, mint „éltetőnk”.
Szent Pál apostol első korintusi levelének 12. fejezetében
szerepel, hogy a Szentlélek lelki adományokat, ajándékokat
oszt szét, amelyeket mindenki azért kap, hogy használjon vele.
Az ember nemcsak a maga javára kapja, hanem, hogy ezzel a
közösséget is gazdagítsa. Ingyen kapjuk, de nem is tudnánk
megfizetni. És ahogy Szent Pál írja, „mindenki” kapja, tehát
nemcsak a kiválasztottak, hanem valamennyi megkeresztelt
ember. Mindez eszembe juttatja Jézusnak a talentumokról szóló példabeszédét, amelyben valamennyi szolga kapott talentumot, kincset. Isten ugyanis senkitől sem várja el, hogy értékek
nélkül éljen, és a nem létezőből hozzon létre valami újat. Így a
Szentlélek Isten is adja ajándékait, hogy ezáltal világos legyen
a látásunk és megleljük az élet valódi értelmét. Ahogyan egy
erdélyi katolikus pap írásában olvastam: ezek az adományok
lelki finomságok, amelyek biztosítják az átjárást az ember lelke
és az Isten között. Mik ezek az ajándékok? A bölcsesség, az értelem, a tudomány, a jámborság, a tanács, a lelki erősség és az
istenfélelem.
A Szentléleknek tehát 7 ajándéka van, most mindegyikről
írok néhány sort.
A Bölcsesség Lelke segít megérteni a természetfölötti dolgokat. A bölcs ember felismeri, hogy nemcsak a véges földi világ
létezik, hanem van azon túl is, így ennek tudatában dönti el mi
a fontos és mi a kevésbé fontos az életében. Ahogyan Hamvas
Béla írja: „Nemcsak a kultúra, az ember is; nemcsak a természet,
a természetfeletti is; nemcsak a lélek, a szellem is; nemcsak az
élet, hanem az is, ami az életen túl van. És mindez nem külön,
egyenként, hanem minden együtt. Az egészet együtt nézni.”
Az Értelem Lelke nemcsak abban segít, hogy okosan álljunk
a dolgokhoz, hanem a logikus gondolkodásban is. Jó megérteni, mennyi mindent tudunk, és felismerni azt, mennyi mindent
nem tudunk. Az ember ezért jobban teszi, ha nem okoskodik,
helyette inkább csodálkozik. Egyházunk is a Szentlélek ezen
ajándéka fényében olvassa és magyarázza a Szentírást.
A Tudomány Lelke szorosan kapcsolódik az értelem ajándékához, mintegy azt gazdagítja. Képessé tesz bennünket, hogy a
megszerzett ismeretet meg is jegyezzük, majd közkinccsé tegyük. Ezáltal a mi saját tudásunk a közösség javára válik, és
Isten dicsőségére szolgál. A Tudomány Lelke segít különbséget
tenni a valódi és a hamis, az értékes és az értéktelen között.
A Jámborság Lelke az Istennel való kapcsolatban értelmezhető, tehát nem azt jelenti, hogy nincs egy önálló gondolatunk
sem vagy, hogy mindenben elfogadjuk mások akaratát. A jámborság az Istenben való bizalmat jelenti, és azt az életfelfogást,
miszerint leborulok Isten előtt, elfogadom, hogy a világ történéseinek oka és értelme van. Ősbizalomnak is szokták nevezni

a jámborságot, olyannak, mint ami a gyermek és az édesanyja
között van.
A Jótanács Lelke a mi segítségünk, így akármilyen problémás helyzetbe kerülünk, forduljunk a Szentlélekhez tanácsért!
Mert ha egy „útkereszteződésbe” érkezünk, jól jön a helyes
irány megválasztásánál egy segítőtárs. A mai világban gyakran
előfordulhat, hogy nem látjuk döntéseink következményét –
helyes-e, erkölcsös-e, a családomnak javára lesz-e a lépésem –,
ilyenkor célszerű átimádkozva a Szentlélek tanácsát kérni.
A Lelkierősség Lelke abban segít, hogy ne csak testben legyünk erősek, hanem lelkiekben is. Amikor csalódunk valakiben, a magánéletben vagy a munkahelyen nagy változáson
esünk át, netán konfliktusba kerülünk, kérhetjük a Szentlelket,
hogy a lelkünk ne törjön össze, és képesek legyünk feldolgozni
a történteket. Ezzel megelőzhetjük, hogy a lelki gondok a testünk lebetegedéséhez vezessenek.
Az Istenfélelem Lelke az alázatra és a megbocsátásra tanít
minket. Tehát nem azt jelenti, hogy a hatalmas Istentől félni és
rettegni kell, és a közünk megjelenő Krisztusra sem lehet rátekinteni. Ellenkezőleg. Alázatosan elismerem Istent Istennek, és
tudomásul veszem, hogy én egy ember vagyok, nem isten. Ha
hibázom, lehetőségem van azt megbánni és bocsánatát kérni.
Ezzel visszakerülhetek Isten szeretetébe.
Jöjj hét ajándék Istene, állj mellettünk a mindennapokban!
dr. Schattmann Ferenc

