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2022. 09. 16.
PÉNTEK:
19.00		
20.30		
21.30-tól

Mihály - napi Vigasságok

Gájer Bálint
TNT Track
Retro Disco

2022. 09. 17.
SZOMBAT:

12.00-TÓL KENDERKÓC

8.30	Főzőverseny
NÉPI JÁTSZÓHÁZ:
Zsűrielnök: Pikács Árpád - Séfek Séfe
Népi Ügyességi Játékok,
9.00 Kispályás labdarúgó torna
Kosaras körhinta, Népi babakonyha
12.30 Lakosság kínálása: halászlé
14.00 Ünnepélyes megnyitó
14.30 Főzőverseny eredményhirdetése
UGRÁLÓVÁR,
KÉZMŰVES
14.45 Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda műsora
ARCFESTÉS,
KIRAKODÓVÁSÁR
15.00 Pákozdi Pipacsos Néptáncegyüttes fellépése
CSILLÁMTETKÓ
15.15 Misscsipop táncbemutató - gyerek
15.45 Farkasházi Réka és a Tintanyúl gyermekműsor
KAMARAKIÁLLÍTÁS
16.30 Misscsipop Senior Táncosok bemutatója
A BALATON-BAKONY KOCKA
16.45 Egri József operett előadás
KLUB TAGJAINAK
LEGO® GYŰJTEMÉNYÉBŐL
17.30 Beliczai Balázs Stand Up műsora
KÉZMŰVES
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
18.30 Taiko Japándob bemutató
FOGLALKOZÁS:
Nyitva tartás:
19.00 Kelemen Kabátban
2022. szeptember 16. 10.00-18.00
csuhézás,
2022. szeptember 17. 10.00-18.00
20.45 Kredenc - mulatós együttes
termés csörgő készítés
21.30 Vízjáték és lángshow
A programok ingyenesek.
21.45 Utcabál: SlágeRockerek együttes
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Kápolnásnyék Község Önkormányzata
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Képviselő-testület 2022. június 20ai ülésén kiválasztotta a nyertes ajánlattevőt a bölcsődei gyermekétkeztetés
ellátására. 2022. szeptember 1. napjától
a Prizma Junior Zrt. látja el a feladatot.
Megalkotta a bölcsődei ellátásról, annak
igénybevételéről, és a fizetendő térítési
díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletet és elfogadta az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos
feladatok ellátásáról és a helyi adókból
származó bevételek alakulásáról szóló 2021. évi beszámolót,
valamint a közzétételi
kötelezettség
teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Döntött az Arany János
utca és az Ország út
kereszteződésében lévő Sportpark területére tervezett játszótéri eszközök
telepítéséről, melyek beszerzésére saját forrásból 12.966.129.- Ft fedezetet
biztosít. Elfogadta a Kápolnásnyéki
Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei
Tagintézménye alapdokumentumait, a
szervezeti és működési szabályzatot,
házirendet, és a szakmai programot. A
képviselők a polgármester részére 2021.
július 5. és 2022. május 30. között végzett munkájának értékelése alapján 3
havi illetményének megfelelő összegű
jutalmat állapítottak meg és döntöttek a
Kápolnásnyék 883/1 hrsz-ú kivett út rendeltetés módosításáról.

A Képviselő-testület 2022. július
20-ai rendkívüli ülésén módosította az
Angelika Családorvosi Kkt. (Dr. Sirák
András családorvos) feladat-ellátási
szerződését a rendelési idő tekintetében.
2022. augusztus 8-ai rendkívüli ülésén a Képviselő-testület elfogadta a
Hazai Kommunális Kft. díjemelésre
vonatkozó ajánlatát és módosította a
nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 13/2015.(IX.30.)
önkormányzati rendeletet. Jóváhagyta
a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és
Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye módosított Szakmai Programját. A TOP1.4.1-19-FE1-2019-00009 sz. „Bölcsőde
építése Kápolnásnyéken” c. projekt biztonságos megvalósításának elősegítésére
költségnövekmény igény benyújtásról
döntöttek a képviselők, az igényelt költségnövekmény összege bruttó 42 810
383,- Ft. A Képviselő-testület döntött a
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó pályázatát benyújtásáról 192 m3
keménylombos fafajta igénylésére vonatkozóan, és az önkormányzat 2022.
évi költségvetésnek tartaléka terhére
biztosította a szükséges 1.463.040.-Ft
fedezetet. A Képviselők támogatták a
0170/1 hrsz ingatlan belterületbe vonását
és jóváhagyták az érintett ingatlantulajdonosokkal kötendő településrendezési
szerződés tartalmát. A Képviselő-testület
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módosította a bölcsődei ellátásról, annak
igénybevételéről, és a fizetendő térítési
díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletet és hatályon kívül helyezett több, elavult önkormányzati rendeletet. Az Önkormányzat 2022. évi szabad
tartaléka terhére 3.250.000.-Ft fedezetet
biztosított a bölcsődei játszóudvar kialakítására és 10.641.330.-Ft fedezetet a
bölcsőde parkolójának kiépítésére.
A fenti döntésekről bővebb információt az önkormányzat honlapján
találhatnak.
Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy az önkormányzat fenntartásában
működő Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye
2022. szeptember 1-től megnyitja kapuit
a legkisebbek előtt.
Az önkormányzat pályázati és saját
forrásból megvalósította a Kutas sor útburkolatának felújítását 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
Kérjük Kápolnásnyék Község lakosságát, hogy a 2022. évben átadandó „Kápolnásnyék Község Díszpolgára” Cím adományozására szíveskedjenek javaslatot tenni, a „Kápolnásnyék
Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 4/2000.(III.28.) helyi rendelet értelmében:
1.§
(1) „Kápolnásnyék Község Díszpolgára’ cím azon állampolgárnak adományozható, aki Kápolnásnyék község érdekében
kifejtett kiemelkedő jelentőségű tevékenységével, vagy egész
életművével olyan általános elismerést szerzett, amely egyértelműen hozzájárult a település fejlődéséhez, értékei megóvásához, polgárai életkörülményeinek javulásához, a község jó
hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként személye, vagy annak emléke köztiszteletben áll.
(2) Díszpolgári cím első alkalommal legfeljebb három személynek, majd ezt követően évente legfeljebb két személynek
adományozható.
3.§.
Díszpolgári cím adományozásának rendje
(1) A Díszpolgári Cím adományozásának időpontja:
a) a minden év szeptemberében tartott Mihály napi

rendezvény vagy
b) a minden év december 1-én megrendezésre kerülő
Vörösmarty gála,
melynek keretében a Díszpolgári címet ünnepélyes keretek
között Kápolnásnyék község polgármestere adja át
(2) A Díszpolgári cím odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatására a képviselő-testület a Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottságot bízza meg, kiegészítve a képviselő-testület bizottságainak elnökeivel.
(3) A Díszpolgári cím odaítélésére javaslatot tehet bármely
nagykorú és büntetlen előéletű kápolnásnyéki magyar állampolgár úgy, hogy a javaslatot írásos indokolással kell, hogy
ellássa.
(4) A bizottság javaslatát, a közvéleményt is figyelembe
véve alakítja ki, egyetértés hiányában rangsor szerint alternatív
javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé.
(5) Díszpolgári cím posztumusz is adományozható. Ez
esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó
jogosult.”
Kérjük a javaslatokat (indokolással) írásban a Kápolnásnyéki
Közös Önkormányzati Hivatalba (Kápolnásnyék, Fő u. 28.)
szíveskedjenek eljuttatni legkésőbb 2022. augusztus 31-ig személyesen vagy postai úton.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4

KÁPOLNÁSNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Mihály - napi Vigasságok