CSERKÉSZEK
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ALAKULÓ CSERKÉSZET KÁPOLNÁSNYÉKEN
Úgy vélem, sokakban fogalmazódott
meg az igény környékünkön egy cserkészcsapat iránt. Van, akit gyermekkori
élményei, van, akit egy értékteremtő, természettisztelő elfoglaltság keresése motivált. Ezek az elgondolások egy szép napon összeértek, így ez év március 6-án,
közel 60 érdeklődőnek tarthattuk meg
első szülői tájékoztatónkat. Egy hétre rá
pedig a foglalkozások is beindulhattak.
A református gyülekezet imaházában
4 őrs gyűlik össze rendszeresen, hogy
játszva tanuljanak képzett őrsvezetőiktől és életre szóló közös kalandokra induljanak együtt.
Az elmúlt időszak máris sok izgalmat

hozott. Kezdve az előkészületekkel,
megbeszélésekkel, tervezéssel, szervezéssel, hívogatással, őrsvezetők felkérésén, csoportalakításon át, a különböző
programok megvalósításáig.
Május 8-án felkerekedett a lelkes csapat és 43 fővel elbarangolt a Pákozdiingókövekhez. Következő hétvégén
pedig a vezetőinkből delegált csapat, a
baracskai Túrópörkölt fesztivál főzőversenyén vitte hírét létezésünknek, megszerezve a dicsőséges harmadik helyezést. Alig három hónap működés után
készen állunk a hivatalos bejegyzésre.
Nagy dolog, hogy nulláról indulva, ilyen rövid idő alatt, minden

feltétel adott, hogy hivatalosan a Magyar
Cserkészszövetséghez tartozzunk.
Augusztus elején kiscserkészeinket a kerület tábora várja, ahol megismerkedhetnek más csapatokkal és
belekóstolhatnak egy kalandokkal,
maradandó értékekkel teli életmódba
a természet ölelésében. Bízunk benne,
hogy nyár végén, az első fogadalomtételre is sor kerülhet.
Jelenleg a csapat és az eddig kialakult
őrsök megerősödése a célunk, további
bővülést a hivatalos bejegyzést követően, ősszel tervezünk.
Szathmáry Viola Boglárka
közösségszervező
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KÁPOLNÁSNYÉK ANNO

KÚRIÁK KÁPOLNÁSNYÉKEN ÉS PETTENDEN
Pettend

Pettend területének egy része hosszú
időn keresztül a Telegdi Csanády család tulajdonát képezte. A kúriát Telegdi
Csanády György Bihar vármegyei jegyző felesége, Kovásznai Kovács Eleonóra
épít¬tette a XIX. század első felében.
Lányuk Telegdi Csanády Johanna kezével került az épület nádasdi Sárközy
Kázmér kezére, akinek családja már
régebb óta tagja volt a pettendi közbirtokosságnak. A nádasdi Sárközy család
első ismert őse, Albert 1510-ben kapott
nemesség megerősítést II. Ulászló királytól, majd 1514-ben új királyi adománylevelet nyert a Csallóközben elterülő Nádasd községre, mely már korábban
is a család tulajdonát képezte.

1845-ben alnádorrá nevezték ki. A szabadságharc után pettendi birtokára vonult vissza és a Vértesaljai Református
Egyház főgondnoka lett. 1860-ban
visszatért a közéletbe, septemvir (a
Hétszemélyes Tábla bírája), majd 1861ben Csákváron országgyűlési képviselő lett. Sárközynek az 1870-es években 167 katasztrális holdat tett ki itteni
birtoka. Két fia közül az idősebb Aurél
volt, a pettendi földbirtokot és kúriát
ő örökölte. Sárközy Aurélt Csákváron,
majd Karcagon országgyűlési képviselővé választották. 1885-től Fejér vármegye alispáni posztját töltötte be, majd
1894-től 1905-ig Komárom vármegye
és Komárom szabad királyi város főispánja lett. Sárközy Aurél halála után, az
1920-as évek közepén a kiskorú Sárközy
István kezén volt a birtok. A Sárközybirtokokat ekkor Salzgruber József
bérelte.

A török hódoltság után
költöztek a Sárközyek
a Somogy vármegyei
Nagybajomba,
majd
Sárközy Kázmér az 1820as években települt át Fejér megyébe,
Pettendre. Az itteni birtok anyai ágon
került a kezére, mivel anyja, chernelházi Chernel Eszter az eredeti tulajdonos
nagygyőri Kutas család egyik örököse
volt. Sárközy Kázmért 1822-ben Fejér
vármegye alispánjává és országgyűlési
követté választották. A Sárközyek közül ő futotta be a legfényesebb karriert,

Haltenberger Sámuel 1928 előtt vásárolta meg a Sárközyek birtokait és
kúriáját. Az 1930-as években 465 katasztrális holdat tett ki itteni földterülete,
1935-ben 20 000 pengőt adományozott a
nyéki katolikus templom felépítésére. A
földreform során 450 hold földet vettek
el Haltenbergertől. A kúria első változata egy archív képeslap tanúsága szerint szabadon álló, földszintes, téglalap
alaprajzú, klasszicista stílusú épület volt.
Főhomlokzatának nyílásritmusa 2+3+2
volt, középen négy oszlopos, timpanonos
portikusz húzódott. A timpanon tükrét a

Telegdi Csanády –
Haltenberger – kúria

Sárközi

–

Sárközy-címer díszítette. Később - 1899
után - még a Sárközyek átépítették eklektikus stílusban az épületet. Fő homlokzatán falsíkba simuló tornác húzódott, melyet két pillér tartott. Az ablakok
osztása 2+1+A+1+2 volt, 2 pillér és 2
oszlop által tartott, timpanonos portikusz
lépett ki elé. A homlokzat két szélén félköríves záródású ajtó húzódott egy-egy
félköríves ablak között. Hátsó homlokzatának közepén 1929-ben még üvegezett veranda állt, melynek helyére, 1938ra már timpanonos rizalitot építettek a
Haltenbergerek. Osztása 3+3+3 volt, az
ablakok félköríves keretelést kaptak, a
rizalit 3 ablakát pilaszterek övezték. (A
rizalit oldalán egy-egy ablak nyílott.)
Jobb oldali homlokzata 1+A+1 tengelyes
volt. Minden bizonnyal kéttraktusos elrendezésű, középfolyosós volt. A kúria
alatt pince húzódott, mely máig megvan.
1945 után lakásokat helyeztek el a kastélyban, majd falait a lakók kiköltözése
után, 1967 és 1970 között folyamatosan
elhordták a környék lakói építőanyagnak. A maradék gazdasági épületet a
termelőszövetkezet tehenészete hasznosította, mely az elpusztult kastély helyén
építette fel fejőházát 1988 körül. A magtárépület még ma is áll, de állapota teljesen leromlott.
A kastély különálló kápolnája is neogót stílusú, melynek egy részét szintén
lebontották. Oromzata lépcsőzetes, ablakai csúcsívesek, bejárati ajtaja szamárhátíves kiképzésű. A kápolna felújításra
szorul. A kastélyt egykor díszkert övezte,
mely már nyomaiban sincs meg.
Kupi László
Forrás:
Fejér megyei kastélyok,
Kápolnásnyék története

KÁPOLNÁSNYÉK ANNO
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VOLT EGYSZER EGY SÖRPALACKOZÓ
Kápolnásnyéken vannak hagyományai
sörnek. Na nem a gyártásnak, hanem a
palackozásnak. 1971-ben a Velencei-tó
Környéke ÁFÉSZ szerződött a Kőbányai
Sörgyárral és a Fő utca 63. szám alatt
létrehozták az ország egyedüli szövetkezeti tulajdonú sörpalackozóját.
1973-ban a kápolnásnyéki sörpalackozó 6320 hektoliter sörrel segítette a környék ellátását.
1975-ben a kápolnásnyéki palackozó
nélkül — így bizonyítható első fokon a
kezdeményezés sikere — évi 300 ezer
palackkal lett volna kevesebb a készlet, illetve ennyivel többet kellett volna
más forrásból beszereznie a fogyasztási
szövetkezetnek. A palackozó nagyobb
teljesítménye természetszerűen a nyárra
esett, amikor háromhárom és fél hónap
alatt 200 ezer palackot töltöttek meg. A
számok kedvező képet mutattak, még
akkor is, ha a tó sörforgalma néha-néha
akadozott.
Labáth Antal vezető és helyettese
Kratancsik Lászlóné nyári időszakban
két műszakon osztozott, így lehetett csak
a legjobb teljesítményt kihozni a nyolc
karos Rapid töltőgépekből, az egész
minipalackozóból.
A felvételen Vári Zoltánné és Kiss
Istvánné látható a gépek mellett.
Akkoriban a Velencei-tó látogatói bizonyára nem sokan tudták, hogy
ők és a vidék községeinek lakói nem

Székesfehérvárról szállított sört isznak:
a kápolnásnyéki sörpalackozó látja el
áruval az üzleteket. A palackozó 1975től már télen is éppen úgy két műszakban dolgozott, mint nyáron, hogy eleget
tudjanak tenni a megnövekedett keresletnek. Ebben az évben korszerű, új gépeket kaptak, melyek segítségével többszörösére növelték a termelést, és jelentősen
támogatták a környék jobb sörellátását.
1978-ban újból korszerűsítették a sörpalackozót. A kapacitásnövelő gépi jellegű beruházás értéke 1,2 millió forint
volt. Ezzel lehetővé vált, hogy az üzem
az addigi 8000 helyett évenként 25 ezer
hektoliter sört palackozzon, a tanksör
helyett palackozott és hordós sört hoztak
forgalomba.

1979. nyarán, még mindig Labáth
Antal üzemvezető irányításával, két műszakban küldték palackok ezreit a boltokba, éttermekbe. 1979. májusában már
több mint félmillió palack sör került ki
az üzemből. Ha gyorsítottak egy kicsit a
gépsoron, már hatszázezer félliteres sört
tudtak tölteni. Műszakonként 14-15 ezer
palackot töltöttek meg.
A Fejér Megyei Hírlap, 1983. augusztus 13. számában a következő olvasható:
Való igaz, nincs hőség, csak meleg. S
a melegre panaszkodnak a szövetkezet
kápolnásnyéki sörpalackozójában is az
asszonyok. Mert bizony ki lehet — és
kell is — melegedniük ahhoz, hogy augusztusban 3200 hektoliter sört kipalackozzanak. Igaz, a pincében 150 hektárnyi tárolóedényük van, s így félnapi
készlettel a második műszak végeztével
is rendelkeznek még. De a söröskocsit
mégis mindennap reménykedve várja
Dőri Béla üzemvezető-helyettes.
- Főnök, most hova vigyük? - kérdezi
az egyik, éppen rakodó tehergépkocsi
vezetője.

folytatás a túloldalon...
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- Már mindenki megkapta, amit
igényelt.

1986 nyarán nem volt fennakadás a
Velencei-tó környékén a sörellátásban.

- Melyik bolt haragszik meg, ha kap
még? - kérdezi nevetve a „főnök”.

A megyei újság egyik riportja szerint
a kápolnásnyéki sörpalackozóban a szokásos karbantartási munka után a déli
órákban indították a palackozást. A napi
termelésnek meg kellett lenni, ezért még
akkor sem volt megállás, amikor végig
járták a szalagot.

Ebben megegyeznek. „Terítik” tovább
a frissen palackozott sört, s így szombaton és vasárnap is lesz „indulókészletük”
a boltoknak.
1983-ban újra bővült a sörpalackozó.
Ebben az időszakban nagy gondot okozott az Velencei-tó Környéke ÁFÉSZnek a nyári sörellátás. Az üzemet ebben
az évben évi 30 ezer hektó kőbányai sör
palackozására alkalmassá bővítették.
Bővült a palackozó pincéje és raktárhelyisége is. Az itt palackozott sört kizárólag az ÁFÉSZ egységeiben hozták
forgalomba. Természetesen a 30 ezer
hektoliter sör — különösen a csúcsidőszakban — nem elégítette ki az igényeket, ezért a szövetkezet a sörgyár
székesfehérvári palackozójától és más
— megyén kívüli — cégektől is részesült ellátásban.
Az újsághírek szerint 1987-ben felkészült a nyári idényre a kápolnásnyéki
sörpalackozó, ahova naponta szállították
a tartálykocsik a Kőbányai Sörgyárból
a sárga nedűt. Egy műszakban 14 ezer
üveggel palackoztak az egyébként két
műszakban üzemelő palackozóban.
Csúcsidőben szombaton és vasárnap is
dolgoztak. Ennek is köszönhető, hogy