VERSENYFELHÍVÁS-FŐZŐVERSENY – MIHÁLY NAP- 2022.09.17.
Kápolnásnyék Község Önkormányzata várja amatőr főzőcsapatok jelentkezését településünk falunapi rendezvényére az
alábbi szabályok szerint:
• Nevezni egy étellel lehet ingyenesen, a jelentkezési lap
leadásával.
• A szakmai zsűri által meghatározott első három helyezett
díjazásban részesül. A zsűri különdíjat is megítélhet. Az
elsőhelyezett elismerésünk mellett egyben Mihály Napi
Vándorkupánkat is elnyeri.
• Nevezni amatőr kategóriában lehet.
A szervező önkormányzat vállalja:
• a nevezési határidő beérkezéséig leadott jelentkező csapatok részére tűzifát, bográcsot, állványt, egy sörasztalt két
paddal ingyenesen biztosít.
A főzőcsapat vállalja:
• a tűzvédelmi követelmények betartása érdekében, a tűzgyújtási szabályok betartása mellett rak tüzet,
• hoznak maguknak alapanyagot, tálaláshoz szűkséges
eszközöket,
• nevezési díj nélkül minden csapat egy étellel nevez,

• a felhasznált alapanyagok és az elkészítés módja megfelel az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
előírásoknak,
• a jelentkezési lap aláírásával elfogadja a versenyen valórészvétel feltételeit.
Zsűrizési szempontok:
• a csapatok megjelenése,
• főzési hely rendezettsége,
• főzési körülmények tisztasága,
• elkészült étel,
• elkészült étel tálalása.
Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 09. 12.00
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken a jelentkezési lap kitöltésével lehet:
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
Kápolnásnyéki Közösségi Színtér, 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Email: nyekikozosseg@gmail.com, T: +36-30-833-7098
Jelentkezési lap megtalálható és letölthető: Kápolnásnyéki
Kisbíró, www.kapolnasnyek.hu oldalon.

JELENTKEZÉSI LAP - MIHÁLY -NAPI FŐZŐVERSENY 2022.09.17.
Csapat neve:.........................................................................................................................................................
Csapat címe:.........................................................................................................................................................
Elérhetősége:........................................................................................................................................................
Email:...................................................................................................................................................................
Aláírásommal elfogadom a versenyen való részvétel feltételeit, melyet a versenyfelhívásból megismertem.
Nevezési határidő: 2022.09.09. 12.00 óra
								 ………………………………………………
									
csapat képviselőjének aláírása
A jelentkezési lap visszaküldhető az alábbi címek egyikére:
Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal, 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Kápolnásnyéki Közösségi Színtér Email: nyekikozosseg@gmail.com, T: 06-30-833-7098
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TÁJÉKOZTATÁS AZ INTÉZMÉNYI
GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
2022-2023-AS NEVELÉSI ÉV/TANÉV
2022. SZEPTEMBER 01-TŐL
Az intézményi étkezés igénybevételéhez az "Igénylőlapot" és a "Fizetésre kötelezett (igénylő) nyilatkozatot" kötelezően ki kellett tölteni. Ez minden nevelési év/tanév elején szükséges.
Aki kitöltötte az igénylőt, annak kerül megrendelésre az étkezés 2022. szeptember 01-től. Az igénylés (az igénylőlapon leírtaknak megfelelően) az egész évre vonatkozik.
Ha az étkezést a gyermek betegsége vagy más ok miatt nem veszi igénybe, a szülő (kötelezett) az intézmény
vezetőjénél, a gyermekétkeztetést biztosítónál köteles bejelenteni:
• a távolmaradást és annak várható időtartamét, valamint
• a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a
gyermekétkezést

FONTOS!
A KEDVEZMÉNYESEN VAGY INGYENESEN ÉTKEZŐK
ESETÉBEN A TÉRÍTÉSI DÍJAT RÉSZBEN VAGY
EGÉSZBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT FIZETI MEG A
SZOLGÁLTATÓ FELÉ. AKI AZ ÉTKEZÉST HIÁNYZÁS
ESETÉN NEM MONDJA LE, ANYAGI KÁRT OKOZ AZ
ÖNKORMÁNYZATNAK.
A KÁROKOZÁSSAL CSÖKKEN AZ A FORRÁS, AMELY
AZ ITT ÉLŐK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA
FORDÍTHATÓ!

Az étkezési térítési díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a keletkezett hátralék behajtásáról az Önkormányzat
intézkedik (fizetési meghagyás, végrehajtás). Az indított eljárás költségei a szülőt (kötelezettet) terhelik.

Információ, ügyintézés, étkezés megrendelése és lemondása:
Matucza-Riba Edina
szamlazas@kapolnasnyek.hu
+36 30 151 5642
Kápolnásnyék, 2022. augusztus 12.
Tisztelettel:

Podhorszki István
polgármester
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KÖZÖSSÉGI FILMNÉZÉS!
Szeptembertől újabb közösségi kezdeményezés a településen!
A tv-ben az unalmas tehetségkutató
műsorokon kívül nem sok érdekeset találsz? Van erre egy ötletünk: közösségi
filmnézés. Mire lehet számítani? Havi
egy-két alkalommal pénteken vagy
szombaton este, magyar mozikban nem,
vagy csak ritkán látható filmek, többnyire eredeti nyelven, magyar felirattal.
Amennyiben érdekel a lehetőség, kérd
felvételedet a Facebookon a "Nyéki
Mozi" privát csoportba, amit ezen a linken érsz el: https://www.facebook.com/
groups/421092962725502/

Részleteket (pl.: időpontok, filmek,
helyszín stb.) majd itt osztunk meg. Ha
van további javaslatod ezzel a lehetőséggel kapcsolatban, ne tartsd magadban,
bennünket minden ötlet érdekel. Írd meg
a fenti csoportba, vagy a nyekimozi@kapolnasnyek.info email címre.

SZÉPKORÚAK KÖRÉBEN
KÖSZÖNTHETTÜK
TELEPÜLÉSÜNK EGYKORI
VÉDŐNŐJÉT
Idén, 2022. augusztus 3-án falunk korábbi védőnőjét,
Maczkó Józsefnét köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából.
Mária néni örömmel fogadott minket otthonában jegyző as�szonnyal, mi pedig nagyon örültünk neki, hogy jó egészségben
találtuk őt és néhány kedves szót válthattunk vele. Mária néni
megosztotta velünk kalandos életének főbb mozzanatait, irigylésre méltó memóriájának köszönhetően pontos helyszínekkel,
dátumokkal és nevekkel kísért életutat járhattunk vele végig
gondolatban. Elmesélte, hogy milyen rögös út és egy szerencsés véletlen vezetett el odáig, hogy egy ilyen szép szakmát,
mint a védőnői tanuljon ki és tekintsen életre szóló hivatásának. Minden szavaiból sugárzott, hogy valóban nem csupán
munkának, hanem hivatásnak tekintette és a legnagyobb szeretettel és szaktudással végezte feladatát. Köszönjük ezúton is a
kedves fogadtatást, és tiszta szívből kívánunk további jó egészséget és örömökben gazdag éveket Mária néninek!		
Támis Orsolya

TISZTELT KÁPOLNÁSNYÉKI EBTULAJDONOSOK!
Ezúton is fontosnak tartjuk felhívni az
ebtartók figyelmét, hogy a felelős állattartás egyik része az is, hogy figyeljünk
ingatlanunk kerítésének megfelelő állapotára mind a járókelők, mind kutyáink
biztonsága érdekében. Bejárásaink során
személyesen is tapasztaltuk, hogy több
ingatlan kerítése nem megfelelően védi
gyalogosainkat a birtokát természetes
ösztöne szerint védő morgó, ugató kutyával szemben, így kénytelenek elhagyni a számukra kijelölt biztonságos járdát.

Kérünk minden ebtartót, hogy haladéktalanul vizsgálják felül kerítéseik állapotát, így gondoskodva arról,
hogy az ebek ne okozzanak sérülést az
ott elhaladóknak, különös tekintettel a
kisgyermekekre.
Mindannyiunk érdeke a településünkön élők biztonsága!
Köszönjük
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
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TÓTH BÉLA

címzetes kanonok, nyugalmazott kápolnásnyéki plébános

„Jézusom,
ha jön a végnap,
ismerj engem
magadénak!”
(SzVU 70.)