- Naponta 800-1000 láda sörösüveget
mosok ki a géppel. Ma reggel ötkor jöttünk dolgozni, a váltásunk kettőkor érkezik és tizenegyig marad - mondta Lajtai
Béláné 1987 nyarán.
A négy tartályban friss kőbányai világos sör várt palackozásra. A raktárból
elsősorban az ÁFÉSZ vendéglátóipari
egységeibe szállítottak, míg az üzletekbe
nem jutott annyi, mint ahogy szerették
volna.
A rendszerváltás előtt utolsó újsághír
1987-ből származik: a kápolnásnyéki
sörpalackozó elsősorban a nyári üdülési idény megnövekedett igényeit elégíti
ki. A nyári időszakban 20 930 hektoliter
sört palackoztak. Télen kisebb kapacitással működik az üzem.

KÁPOLNÁSNYÉK ANNO

Egy évvel később, 1993 szeptemberétől 1995 októberéig folyamatosan jelentek meg a hirdetések az ipari és kereskedelmi célokra egyaránt alkalmas
22. számú italraktár, volt sörpalackozó
értékesítéséről.
1997-ben az önkormányzat tulajdonába került az ingatlan, majd némi pereskedés után 2001-ben az ÁFÉSZ-hez kötődő Tó-Coop Zrt. lett a birtokos.
2003-óta pedig a jelenleg is ott üzemelő vállalkozás a tulajdonosa az ingatlannak. Facebook oldalukon egy fénykép
árulkodik már csak arról, hogy itt valami
egészen más működött. Az épület előtti
buszmegálló menetrendi tábláján 2015ben még az szerepelt: „Kápolnásnyék,
sörpalackozó”.
Források:
Arcanum Digitális Tudománytár
https://kapolnasnyek.info

1991 októberében az ÁFÉSZ már
megvételre kínálta a komplett működőképes sörpalackozó gépsort. 1992 nyarán a kápolnásnyéki sörpalackozó helyén
már italraktár működött.

Tópart-Med Kft

2481 Velence, Béke u. 61/C.
email: info.velencemed@gmail.com telefon: 06 30 905 1114
Mintabolt: 06 70 790 2481
Nyitva tartás: H:15-19, K:9-17, Sz:7-19, Cs:9-17, P:9-17, Sz:9-13

2022.05.02-án gyógyászati eszközöket és diabetikus termékeket forgalmazó mintabolt nyílt
Velence, Béke u. 61/C. szám alatt (velencei vasútállomás alatti üzletsoron, SPA-val szemben)

Kínálatunkból:
•
•
•
•
•
•
•

kéz-, térd-, derékrögzítők
haskötők, fűzők
kompressziós harisnyák
lúdtalpbetétek
vérnyomásmérők, vércukormérők, tesztcsíkok
gyógy ülőpárnák, felfekvés elleni matracok
otthonápolási eszközök: antidecubitus eszközök,
pelenkák, fürdető ülőkék, kapaszkodók, WC
magasítók
• mankók, botok, járókeretek, rollátorok

Diabetikus élelmiszerek:
• Dia-Wellness, D-Life, Szafi Reform termékek
széles választéka
• szénhidrát csökkentett lisztek, tészták
• cukormentes lekvárok, édességek
• pudingok, édesítőszerek, mogyorókrémek
• sütéshez diabetikus alapanyagok

TERMÉSZET
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MADARAK, FÁK NAPJA AZ ÓVODÁBAN
A Madarak fák napja alkalmából az
óvodába járó gyerekekkel és dolgozókkal felkerekedtünk és ellátogattunk a velencei ligetbe, ahol Laci bácsi és Szilvi
néni várta őket madarászni.
A gyerekek testközelből láthattak,
simogathattak, reptethettek cinegét,
csúszkát, verebet, pintyet és rigót is.
Megnézhették, hogy- milyen hálóval
fogják meg őket a madarászok, milyen
módon jelölik –gyűrűzik meg őket.
Megfigyelhették a madarak énekét, fészkeket lestek a közeli fákon. Megfigyelés
közben ismerkedtünk a fákkal, melyiknek milyen levele, törzse van. Odút lestünk, fészkeket hasonlítottunk össze.
Szilvi néni bíztatta a gyerekeket, hogy
a sétáik során a gyerekek gyűjtsenek
különböző leveleket és hasonlítsák ös�sze őket, hogy lássák milyen sok féle a
természet.
Lesétáltunk a patakhoz is, ahol megnéztük a patak folyását, megfigyelhettük
a körülötte kialakuló elővilágot.

A gyerekek nagyon élvezték az interaktív madár lesést, köszönjük az élményben gazdag délelőttöt.
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A VIRÁG OLYAN, MINT AZ EMBER.
MINDIG ÁPOLNI KELL.
INTERJÚ SIMON KÁROLYNÉVAL
Bizonyára többen vannak, akik a Fő
utcán Velence felé haladva már többször
megálltak a buszmegálló után ámulva
csodálni egy gyönyörű kertet, amely tele
van szebbnél szebb virággal. Teszi ezt
nap mint nap sok arra járó, nem csupán
a helyiek közül. Felkeltette az érdeklődésünket egy hölgy, aki figyelmünkbe ajánlotta nézzük meg közelebbről, hogy ki is
állhat a szépséges kert mögött, így megkerestem Simon Károlyné tulajdonost,
Marika nénit, aki készséggel válaszolt
kérdéseimre.
Beszéljen egy kicsit magáról. Mióta él
itt Kápolnásnyéken?
Ó, hát én itt születtem, Csekésben.
Ott is laktam, míg férjhez nem mentem.
Azután anyósoméknál laktunk itt, ahol
a pékség van, ez az egész terület apósoméké volt és akkor mi építettük ezt
a házat a férjemmel, 1966-ba költöztünk ide és azóta itt élek. Sajnos a férjem meghalt 1994-ben, azóta küzdök
a mindennapokkal. 23 évig boltos voltam, nagyon megviselte az ízületeimet.
Sajnos gyerekkoromban nem volt mód
arra, hogy leérettségizzek, családi okok miatt
édesanyám már nem engedett el a Teleki Blanka
Gimnáziumba, így kerestem boltost itt helyben,
mert gondolta az akkori vezető, hogy
ide helybe a szüleim biztosan elengednek. Igazából soha nem akartam boltos
lenni, de hát ezt hozta az élet. Utána kitanultam, letettem az érettségit, a mérlegképest, és akkor 23 év után hagytam
ott a boltosságot, mert hát az ízületeimet
megviselte a szakmában töltött hosszú
idő. Nem volt egy leányálom, de jó volt.
Szerettem csinálni, szerettem az embereket is, mindenkit ismertem a faluban.
A KÖFÉM-ből jöttem nyugdíjba, ott
voltam vezető könyvelő az egyik részlegen. Magamról még annyit, hogy van két
szép fiam és az egyiküknél van 2 unokám is, akik már 22 és 26 évesek.
A nyugdíjba vonulása után kezdett el
foglalkozni a kertműveléssel? Önállóan,
vagy korábban még kedves férjével
együtt?
Igazából én mindig foglalkoztam ezzel. A férjem inkább a gyümölcsfákkal,

szőlővel foglalkozott, volt egy darabka
szőlőnk Sukorón, sajnos én bejártam akkor a KÖFÉM-be, együtt nem bírtam azt
is csinálni. 660 tőke volt, nem egy kis
mennyiség. A férjem halála után 2 évvel
ki kellett vágatnom. Mindenki kérdezte,
hogy nem sajnálom-e kivágni ezt a gyönyörű, nagy mennyiségű szőlőt. Én csak
azt válaszoltam nekik, hogy de, sajnálom, de magamat jobban. Kénytelen voltam, pedig sajnáltam. A férjemnek a szőlő volt a mindene. A fiatalabbik fiam is
apja hatására agrár irányba tanult tovább,
bár belőle nem lett agrárember.
Mikor kezdett el komolyabban foglalkozni kifejezetten a virágokkal?
A virágokkal komolyabban inkább
azóta foglalkozom, mióta nyugdíjas vagyok. Az az igazság, hogy úgy vagyok
vele, hogy ami kikel, azt meghagyom.
Azt gazolom állandóan, kapával esetleg
ősszel, amikor már nem lehet tépegetni
a gazt. Az életem, de tényleg. Mondják
a gyerekek is, hogy „téged nem nagyon
lehet virágosba beengedni, mert mindig veszel valamit”. Valóban így van,
nagyon szeretem a virágokat, meg helyem is van. Hátul az udvarban van
egy kis zöldségeskertem is, abban van
fokhagyma, vöröshagyma, borsó, azt is
ápolgatom, de elég nagy a terület, 1600
négyzetméter, azért van ennyi helye a virágoknak is. Kaptam is sokat. Amikor a
KÖFÉM-ben dolgoztam kaptam egyszer
egy óriási fekete liliomot, ami akkora
volt, hogy majdnem feldöntötte a vázát.
Tudták ott is, hogy nagyon szeretem a
virágokat. Abból 1 tő meg is maradt,
abból van még a mai napig is. Nagyon
örültem neki, mert addig olyat még sosem láttam. Azóta cserélgettem is, kaptam is, adtam is, de most már nagyon elszaporodott, ki kell vágni több mindent.
Sajnos most már egyre terhesebb velük
foglalkozni, sok ez a mennyiség. Mindig
van mit szedegetni, ápolgatni kell őket.
A virág olyan, mint az ember, azt is ápolni kell. A gyerekek mindig mondják,
hogy le kellene csökkenteni a virágok
számát, mert ebbe fogok tönkremenni,
de azt gondolom, hogy amíg bírom addig bírom. Mert szeretem.
Szokták azt mondani, hogy a kertet
zöld orvosságnak tartják. Egyetért Ön
ezzel?
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Igen, ez egy plusz. Kikapcsol, szeretem és örömet szerez. Ha másnak
tudok vele örömet szerezni az is egy
nagyon jó dolog. Szokták kérdezni tőlem, hogy adok-e? Persze, hogy adok.
Mindig mindent meghagyok, de azért
telepítek is újakat. Fiam, amikor jár
külföldön, szokott mindig hozni újfajta
virágokat is, szóval bővül is a virágok
tárháza.
Hány típusú, fajtájú virág található ezen a nagy területen? Meg tudja ezt
esetleg mondani?
Hát, ez nagyon nehéz. Van, ami
évelő, van ami nem és hát én tényleg
mindig mindent meghagyok. Ahogy
így gondolkodom, azt tudnám mondani, hogy 200 féle biztosan van, ha
egyszer
megszámolnám.
Tulipán,
kardvirág, amarillisz, rózsa, bohócvirág, napvirág, százszorszép, margaréta, szarkaláb…rengeteg-rengeteg
van. Személyes kedvencem a rózsa,
csak hát a rózsával is sok gond van.
Metszeni kell, amit most már nem tudok megcsinálni, úgy kell csináltatnom. Frissíteni is kellene azokat, amik
most vannak, mert már huszonévesek,
régiek. Az igazat megvallva a rózsa
legszebb, de nekem mind szép.
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Ehhez a sok fajta virághoz nagy szakértelemre lehet szükség!
Igen. Nemrég megállt itt egy néni és
megszólított, hogy mi volt az én foglalkozásom. Mondtam neki, hogy hát nem kertész, mert a sok virág miatt azt hitte, hogy
kertész vagyok. Sosem voltam kertész,
csak nagyon szeretem a virágot. Az igazság az, hogy Csekésben volt egy szomszédasszony, a Mariska néni, és ő nagyon
szerette a virágot. Tőle tanultam több mindent, illetve egyszer dolgoztam egy Kftnél főkönyvelőként, ott is a háziasszony
nagyon szerette a virágokat és tőle láttam,
hogy ezt-azt, hogyan kell visszavágni,
hogy üdüljön, és hát sokat ér az, hogy az
ember ezekre odafigyel és megcsinálja.
A kertet látva és Marika nénivel beszélgetve nem is kérdés, hogy kettejük közt
különleges kapcsolat van. Marika néni szeretgeti a virágokat, akik pedig meghálálják.
Én hálás vagyok azért, hogy betekintést
nyerhettem ebbe a különleges kapcsolatba,
és köszönöm a gyönyörű és illatos virágcsokrot, amellyel az interjú végén távoztam. Tiszta szívből kívánom, hogy még
sok-sok évig jó egészségben gondozhassa
ezt a szép kertet.			
Támis Orsolya
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A NYÁRI KERT
Ismét itt a nyár, szinte „berobbantak”
a kertjeink. Ha áldásos az időjárás, gyönyörűen zöldell és érik minden, de ha
nem kedveznek az égiek, bizony meg�gyűlhet a bajunk.
Június a régi magyar neve szerint
Napisten hava. Nem véletlenek ezek
az elnevezések, hiszen rögtön amint
meghalljuk vagy olvassuk magunk elé
képzelünk egy napsütötte virágos rétet.
Júniusban rendszerint már beköszöntenek a nyári melegek. (Bár idén némely
napon már májusban is kijutott belőlük)
Ebben a hónapban betakarítunk és vetünk egyszerre.
Tombol az eperszezon. Epret tarthatunk akkor is ha éppen csak egy
cserépnyi helyünk van a kertben.
Vannak egyszer, kétszer és folyton
termő fajták. Tavasszal és ősz elején
lehet eper palántákat kapni az árudákban.
Tápanyagigényes
növényről beszélünk, érdemes tehát tavasztól
őszig bőven ellátni tápanyaggal. A korai
fajták már május közepétől teremnek.
Termésképződéskor kiemelt figyelmet
kell szentelni az öntözésnek, hogy lédús,
édes epreket szüretelhessünk.
A korán vetett salátaféléket mostmár
folyamatosan betakaríthatjuk és pótolhatjuk a helyüket nyári fajtákkal. Kiváló
nyári fejes saláta az Attrakció fajta, de
vethetünk még jégsalátát, endíviát vagy
cikóriát is. A tépősaláták közül a madársaláta vethető de a rukkola már nagyon
gyorsan felmagzik, azt érdemes már csak
augusztus végén újravetni.
Retekfélék közül a Müncheni sör fajta
vethető nyár elején, nyár közepétől pedig
a jégcsap retek és a fekete retek is.
A hagymafélék már elkezdtek fejesedni, így már zöldhagymának nem nagyon
alkalmasak, viszont főzőhagymának annál inkább. Ilyenkor még nincs rajtuk
a száraz külső hagymahéj, így nem jól
tárolhatóak. Csak annyit szedjünk fel,
amit biztosan el is fogyasztunk pár napon belül. Június közepe táján az ősszel