„Életének 79., pappá szentelésének 56. évében, 2022. július 7-én szentségekkel ellátva elhunyt az Úrban.
Paptestvérünket, aki Budapesten született 1944. április 6-án, Máriaremetén szentelték pappá 1967. június 15-én. Káplánként szolgálta a híveket Ráckevén 1967-1970 között,
majd Pilisvörösváron volt hitoktató 1970-1972 között. Káplán volt Csákváron 1972-1974,
Nagytétényben 1974-1976, Székesfehérvár-Vizivárosban 1976-1977 között. 1977 tavaszán
káplánként került Dunaújvárosba is, de hamarosan ideiglenes adminisztrátorként át kellett
vennie a plébánia vezetését. Még ez év őszén Kápolnásnyék plébánosa lett. 2017-ben történt
nyugdíjba vonulásáig szolgált itt, s közben ellátta Sukorót 1982-1998, Nadapot 1988-2017,
Baracskát 1998-2017 között.
Lelkipásztori szolgálatát 2009-ben címzetes kanonoki méltósággal jutalmazta püspöke.
Paptestvérünk lelki üdvösségéért 2022. augusztus 12-én (péntek) ½ 11 órakor mutattunk be
szentmisét a Székesfehérvár-Szeminárium templomban.
Földi maradványait (a szentmise után) 12 órakor végakarata szerint a székesfehérvári Béla
úti temetőben helyeztük örök nyugalomra.”
A Székesfehérvári Egyházmegye Közlése.
Kápolnásnyékiek a társ plébániák közösségével jelentős létszámmal vettünk részt Béla
atya gyászmiséjén és kísértük el a Béla úti temetőben utolsó útjára.
Önkormányzatunk és Kápolnásnyék Község lakóinak részvétkívánatát fejeztem ki a gyászoló testvéreinek és családjának!
Nyugodj Békében Béla Atya!
Kupi László alpolgármester

8

KÁPOLNÁSNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

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

INTÉZMÉNYEK-CIVIL SZERVEZETEK

KÖNYVAJÁNLÓ
ALMÁSI KITTI:
LEZÁRÁS ELENGEDÉS ÚJRAKEZDÉS

8.00 - 12.30
14.00 - 18.00
9.00 - 12.00

Kérdéseit a beiratkozás menetéről, a
könyvtár szolgáltatásairól, a könyvtár
állományáról, az alábbi email címen is
megteheti: nyekikonyvtar@gmail.com
Könyvtárunk 2022. augusztus 29-től
ismét a megszokott nyitva tartással várja
olvasóit!

„Milyen gátlásokat, félelmeket, kapcsolati mintákat
viszünk magunkkal tovább, és mit tehetünk ezekkel a
minket blokkoló tényezőkkel?
Dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus körbejárja a válás köröli elengedési folyamatot, megmutatja, miként gyógyíthatjuk meg a kapcsolatban
szerzett sérüléseinket, és segít abban, hogy átlássuk, mi befolyásol minket egy új kapcsolatba lépve. Elárulja, mitől lesz jó élmény az első randi,
miért vágyunk annyira a pozitív visszajelzésekre,
és hogyan tisztázhatjuk a párválasztás során valódi, belső vágyainkat.
Praxisa során szerzett tapasztalatait olvasmányos történetekkel szemléltetve kiderül, mivel
érvényesülhetünk a párkeresők (olykor kegyetlen) piacán, illetve hogyan tudunk ebben az önismereti folyamatban visszatalálni a szabadsághoz és az önelfogadáshoz, vagyis önmagunkhoz.”
Lukács Ildikó
könyvtár

EGY KIS ÍZELÍTŐ AZ ÚJDONSÁGAINKBÓL:
Vekerdi Tamás: Ikolák?!?! Gyerekek, szülők, tanárok
Quentin Tarantino: Volt egyszer egy Hollywood
Frédéric Lenormand: Marie Antoinette Titkos szolgálata
Bauer Barbara: A messziről jött fiú
Almási Kitti: Lezárás, elengedés, újrakezdés
Murakami Haruki: Egyes szám első személy
Elias Nora: A szépségszalon - A nővérek öröksége
Shafak Elif: Az eltűnt fák szigete
Barreau Nicolas: Cseresznyevirágzás

ÚJDONSÁG GYEREKEKNEK:
Csukás István: Tükörbohócok
Bosnyák Viktória: Elek, merre keresselek?
Dániel András: Kicsibácsi és Kicsinéni
Dániel András: Kicsibácsi és Kicsinéni Visszatér
Dániel András: A kuflik és az akármi
Harcos Bálint: Szofi nagy képeskönyve

VALLÁS
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A JOBBIK RÉSZT VÁLASZTANI
IDŐBEOSZTÁS, ÉLETVEZETÉS KERESZTÉNY SZEMMEL,
DR. FÁBRY KORNÉL ATYA ELŐADÁSA ALAPJÁN
Minden család, ahol van óvodás, iskoláskorú gyermek – és azok is, akik közeli kapcsolatban vannak ilyen családokkal
– óhatatlanul tanévekben gondolkoznak.
A szeptember azonban nemcsak nekik,
hanem mindannyiunk számára lehet az
újrakezdés ideje. Újragondolhatjuk az
időbeosztásunkat, prioritásainkat, hogy a
munkás hétköznapokban ne vesszünk el,
és tudjunk a lényegesre összpontosítani.
Mindebben segítségünkre van a bibliai
Mária és Márta története.
A Szentírás elbeszélése szerint
(Lukács 10, 38-42) Jézus betér Mária és
Márta házába, ahol Márta sürgölődik a
vendég körül, Mária pedig Jézus lábához
ül és hallgatja a tanítását. Márta bosszankodik emiatt és kéri Jézust, hogy feddje
meg testvérét, amiért nem segít neki.
Jézus azonban így válaszol: „Márta,
Márta, Te sok mindennel törődsz, és sok
mindenre van gondod, pedig csak egy a
szükséges. Mária a jobbik részt választotta és nem is veszíti el soha.”
Mire tanít minket Jézus? Talán ne végezzük el a házimunkát és ne kínáljuk
meg egy pohár vízzel sem a vendéget?
Bizonyosan nem. Márta viselkedésével
az volt a baj, hogy ő belemenekült a tevékenységekbe, a lelki élet rovására.
Ismerős a „hustle culture” fogalma, amikor a munka és a munkában elért siker
minden más rovására válik elsődleges
fontosságúvá az életben? A kérdés nem
az, hogy imádkozzak vagy dolgozzak,
hanem a helyes arányok megtalálása. Ez
vezet el minket a keresztény életvezetés
alapjaihoz.

Az állapotbeli kötelességeinket el kell
végeznünk. Aligha lenne helyes, ha egy
édesanya nem gondoskodna a gyermekéről azért, mert naponta több órát imádkozik. Mindenkinek az életállapota szerint
(fiatal, idős, egyedülálló, házas, családos, stb.) kell a lelki életét megélnie.
Fontos figyelnünk arra, hogy az Istennek
adott idő valóban az Istené legyen, ekkor
a teljes figyelmünket Őfelé fordítsuk.
Ez nem könnyű feladat, de törekedhetünk rá. Sokszor talán nehéz megtalálni
az Istennel töltött időt, de ne feledjük el,
hogy az egyedüllét percei minden esetben lehetnek Istennek átadott percek. A
hivatalban vagy a boltban sorban álláskor, netán a dugóban araszolva is biztosan van lehetőségünk egy rövid fohászra
vagy akár egy tized rózsafüzérre.
Az Egyház azt tanítja, hogy mindenkinek annyi időt adjunk, amennyi igazságosan megilleti. A szeretetsorrend, ami
alapján ezt a döntést meg kell hoznunk
a következő: az első helyen Isten áll,
Őutána a házastársunk, majd a gyermek(ek), a szülők, a testvérek, utánuk
a távolabbi rokonok és a barátok. Az
emberbaráti szeretet ugyanakkor minden esetben fontosabb, mint a vallásosságunk, így ha a templomba menet egy
bajbajutott emberrel találkozunk, neki
kell először segítenünk, még ha így el is
késünk a szentmiséről.
Az ősz közeledtével érdemes átgondolnunk azt is, mire mennyi időt szánunk. Van-e időm önmagamra, töltődésre, pihenésre? Van-e időm a másik
emberre? Mennyire vagyok elkötelezett a