duggatott vöröshagyma zöld szár része
elkezd visszasárgulni és megdőlni, ez
jelzi hogy hamarosan itt a betakarítás
ideje. Mikor a szár rész a fej felett már
eléggé elvékonyodott és száraz akkor lehet tárolás céljából felszedni a hagymát.
Kezdődhet a borsószüret is. A korai
fajták már június elején betakaríthatóak.
A letermett növényt ne húzzuk ki a földből hanem csak vágjuk el a talaj felett a
szárát, mivel az úgynevezett gyökérgümői nitrogént kötnek meg és ezáltal táplálják a talajt.
A babnak is megvan ez a tulajdonsága,
így kiváló elővetemény a tápanyagigényesebb növényeknek. A babféléket még
nyár elején el lehet vetni.
A burgonya is virágzásnak indul lassan
és ez jelzi nekünk hogy a tövek alatt már
ott lapulnak a zsenge újburgonyák. Idén
tiszta fahamuval szórtam be a burgonyát
mert valahol azt olvastam ez megvédi a
burgonyabogártól. Nem tudom ennek
köszönhető e, de a burgonya csodálatosan szép és még egy darab bogarat sem
láttam rajta. Ha mégis találkozunk a rettegett rovarral, mindenképp időben lépjünk közbe. Van már rá bio megoldás is,
de arra figyelni kell hogy a bio szerek
akkor hatásosak ha még lárva alakban elkapjuk velük a kártevőt!
A kiültetett paradicsom és uborka
palántáink nyár elején már igénylik a
támrendszert. Több megoldás közül is
választhatunk: vannak egyszerű fa vagy
műanyag, esetleg fém vagy bambusz karók, növénytartó hálók, rácsok és pergolák, de akár speciális támrendszereket is
találhatunk a boltokban.
A folytonnövő paradicsomokat ne felejtsük kacsozni, ami ennyit tesz hogy
a hónaljhajtásokat, amelyek a szár és a
levél között találhatóak kitördeljük, így
a növény energiái nem vésznek kárba.
Gondoljunk idén is a közelgő poloska invázióra (július vége-augusztus) és
védjük meg a paradicsomokat. A kertészetekben kapható rovarhálók alkalmasak erre a célra. Van belőlük speciálisan folytonnövő paradicsomra szabott
változat is. Nálam tavaly a padlizsánt is
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nagyon kedvelték, idén azt is takarni fogom. Ezek a hálók teljesen átengedik a
fényt, nem zavarják a növényt, viszont
távol tartják a kártevőket a termésektől.
A gyümölcsfáinkon elvégzendő fontos nyár eleji teendő a termésritkítás.
Ne sajnáljuk leszedni a termést a túlterhelt ágakról, hiszen annál szebbek
és nagyobbak lesznek a meghagyottak.
Káliszappanos lemosással jól elhárítható
a levéltetvek felszaporodása.
Bár láthatóan nyáron is sok a teendő,
de ne felejtsük el élvezni a kertünket, hiszen az egész éves fáradozásainknak immár kézzel fogható gyümölcse van!
Szép nyarat kívánok!
Sarkadiné Héja Johanna
Sarkadi és Társa Kertészeti Áruda
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BIO. DIVAT VAGY BLÖFF?
Láttak már a boltok polcán olyan kiírást, (legutóbb a citrom esetében találkozhattunk ilyennel az egyik nagy
élelmiszer-láncban) hogy a termék héja
emberi fogyasztásra nem alkalmas?
Élelmiszerről van szó, aminek a héját gyakran használják ízesítésre. Nos,
ne tegyék, mert mérgező. Ha ízesítésre
vágynak, vegyenek lényegesen drágábban bio-élelmiszert. Ami nem mérgező. Ezen logika mentén a jövőben majd
külön lesznek kapható mérgező és nem
mérgező élelmiszerek? És, vajon, ez
csak egyes citromokra igaz, vagy más
élelmiszerekre is? Elkeserítő (és megdöbbentő) tény, hogy nem a citrom az
egyetlen érintett gyümölcs. A különbség
„csak” annyi, hogy azokra az élelmiszerekre nincs ráírva a figyelmeztetés.
A tény az, hogy a hazánkban forgalomban lévő, gyümölcsök 29 (!) százalékában kimutathatók kifejezetten károsnak minősíthető növényvédő szerek.
A cseresznye különösen érintett e tekintetben: a minták fele szennyezett volt!
Ez másfélszeres növekedés egy tíz évvel
korábbi méréshez képest. Az almák 34
százaléka hasonlóan érintett volt.
"Ezeknek a vegyi anyagoknak el kellene tűnniük az élelmiszereinkből. Ehelyett
azonban azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt
tíz évben drámaian megnőtt a legmérgezőbb anyagoknak való kitettség. Az
ezekkel a növényvédő szerekkel szen�nyezett gyümölcsök és zöldségek aránya folyamatosan növekszik. Gyakran
előfordul, hogy az élelmiszerekben
egyszerre két vagy több ilyen mérgező
anyag szermaradványa is megtalálható.”
Történik mindez annak ellenére, hogy
a PAN Europe nevű, kifejezetten a növényvédőszerek ellenőrzésérét felelős
európai szervezet többszörösen felhívta
a tagállamok figyelmét a veszélyre. A
veszély nem csupán hazánkban jellemző. Az Európában termesztett friss gyümölcsfajták 97170 mintájának elemzése
azt mutatta, hogy az elmúlt évtizedben
53%-kal (!) nőtt a növényvédő szerekkel
szennyezett minták gyakorisága.