vállalásaimban és hűséges az elkötelezettségeimben? Tudok-e nemet mondani arra,
ami nem kötelességem? Mennyi időt töltök a közösségi média használatával, egyáltalán okos eszközzel a kezemben?
Hogyan teremthetünk helyes sorrendet
a napi tevékenységeink között? Jálics
Ferenc jezsuita atya – aki Argentínában
rendtársa volt Ferenc pápának – azt tanítja, hogy a lelki élet alapja az alvás,
mivel a testnek meg kell adnunk a pihenést. Aztán a második legfontosabb
a mindennapi testmozgás, mert enélkül
nem maradunk egészségesek, és nem
fog működni a többi elhatározásunk. A
fontossági sorrendben a következő az
ima. Ezt követi a számunkra fontos embereknek adott idő és figyelem. És csak
ezután, az ötödik helyen következhet a
munka. Ha a munkát előrébb teszünk,
magunkra és szeretteinkre nem fordítunk
időt, kiégünk.
Sokaknak ismerős lehet a következő
hasonlat. Egy edényt szeretnénk megtölteni kövekkel, kavicsokkal és homokkal.
Hogyan lehet a lehető legteljesebben
megtölteni az edényt? Először a köveket
kell behelyezni, azután a kavicsokat, és
végül a homokot beletölteni. Fordított
sorrendben nem fognak a nagyobb kövek
beférni. Ez a fajta tudatos életvezetés segít, hogy a valóban fontos dolgokra – az
egy szükségesre – mindennap jusson idő.
Csábító a Piramis dalának gondolata,
hogy „Ha volna két életem”, abba men�nyi minden beleférne. Nekünk csak egy
életünk van, de az örök!
dr. Schattmann-né dr. Dunkel Kinga
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NYÁRI ÉLET AZ ÓVODÁBAN
Az óvodai „NYÁRI ÉLET" június-július és augusztus hónapokban is érdekes és változatos tevékenységeket tartogat a gyerekek számára. Kifejezetten
izgalmas az élet az oviban így nyáron
is, hiszen reggel mindjárt az udvaron
lehet kezdeni a játékot,
a pihenésen kívül szinte
az egész napot a szabadban töltik a gyerekek.
Ügyeletünk alatt összevont csoportokban fogadtuk a gyerekeket.
Az óvoda falai között a foglalkozások helyét átvette a szabad nyári játék, a
zárt csoport szobák helyett a nap nagyrészét a friss levegőn, az udvaron töltöttük a gyerekekkel.
Fontosnak tartjuk, hogy nyáron is
különféle tevékenységeket ajánljunk a
gyermekek számára, hogy ők mindig
érdeklődésüknek, és kedvüknek megfelelően választhassanak.
Kedvelik a gyerekek a focizást, bújócskázást, fogócskázást. A tornaszobából lehozott hullahopp karikákat, ugrálóköteleket, különböző mozgásfejlesztő
eszközöket, amelyekkel akadály pályát
építünk, vagy saját maguk találnak ki
más-más fajta játékokat velük. A fák
árnyas lombjai alatt, kerti asztalaink
ilyenkor is lehetőséget kínálnak a rajzolásra, festésre, gyurmázásra, agyagozásra, kézműves foglalkozásokra.
Jó idő esetén a párakapu enyhíti a nyári meleget, ahol a gyermekek
felszabadultan rohangálnak alatta. A

homokozókban remek alkotások, homokvárak készülnek homokból, sárból,
a természet adta kincsekből, ágakból,
gallyakból. Az udvaron családjátékokkal, kirándulós, piknikezős szerepjátékokkal a gyerekek átélt nyári élményeiket játszották ki.
Ebben az időszakban kaptunk két
nagy tömb agyagot, amellyel ismét izgalmas elfoglaltságot biztosíthattunk a
gyermekek számára. A gyerekek kicsitől a nagyig izgatottan vágtak bele az
alkotásba, készült mindenféle izgalmas
kis állatka, süni, madár, csiga...
Köszönjük szépen Kincs-Tárnak, illetve Rohonczi Mónikának, hogy ezzel
a felajánlásával is színesíthettük a nyári
időszakban óvodában tartózkodó gyermekek mindennapjait.
Nagyon fontos a hőségben a folyadék
folyamatos pótlása, ezért óvodánk udvarán kihelyezett asztalon a gyermekek
mindig találnak kancsóba kihelyezett
vizet és poharat, amikor megszomjaznak, és minden délelőtt fogyasztanak
gyümölcsöt is. 11 óra után már csak az
árnyékos helyeken tartózkodunk, hőségriadó esetén 11.00-15.00 óra között
pedig kizárólag az épületben.
Készültünk a kicsik fogadására, (ismerkedős nap keretében) különböző
ajándékokat barkácsoltunk számukra.
Várjuk örömmel szeptemberben a
régi és az új óvodásokat!
Óvónénik

INTÉZMÉNYEK-CIVIL SZERVEZETEK

INTÉZMÉNYEK-CIVIL SZERVEZETEK
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GYEREKBARÁT KÁPOLNÁSNYÉK
A településünkön élő gyermekek eddig sem panaszkodhattak gyermek programot illetően, hisz az elmúlt években
egyre több gyermekbarát programmal
próbál kedvezni nekik az Önkormányzat.
A falu eseményein kézműves foglalkozással, a legkisebbeknek pedig játszósarokkal készülnek a szervezők. A
játszóterek karbantartottak, a környező
településekről is érkezik látogató. Az autóval átutazók is minden évszakban más
és más szalmabálából készült fotózni valót láthatnak a Fő út mellet. Sőt, olyan sok
nálunk a jó gyerek, hogy a Mikulás minden évben személyesen is meglátogatja
Kápolnásnyéket. Most az Önkormányzat

jóvoltából egy családi vállalkozás keretében működő kis közösség nevét ismerhetjük meg, Ők a "Szitakötő Mini". Egyre
több kisgyermekes családban nem ismeretlen a nevük, mivel augusztusban már
több alkalommal is találkozhattunk velük.
Keddenként ingyenes játszóházzal várják a legkisebbeket az Idősek klubjában,
de szeretnének egy helyi hagyományt is
megteremteni a Kápolnásnyéki piknik
keretében. Augusztus 12-én debütált is
az első alkalom a Fő utcai játszótéren,
ahol aktuálisan a csillaghullás köré szerveződött a program. Elmondható, hogy
van igény ezekre a programokra, mert
sokan felkeresték a játszótérre tervezett

pikniket, de a játszóház sem panaszkodhat arra, hogy árválkodnának a játékok
a keddi alkalmakon. Szeptemberre már
tervezik is a következő esemény időpontját. Ám nem csak ezért érdemes nyomon
követni őket. A helyi kezdeményezéseken túl születésnapok, kézműves foglalkozások (gyerekeknek és felnőtteknek
egyaránt) vagy bármilyen gyermek elfoglaltság megszervezésében rendelkeznek
tapasztalattal, akár magánszemélyek, akár
cégek felkérésére. Elérhetőek facebookon
és Instagramon Szitakötő Mini néven, de
érdemes nyitott szemmel járni a településen mert egy-egy esemény előtt találkozhatunk a kihelyezett plakátjaikkal is.

I. Kápolnásnyéki Piknik képei:

Az
INGYENES JÁTSZÓHÁZ
részletei:
0-5 éves korig,
minden kedden,
9:30-tól 11:00-ig,
Semmelweis tér 1/D
Monostori- Prohászka Ágnes
Szitakötő Mini
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A VVSI EVEZŐSEI
SUKORÓN
A 2022. év legnagyobb hazai megmérettetése a Tanuló,
Serdülő és Para-evezős Országos Bajnokság, Vidék Bajnokság
az idei évben Sukorón került megrendezésre. A VVSI evezősei
így hazai pályán állhattak rajthoz.
Túlnyomórészt napos, meleg idő volt, de voltak versenyszámok, ahol a versenyzőknek nem csak egymással, de az erős
széllel is meg kellett küzdeni. A Velencei-taviak sikerrel vették
az akadályokat és mix kormányos négypárban szép eredményeket értek el az időnként viharos időjárás ellenére is.

Habár a serdülő korcsoportban kisebb létszámmal tudtak részt
venni a versenyen a VVSI-sek, így is a legjobbat hozták ki magukból! A fiú kormányos négyes versenyszámban behúzták az
egységet az első helyre. Országos Magyar Bajnokok lettek!

SPORT

SPORT
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A legtöbb versenyző a tanuló korosztályban indult. Az egész éves befektetett munka hozott néhány aranyat és ezüstöt, de egyes versenyszámokban derekasan kellett
küzdeni a bronzéremért is.

Az evezésbe fektetett kemény munka sokszorosan
térül meg, a gyerekek és a szülők számára is. Erőt,
kitartás, fizikális és mentális egészséget ad, megtanít küzdeni, elérni a kitűzött célokat. A megszerzett
tudást egy egész életen át hasznosíthatjuk nemcsak a
sportban, hanem az életben is.
„Ha hajót akarsz építeni, talán nem is az a legfontosabb, hogy összegyűjtsd a mérnököket és a hajóácsokat, hanem, hogy felébreszd a vágyat a végtelen után.”
Antoine de Saint-Exupéry
Legyél részese ennek az életérzésnek!
Evezz velünk!
VVSI – Evezős Utánpótlásért
Alapítvány
vvsirowing@gmail.com
Instagram
#vvsi_evezes
#prorowing
Fotók:
Makó Zsuzsa
Matucza Norbert
Magyar Evezős Szövetség
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NYÁRI TÁBOROK A TEFOCID ALAPÍTVÁNY CSAPATÁVAL
Idén nyáron újra bevette a TeFocid
csapata a kápolnásnyéki műfüves focipályát, ahol három héten keresztül zajlottak
a táborok. Bár az idei szezon nem indult
zökkenőmentesen, ugyanis a tábor edzője, Bognár Imre egy felnőtt edzés során
lábtörést szenvedett, melyet haladéktalanul operálni kellett, de a tábor ennek ellenére nem állt le! A TeFocid Alapítvány
tagjai, a táborozó gyerekek szülei és az
egyéni képzés idősebb korosztálynak focistái azonnal egyesítették erejüket és segítettek mindenben, amiben csak tudtak.
Másodedzői szerepbe bújtak az apukák,
a "nagyok" pedig méltó példaképként
legjobb tudásukat próbálták átadni a kicsiknek. Elhivatott edzőnk begipszelt lábbal tért vissza a pályára és kitartóan tartotta tovább az edzéseket a gyerekeknek.
Három különböző korosztály mérettetett
meg az intenzív edzéseken hétfőtől péntekig 10-14 fővel. A hetek első napjain a tábori szabályok ismertetését követően 4-5
fős csapatok alakultak, akik egész héten
keresztül versengtek egymással különféle feladatok során, ahol egyéni és csapat
pontokat is szerezhettek, amik a tábor végén összesítésre kerültek és díjakra tettek
általuk szert a gyerekek. A legügyesebb
pontszerzők tombolát is húzhattak, amikért extra ajándékot kaptak. A tábor idejének legnagyobb részét intenzív edzések
tették ki, ahol Bognár Imre komoly hangsúlyt fektetett az egyéni képzésre, ezáltal
a gyerekek lehetőséget kaptak a személyes fejlődésre, hiányosságaik fejlesztésére és a felzárkózásra is. Emellett csapat
szinten az erő-, állóképesség, gyorsaság
fejlesztése, koordináció és motorikus képességek fejlesztése került napirendre,
ahol a gyerekek legjobb tudásuk szerint
keményen és kitartóan dolgoztak a hét
minden napján. Emellett teret kaptak a
rekreációs mozgásprogramok és csapatépítő játékok is, hogy az újonnan csatlakozott gyerekek is könnyen beilleszkedhessenek a csapatba. A tábor során ahogy

a szoros időbeosztás engedte, a közeli
fagyizót és kisboltot is meglátogatták a
gyerekek egy -egy jól megérdemelt, hűsítő fagylalt és jégkrém kedvéért. Azokon a
napokon, melyeken az időjárás nem tette
lehetővé az egész napos intenzív edzést,
a gyerekeknek sporttal és történelemmel
kapcsolatos kvízeket, activity játékot szerveztünk a művelődési ház légkondicionált
helyiségében, melynek biztosítását ezúton
is szeretnénk megköszönni Kápolnásnyék
Község Önkormányzatának. Az edzések
során használt felszerelést és eszközöket a TeFocid Labdarúgó Egyéni képzés
biztosította, a logisztikát pedig a TeFocid
Alapítvány vette a szárnyai alá. A közös
munkával és összehangolt szervezéssel
létrejött táborok idén is nagyon jól sikerültek a nehézségek ellenére, ami kellő
bizonyságot ad arról, hogy ez a közösség
nem egy átlagos csapat, hanem szoros köteléken alapuló baráti társaság is, ahová
élmény tartozni.
Köszönjük a fantasztikus szülőknek és
gyerekeknek, hogy Velünk voltak idén
is, jövőre is szeretettel várunk Titeket és
minden kápolnásnyéki és környékbeli
focizni vágyó gyereket.

Gyertek, csatlakozzatok hozzánk Ti is a
táborokban és a mindennapokban!
Bognár Viktória
TeFocid Alapítvány kurátora
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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
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VENDÉGLŐ A TEGNAPHOZ
"Nem a legutolsó élvezet az evéstől és
ivástól kipirult arcok között házigazdának lenni, kínálgatni a menyecskeképű
almákat, párolgó feketéket, ügyelni a kiürített poharakra, eltalálni a vendég óhajtását, kellemetes, mindenkinek hízelgő
témákat tartani felszínen, kártyát adni a
kártyásoknak, a hervatag szépasszonyoknak választékos udvarlót, a tudó mellé
buta embert ültetni, a vitatkozóhoz méltó
ellenfelet, a férjhez kívánkozó leánykához örökös vőlegényt, a zenélőhöz partnert, vénasszonyhoz pletykás szomszédot, szomorú vendéghez víg hahotázót,
gondoskodni bohókás pohárköszöntőről,
mindig könnyű lábú táncosról, költőről,
aki verseit elszavalja, muzsikusról, aki
előveszi hangszerét. Ó, nem utolsó dolog baráti hangulatba ringatott férfiakkal
és megelégedett nőkkel kezet fogni, midőn éjfélt kongatnak, a toronyórák és a
vendégek hazafelé szállingóznak." Így
ír a magyaros vendégszeretetről Krúdy
Gyula az Álmoskönyvében. A XIX. század második felében a kápolnásnyéki
nagyvendéglőt vezető Szénásy Mihály
vajon hasonlóan gondolhatta?
Egy vendéglős jubileuma
Szép és különösen ritka jubileumot ült
1901. július 3-án Kápolnásnyék lakossága. Szénásy Mihály a községnek, de az
egész akkori vármegyének is köztiszteletben álló népszerű tagja ezen a napon
ünnepelte félszázados évfordulóját annak, hogy Kápolnásnyéken vendéglős
ipart folytat. Ötven esztendős cég volt az
övé, vajon hány vendéglős tudja ezt elmondani magáról?
Szénásy Mihály, mint fiatal ember
került Kápolnásnyékre, ahol a Vértessy
család védő szárnyai alatt kezdte meg
pályafutását. Az 1848-49. évi szabadságharc őt is a harctérre szólította, s mint
honvéd számos csatában vett részt, több
sebet is kapott. A szabadságharc lezajlása után ismét visszatért a községbe, s miután józanság és becsületes munkássága
által magának számos jó barátot szerzett,
1861. évben a mai nagy vendéglő önálló
vezetését vette át.