Egyszóval, a haszon érdekében nem
számít az egészségünk sem. A haszon ott
van, az egészségkárosodás itt. Sajnos a
mérgek általános használata a mindennapjaink részévé vált, még a kiskerttulajdonosok körében is, annak ellenére,
hogy sokat hallunk ezek egészségügyi
kockázatáról. Milyen gyakran elhangzik
ez a mondat: „De permetezés nélkül már
semmi nem terem meg!” Kétségtelenül
a klímaváltozással megváltoznak a körülmények, eddig ismeretlen kártevők
egész sorával kell szembenéznünk. De
tényleg csak egy módszer van? Van-e
más lehetőség az egyszerűen kiszórható mérgeken kívül? És valóban ez az
egyetlen és üdvözítő növényvédelem?
Ha a rendszerre, amiben élünk komplex
egészként tekintünk, akkor a válasz nem.
Ugyanis a mérgek nem válogatnak, kipusztítanak olyan fajokat is, amelyek az
egyensúlyt fenntarthatják.
Váltsunk szemléletet, próbáljuk
helyre billenteni az egyensúlyt!
Nézzünk néhány példát. Íme néhány
megvalósítható és biztonságos módszer!
A kertben garázdálkodó kártevőknek –
legyenek azok levéltetvek, lepkehernyók
vagy bogarak- léteznek természetes rovarellenségeik. A legismertebb és leg�gyakoribb ragadozó rovarok a kertben a
katicák, a fátyolkák, a pókok az imádkozó sáskák, a zengőlegyek, a fülbemászók, a fürkészdarazsak és a futóbogarak
is. Ezek a ragadozó rovarok a növényevő
rovarok ellenségei. Érdekes tény, hogy
a ragadozó rovarok sem csupán állati
eredetű táplálékot fogyasztanak. Ahhoz,
hogy a hasznos rovarok energiát gyűjtsenek maguk is megkívánnak némi szénhidrátban gazdag virágnektárt és pollent,
amelyek értékes fehérjéket tartalmaznak
számukra. Nem mindegy tehát, hogy mit
ültetünk: néhány illatos virággal becsalogathatjuk őket a kertünkbe. Tudták,
hogy katicabogár lárvákat meg is lehet
venni? Írják be a keresőbe hogy „katicabogár lárva vásárlás” és több olyan hely
is megjelenik, ahol lehet lárvákat venni!
A bogarak számára vonzó növények
segítségével is bevonzhatjuk a katicákat.
Ilyen például a képen látható kék búzavirág. Nem is gondolnánk, hogy ez a
gyönyörű kék vadvirág különleges nektárkészletet halmoz fel leveleiben, a virágzási időn kívül is. Nektárjának cukortartalma is kiemelkedően magas (75%),
ami különösen vonzó a katicabogarak,
fátyolkák, fürkészdarazsak számára.
Vessük el magjait késő ősszel vagy kora
tavasszal, így nyár elejére kékben pompázhat a kert!