A szomorú időkben a környék lakossága nála gyűlt össze sírva vigadni, s
azóta Szénásy tisztesség és becsületben
megőszülve szolgálta ki vendégeit, úgy,
hogy abban a korban megtestesítője lett
az igazi magyar vendéglősnek, aki a
hozzá érkezőket elsősorban vendégnek
nézte s csak azután üzletfélnek. A község lakossága lassanként meg is választotta őt közgyámnak, pénztárnoknak és
képviselőnek.
Az ünnepély alkalmával — mint azt
a Székesfehérvár és Vidéke tudósítója
írja — a derék vendéglős 60 terítékes
bankettre hívta meg régi és új vendégeit, illetőleg barátait. Jelen voltak azon:
Kenessey Kálmán miniszteri tanácsos,
özv. Vértessy Józsefné, Urházy Sándor
református lelkész, a községi elöljáróság és képviselő bizottság tagjai, valamint számos községi polgár, továbbá
a szomszédos községekből: Kolonics
Károly plébános, Decsy Károly református lelkész, Dr. Späth Henrik, Tóth Imre,
Schwarcz Fülöp, Klein Lajos, Weisz
József stb.
A vacsora alatt Urházy Sándor ev. ref.
lelkész üdvözölte a könnyekig meghatott ősz férfiút. A szívből fakadó beszéd
hatása alatt a jubiláns és hozzátartozói,
valamint özv. Vértessy Józsefné úrnőnek
is - ki az ünnepeltet gyámfiaként szerette - szemébe örömkönnyek ragyogtak, a jelenlevő vendégek pedig szűnni
nem akaró éljenzéssel adtak kifejezést
az ünnepelt iránti nagyrabecsülésüknek. Felköszöntőt mondtak még: Decsy
Károly és Kutassy Endre szintén a jubilánsra és az utóbbi a jelen volt Kenessey
Kálmánra, többen az ünnepelt családjára, míg Marton László, Meszleny Pál
országgyűlési képviselő, Cseh Mihály és
mások üdvözlő levelét olvasta fel, végezetül pedig ez alkalomra írt költeményét
szavalta el nagy tetszés mellett.
Hol lesz, merre lesz?
Hol helyezkedett el ez a nagyvendéglő? Maradt-e még valami belőle a jelenkornak? Károly János, Fejér vármegye történetének írója, műve 1901-ben
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megjelent IV. kötetében ír a nyéki kápolna legendájáról, ebben található egy
utalás a nagyvendéglőre. „Az, hogy
Nyéknek Kápolnás-Nyék a neve, még
nem bír bizonyító erővel. Kápolnája volt
kétségkívül Nyéknek, s ez a vélemény
szerint ott állott abban a sarokban, amelyet a Fejérvár-budai országút és a KisVelencéről jövő út találkozása képez, a
nagyvendéglő déli vége átellenben. És
ezen kápolnánál fogva neveztetett is el
későbbi időkben Kápolnás-Nyéknek...”
Az 1819 és 1869 között végzett második, és az 1872 és 1884 között végzett
harmadik katonai felmérés térképein jól
látszanak a falu szélén, a fent megjelölt útkereszteződésben a nagyvendéglő és kapcsolódó épületei. Az 1884-ben
készült részletes kataszteri térképen
még pontosabban kivehető az említett
épületegyüttes.
A nagyvendéglő első említése az írott
sajtóban a Budapesti Hírlap 1857. november 18-i számában található az interneten elérhető források szerint. Egy
hirdetés jelent meg ekkor a lapban, mely
szerint a kápolnásnyéki közbirtokosság
haszonbérbe adja a Buda-Székesfehérvár
országúton lévő két vendégfogadóját és
a településhez tartozó italmérési jogokat
Nyéken és Pettenden. Több újságban
lehet ezekre az ingatlanokra és jogokra
vonatkozó hirdetéseket találni az 1800as évek második feléből. Ezekből megállapítható, hogy hároméves időtartamra
szóltak a szerződések. Ennek a bizonyos
1857-es felhívásnak egyik érdekessége,
hogy a nagyvendéglő udvarában létezett
egy izraelita vendéglő is.
Történetek a nagyvendéglőről
1876. július 22-re virradóra ismeretlen
okból tűz ütött ki a nagyvendéglőben, s
a két istálló épületet a benne levő takarmánnyal, öt lóval, három csikóval együtt
porrá hamvasztotta.
Egy velencei lakos így fogalmazta
meg véleményét az esettel kapcsolatban: “Szomorú dolog lesz az, s még
szomorúbb és elítélendő dolog, hogy a
nyékiek alamuszisága, s lustasága folytán — mert későn érkeztek segélyre —
a lovakat már nem lehetett a veszélyből
kimenteni, s a tűzoltók között többnyire
velenceiek voltak láthatók.
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Szégyen lesz ez Nyék község intelligens embereire is annál
inkább, mivel más vígabb eseteknél az elsőbbségi jogot maguknak szokták fenntartani; szégyen egyszersmind a szomszéd
falu összes lakosságára, hogy az esetet a velenceiek előbb észrevették, s előbb érkeztek a helyszínére. — Önöktől uraim úgy
látszik rabolhatnának egyenként, s mégsem vennék észre! —
Hát ilyen lábon áll ott a közbiztonság?!”
1880. február 18-i számában adott hírt arról a Székesfehérvár
és Vidéke, hogy Veisz Antal 26 éves pincér, aki akkor már három éve a nagyvendéglő alkalmazottja volt, s mindenki rokonszenvét bírta, a vendéglő padlásán kötél által véget vetett életének. Az öngyilkosság előtt egy órával még jó kedvvel ebédelt.
Tettének okára nem derült fény.
1882. augusztus 20-án délután 4 órakor Benkő József béresgazda vezetése alatt 12 perkátai béres aratórésszel (szerk.:
a learatott gabonának valamely szerződésben meghatározott
hányada, amelyet a bérmunkában dolgozó arató munkabér fejében kap.) érkezett Szénásy Mihály nagyvendéglőjébe. A borozgatókhoz csatlakozott később két társával Ősi István alsószentiváni csősz is, aki verekedést kezdett s két vendéget a nála
levő fokossal véresre vert, a vendéglőst pedig, mert nem akart
neki bort adni, leütéssel fenyegette. A helyszínről elmenekült, a
nyomába szegődő pandúrokkal is összetűzésbe került, de végül
elfogták a garázdálkodókat.
1884. szeptemberében egy vidámabb hír jelent meg a
Budapesti Hírlapban. Tóth Imre e hónap 23-án vezette oltárhoz
Kápolnásnyéken Szénásy Emma kisasszonyt, Szénásy Mihály
leányát.
A XIX. század utolsó évtizedében és a XX. század első éveiben folyamatosan jelentek meg híradások, hogy a nagyvendéglőben az önkéntes tűzoltó egylet, a római katolikus és az
izraelita iskolaszék, a kápolnásnyéki szegények támogatására
számos bált, táncmulatságot rendeztek, melyekre nem csak a
helyi, de a környékbeli, szomszédos települések fontos személyei is ellátogattak. Az intézmény helyt adott különböző árveréseknek is.
Kápolnásnyék 1901. november 22-én igazi szeretetről és
háláról tanúskodó ünnepet ült: a helyi orvost, Kremnitzky
Ferencet működésének negyvenedik évfordulója alkalmából
köszöntötték fel. Kremnitzky Ferenc nemcsak jeles orvos volt,
hanem kitűnő emberbarát is, aki testi és anyagi bajaiban önzetlenül támogatta — különösen a szegényebb — pácienseit.
Negyven évi szolgálatának emlékére a községházán díszgyűlést tartottak, este pedig fényes bankettet a nagyvendéglőben,
hol lelkesen ünnepelték a jubilánst.
1911. első felében aztán több hirdetés is megjelent országos
lapokban, hogy Kápolnásnyéken a Szénásy-féle jóforgalmú,
régi, messze vidé¬ken ismert nagy¬vendéglő a tulajdonos előre¬haladott kora miatt berende¬zéssel együtt eladó.
Valószínűleg sikerült értékesíteni a vendéglőt, ám hat évvel
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később, 1917. augusztusában egy Györe Gyula nevű úriember
próbálta meg ismét eladni azt. „BESZÁLLÓ nagyvendéglő, 8
szobával, táncteremmel. különálló lakházzal, 4 szobával, mellékhelyiséggel, sok gazdasági épülettel, díszkerttel, gazdasági
célra is igen alkalmas, Fejér megyében, Kápolnásnyéken, a déli
vasút fővonalán, gyorsvonatok is megállnak, 40.000 koronáért
eladó.”
Az utolsó újsághír 1937. februárjában jelent meg a nagyvendéglőről, mely szerint választási gyűlést tartottak ott Griger
Miklós mellett, aki alapító tagja volt a legitimista Nemzeti
Néppártnak.
A második világháborúban minden bizonnyal megsérült a főépület, amiből a későbbiekben egy nagyobb és egy kisebb épületet alakítottak ki, ez utóbbiból családi ház lett. A nagyvendéglőhöz tartozó földterületet több részre osztották, értékesítették a
későbbi tulajdonosok. A nagyobb épület a földhivatali nyilvántartás szerint 1965-ben öröklés és ajándékozás címén került a
Dorsich család tulajdonába. A Fő u. 3-5. szám alatt álló épületben élt 1990. augusztus 7-én bekövetkezett haláláig dr. Dorsich
István körzeti főorvos. 2015-ben a család értékesítette az ingatlant, melyben jelenleg az Őszilomb Idősek Otthona működik.
Kovács Károly
Források:
Arcanum Digitális Tudománytár:
https://adt.arcanum.com/hu/
Lechner Nonprofit Kft.
légifilmtár: https://www.fentrol.hu/
https://kapolnasnyek.info
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KertRENDezés
Valahol mindenki akinek kertje van
– legyen az akár haszon, akár díszkert –
mindenképp a rendezettségre törekszik
benne. Legtöbbünknek a lelki világát
a rendezettség látványa nyugtatja meg.
Szeretjük a szemünket pihentetni egy harmonikus és szinte művien megkomponált
látványon. Ez a szemlélet életünk minden
részére kihat, még akkor is ha nem vagyunk éppen rendszerető emberek.
Mi jut először az eszébe, ha meghallja
a kert szót?
Nekem először üde, zöld lombú fák
sejlenek fel, melyek levelein hűs dallamot játszik a nyári szél. Aztán a nagymamám konyhakertje, ahol katonás rendben
sorakoztak a különféle zöldségfélék és
a gyermekként végeláthatatlannak tűnő
szamóca mező.
Mikor Kápolnásnyékre költöztem,
azonnal belevetettem magam a konyhakert művelésbe, jobbára azokra az
emlékekre támaszkodva, amit otthonról
hoztam magammal. Az interneten is sok
mindennek próbáltam utánanézni. Voltak
sikerélményeim de nagy kudarcaim is. A
legtöbb kudarcomért a gyomokat tettem
felelőssé. Első években még a klasszikus
falusi konyhakertet szerettem volna létrehozni,
de egyszerűen hiába akartam minden nap kimenni,
hogy gyomláljak, nem
volt rá időm. A gyomok
pedig csak nőttek és nőttek, sokszor egészen annyira, hogy a haszonnövényeket
szépen el is nyomták. Nagyon csalódott
voltam.
Aztán gondoltam egy merészet és
megkértem a férjemet, hogy a telken
tengődő anyagokból próbáljunk meg
egy magaságyást összeállítani. Így lett
az első magaságyásom, akkor még itt is
a klasszikus mintát akartam követni, de
az igazság az, hogy ugyanazzal a problémával szembesültem, mint korábban.
Ugyan tény, hogy nem gyomosodott fel
olyan gyorsan, de végül itt is győzött a
természet.
Emiatt azonban nem keseredtem el,
aminek következő évben egy újabb magaságyás lett az eredménye. Ekkor már
elkezdtem beleásni magam a vegyszermentes kertészkedés mikéntjébe. Itt hozzá kell tennem azt, hogy számomra ez
egy véget nem érő tanulási folyamat.

Ez a paradigmaváltás vezetett el a
mélymulcs és a permakultúra gondolatához. A két legfontosabb dolog amit
megtanultam, hogy mindig a talaj állapotát kell egyensúlyba hozni ahhoz, hogy
megfelelő mennyiségű és minőségű
termést takaríthassunk be, illetve hogy
meg kell tanulni elengedni. Ez azért is
nagyszerű, mert az elengedést az életünk egyéb területein is könnyebb lesz
abszolválni.
Tavaly előtt kezdtem el a mélymulcsos
ágyásom kialakítását. Karton lapokat terítettem a földre és mikor kipusztultak
alóla a gyomok, feltöltöttem a területet
komposzttal dúsított földdel és szalmával. Következő tavasszal rendkívül bátortalanul csak néhány paradicsom és
paprika palántát és egy darab cukkinit
ültettem bele. A növények gigantikus
gyökereket fejlesztettek a tápanyagdús
közegben. A paprikák mellé ültetett cukkini kb másfél méter átmérőjű bokorrá
fejlődött és maga alá gyűrte szinte az
összes paprikát. A lugas paradicsomok
szépen fejlődtek és rengeteg termést
hoztak. Sajnos a tavaly augusztusi intenzív poloska invázióra nem voltam felkészülve, így a termés nagy része a rovarok
martalékává vált.
A mulcsozásnak rengeteg nagy előnyét
tapasztaltam meg. A talaj nehezebben
szárad ki, nem égeti ki az erős napsütés,
így biztos védelmet nyújt a hasznos élő
szervezeteknek. Ezen felül a természetes
talajtakaró réteg lassan elbomlik és ezáltal tápanyagot juttat a talajba. Ezeken
kívül van még egy rendkívül hasznos