Rovarcsalogató növények még:
Fülesternye Ez a 15 cm magas, párnás
növekedésű egynyári dísz kiváló konyhakerti köztes növény. Bódító mézes illata magához csalogatja a levéltetvekkel
táplálkozó fürkészdarazsakat.
Kerti borágó Egynyári, ragyogó kék
virágú, ehető, uborkára emlékeztető zamatú dísznövény, amelyhez különösen
a hasznos bogarak vonzódnak. A zöld
fátyolka (igazi levéltetű-vámpír) kimondottan kedveli a borágót, gyakran helyezi tojásait a szőrős levelekre.
Izsópfű 60 cm magasra növő évelő,
feltűnő ibolyakék virágzattal, ami vonzza a pillangókat és a hasznos rovarokat
egyaránt.
Festő pipitér Ez a magát mindenhol
jól érző évelő sárga virágaival számos
kulcsfontosságú rovart csal a kertünkbe.
Az elvirágzott hajtások folyamatos szedésével ismételt virágzásra késztethető
a növény, 2-3 évente pedig szétültetve
szaporítható.
További hasznos pollenadó egyéves
növények: bazsalikom, koriander, kukorica, kapor, büdöske, napraforgó, pipacs.
Évelők: macskamenta, kakukkfű, levendula, menta, lestyán, bíbor kasvirág,
cickafark, szurokfű (oregánó), gilisztaűző varádics, menyecskeszem, parlagi
ligetszépe, csicsóka stb.
A címben feltett kérdésre, úgy his�szük egyértelmű a válasz. Ha nem akarunk pénzt adni azért, hogy cserébe komoly egészségi kockázatnak tegyük ki
magunkat és szeretteinket, akkor csakis
a minél vegyszer-mentesebb megoldásokat kell választanunk. Ez lehetséges
bio-élelmiszerek vásárlásával. Még ennél is jobb, ha a lehetőségeinket kihasználva a kertünkben magunk termesztünk
zöldségeket, gyümölcsöket. Használjuk
ki a rendelkezésünkre álló lehetőségeket
– ha csak pár négyzetméter kertünk van,
akkor azt, ha nagyobb terület, akkor azt!
Utóbbi esetben nem csak magunknak, de
a családtagjainknak is tudunk termeszteni biztonságos és egészséges élelmiszert.
Mint oly sok esetben, most is elmondható: a megoldás egyszerű, de nem kön�nyű. Mérlegeljünk tudatosan és aztán élvezzük a jól végzett munka gyümölcsét.
Fülöp Berta / Dr. Bencz Zoltán
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TÓ-VILL Kft.

Teljes körű villanyszerelés
2475. Kápolnásnyék, Tó u. 23/a

Telephely:

2475. Kápolnásnyék, Tó u. 20.
GPS szerint: Kápolnásnyék, Tábor u.
Tel: +36-22-574-008
Mobil: +36-20-946-2001
Email: tovill@tovill.hu
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Partvill Kft.

Villamossági szakkereskedés,
szaküzlet
2475. Kápolnásnyék, Tó u. 20.
(a TÓ-VILL Kft. telephelyén)
GPS szerint: Kápolnásnyék, Tábor u.

Tel.: 22-368-465
E-mail: info@partvill.hu

Nyitva tartás:

H-P: 8-16
Szombat, vasárnap: zárva

A VHG Nonprofit Kft.
(2484 Gárdony, Mester u. 2.)
új telephelyére versenyképes fizetéssel,
az alábbi munkakörbe munkatársat/munkatársakat keres:

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI RAKODÓT
Biztos munkahely, versenyképes fizetés!
Keressen vagy hívjon, győzödjön meg róla!
A jelentkezéseket, 8-15 óra között
az alábbi elérhetőségeken várjuk:
telefon: 06 30/228-9484; e-mail: info@vhg.hu
Postacím:2484 Gárdony, Mester u. 2.

Kvak Zoltán- kistermelő
2475 Kápolnásnyék, Ady Endre utca 53.
Tel: 0670/600-2527
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,
jegyzőkönyvek készítése (Kápolnásnyék,
Nadap, Vereb), 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 és pályázatokkal kapcsolatos feladatok, birtokvédelem.

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.
Közvilágítás hibabejelentés, kizárólag
munkaidőben 8.00-16.00-ig!
Horvát Béla
Tel.: 06/20/9998612
Velencei-tavi
Hulladékgazdálkodási Kft.
2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38.
Tel.: 06/22/579-185
Hazai Kommunális Szolgáltató kft.
(a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítása)
Ügyeleti telefonszám: 06/20/8059009
Falugazdász:
Horváthné Apró Aranka
Tel.: 06/70/4796753
apro.aranka@nak.hu
Ügyfélfogadás:
2481 Velence, Tópart u. 52.
Házasságkötő terem
Velencén minden szerdán 13.00-16.30
Martonvásáron minden kedden:
8.00-16.30
Minden pénteken: 07.30-14.00
Vörösmarty Emlékház:
2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 31.
Kissné Mester Ildikó m.v.
Tel.: 06/70/3823054
Nyitva: március 15.- november 30.
Kedd-vasárnap: 10.00-18.00
Dabasi- Halász kastély:
2475 Kápolnásnyék,
Deák Ferenc utca 10.
Tel.: 36-21-292-0471
info@dabasi-halaszkastely.hu
Fejér megyei Állatvédőrség:
bejelentés, információ: 06/70/4150106
Polgárőrség:
Kápolnásnyék és környéke PÖTE
Tel.: 06/30/6213262
Takarék Bank: 73602048-10241600
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