tulajdonsága: nehezen törnek át rajta a
gyomok. Ami mégis kinő belőle, az sokkal könnyebben eltávolítható, mint egy
szikesre száradt, fedetlen talajból.
Tudnunk kell, a természet törekszik
rá, hogy a talajok pontosan a fent említett dolgok miatt ne legyenek fedetlenül. Nézzünk csak körül például egy
erdőben. A talajt mindenütt növények és
bomlásnak indult növényi részek, azaz
avar takarja. Alatta -bár szabad szemmel
nem feltétlenül látjuk őket- hemzsegnek
a különféle hasznos élő szervezetek,
akik a növényi részekből tulajdonképpen új termőréteget hoznak létre azok
lekomposztálásával.
Kertünkben mind a talajéletre, mind
az egészségünkre az egyik legkárosabb
dolog amit tehetünk a gyomírtás. A házikertben is alkalmazható totális gyomírtók hatóanyaga a glifozát amely egy
vízben oldódó szerves sav. Irritációt
okozhat a szembe vagy a bőrre jutva,
belélegezve heves köhögést válthat ki,
valamint a legújabb kutatások beszámolnak teratogén, azaz fejlődési rendellenességet okozó és hormonkárosító hatásairól is.
A konyhakertben és környékén már
évek óta nem gyomírtok, de idéntől úgy
döntöttem a telken sehol nem fogok. A
gyomok viszont úgy döntöttek, birtokba
is veszik gyorsan az addig gyomírtott
területeket. Már egészen kora tavasszal
zöld takaró fedte az egész udvart, amelyet korábban kavics fedett. Gondoltam
még idejekorán elejét veszem a helyzet
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elharapózásának és elkezdtem kézzel
kigyomlálni, illetve próbálkoztam forró
levegős írtóval is. Mondanom sem kell,
nagyon fárasztó volt és gyakorlatilag
minden szabad percemet felemésztette
volna a művelet. Ezért úgy döntöttem,
végülis talán nem olyan nagy baj a természetre bízni a talajtakarást és időnként
csak rövidre nyírni a „füvet”.
A mai kor embere a természettől nagyon eltávolodva éli világát. Szinte elbarikádozza magát tőle. Műanyag gyepek és térkő fedi az udvarokat a kertes
házaknál. Számomra ez nagyon szomorú
látvány, hiszen az egészségünk megőrzése érdekében igen nagy szükségünk lenne a föld energiáira amelyektől így teljesen elszigeteljük magunkat.
A kertjeinket ráadásul virágot nem
hozó nyírott sövénnyel kerítjük el, amely
sem a beporzó rovarokat nem vonzza,
sem a madaraknak nem biztosítunk vele
búvóhelyet.
Teljesen sterillé tesszük az életterünket, szinte megállítjuk a természet körforgását otthonainkban. Pedig csak egy
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kis szemléletváltásra lenne
szükség ahhoz, hogy újra
kapcsolódni tudjunk a természethez és élvezni tudjuk
a benne töltött időt. Kicsit
másképp kéne tekintenünk
a minket körülvevő világra.
Például el kellene fogadnunk
azt, hogy a gyomok nem károsak (többnyire), és nem
kifejezetten a mi bosszantásunkra nőnek ott, ahol. Sőt
vannak köztük kifejezetten
hasznosak is! Viszont erről a
következő lapszámban fogok
írni Önöknek!
Addig is használják ki a
jó időt és ha van rá lehetőségük legyenek minél többet a
természetben!
Üdvözlettel:
Sarkadiné Héja Johanna
Sarkadi és Társa Kertészeti
Áruda
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TERMÉSZET

GAZDÁLKODÁS VAGY GARÁZDÁLKODÁS?
Egy régi kabaréjelenetben a beteg elmegy az orvosához és álmatlanságról panaszkodik. Az orvos felír egy gyógyszert,
a beteg elégedetten távozik. Egy hónap
múlva ismét megjelenik a rendelőben és
az orvos kérdésére válaszolva közli, hogy
most már jól alszik, csak sajnos a gyógyszertől kiütései lettek. Semmi gond, így
az orvos, majd felír egy újabb gyógyszert,
amitől megváltozik a beteg hangmagassága. A jelenet többször megismétlődik, a
beteg előző betegsége javul, de újabb és
újabb mellékhatások jelennek meg. Bár a
jelenet kétségkívül sarkított, egy alapvető
jelenségre hívja fel a figyelmet. A pillanatnyi probléma megoldása átmenetileg
könnyíthet a helyzeten, de könnyen lehet,
hogy még több problémát szül. Mivel
most egy borzasztóan aszályos időszak
következményeit tapasztaljuk minden
nap, érdemes elgondolkodni, hogy mi az,
ami ebből a helyzetből tanulható és a javunkra fordítható.
Highway to hell
Egy mezőgazdaságban igen járatos
előadó említette nemrég a gazdálkodás és
a garázdálkodás hasonlatot. A gazdálkodó ember körül- és messzetekintő, a garázda csak a saját és az azonnali érdekeit
nézi. Sajnos, egyes tevékenységekről csak
utólag derül ki, hogy milyen káros következményekkel jártak – az össze jószándék
ellenére. Ilyen példa lehet a XIX. századi folyamszabályozás mértéke is. Ennek
eredeti célja az volt, hogy minél nagyobb
területek váljanak „szabaddá” a mezőgazdasági termelés céljaira, valamint a hajózás
könnyebbé tétele érdekében. A cél nemes
volt, az eszköz rendelkezésre állt és nagy
gondolkodók és politikusok támogatták a
szabályozás gondolatát.
Korábban az árvizek során a mai országterületünknek egynegyedén(!) okozott állandó, vagy időszakos vízborítást. A
Kárpát-medencébe érkező folyók kanyargós útjuk során nem tudták levezetni az
árhullámokat, amelyek szétterülve, csak
lassan apadtak el. A folyamszabályozás
után Tisza folyó eredetileg 1213 km-es
síksági hosszát (gondoljunk bele a rengeteg kanyarra, ami a hosszat a maihoz képes
lényegesen megnövelte) 760 km-re csökkentette. Ennek következtében a rövidebb
szakaszon igen jelentés esés-növekedést
eredményezett, ami a sodrás növekedésével járt együtt. Ez átlagosan 2 m-t meghaladó (!) medermélyüléshez vezetett. Ezzel
egyidejűleg az erózió megnőtt és a talajvíz
szintje jelentősen csökkent. Az elvégzett
munkálatok eredményeként az eredeti ös�szárterület, a sajátos hangulatú és élővilágú

vadvízország 38 600 km2-ről 2300 km2nyi, gátak közötti hullámtérre csökkent.
Értelemszerűen az így szabályozott folyamok mentén gátakat kellett emelni.1
Mindezek következtében jelenleg az országunkból több víz folyik ki, mint amennyi
beérkezik – hiszen a mélyebb, felgyorsult
folyók folyamatosan viszik el a talajvizet.
Mindez, egy különlegesen száraz időszak
esetén tragikus következményekkel jár.
Mit látunk tehát? A XIX-ik századi betegünk elment az orvosához és elmondta,
hogy nagyobb területen szeretne termelni.
Az orvos felírta hát a folyamszabályozást
– és lám tényleg nagyobb területen termelünk. Csakhogy, mivel elmarad a vizek
szétterülése, nincs annyi párolgás és kevesebb eső esik. Mit mond erre az orvos?
Öntözzünk! Az öntözött, körülbelül 110
ezer hektáron megoldódni látszik a probléma. Csakhogy ennek több következménye
is van. Egyfelől ez nagyon energiaigényes
folyamat. Másfelől az öntözött föld lassan
elszikesedik. Nem véletlen, hogy az öntözésen alapuló nagy ókori civilizációk helyén ma sivatagok vannak. (Az esővíz lágy
víz, nincs benne „keménység” azaz sótartalom, szemben a folyóvizekkel a kútvízzel, amelyek lényegesen keményebbek.)
A betegünk tehát hamarosan ismét megjelenik majd az orvosnál, és megoldást kér a
problémájára. Meddig megy ez így?
Nyilvánvalóan nem lehet célunk, hogy
pálcát törjünk a százötven évvel ezelőttiek cselekedetei felett, már csak azért sem,
mert a saját generációink is megtesznek
mindent, a környezetünk (öntudatlan)
rombolásáért. Vajon mire gondolhattak
a Húsvét szigetek lakói, amikor már alig
maradt kivágatlan fa a szigeten és az éhhalállal küzdöttek? Amennyire a leletekből
sejteni lehet, folytatták a szobrok állítását.
A szobrok megmaradtak, a szigetlakók
kipusztultak. Vajon csak ők voltak rövidlátók? A negyvenfokos perzselő hőségben, kiszáradt kukoricatáblák és nyáron
leveleiket hullató fák mellett haladva
nem jut eszünkbe, hogy mi is egy szigeten élünk, ami bolygó méretű, de véges és
tönkretehető?

Mások dolga?
Hajlamosak lehetünk azt gondolni, hogy
mi „kis emberek” tehetetlenek vagyunk
az ilyen szintű folyamatokkal szemben.
Nem tudjuk visszafordítani a folyamszabályozást, nem mi tehetünk a tavak folyók
kiszáradásáról. Mégis, nagyon magas elvárás lenne, ha arra buzdítanánk mindenkit,
hogy kicsiben tegye meg azt, amit elvár
a „nagyoktól”? Pontosan úgy, ahogyan
pontosan tudjuk, hogy a saját egészségünk
nem csak az orvos dolga, a gyerekeink,
unokáink nevelése nem csak az oktatási
intézmények feladata – pontosan ezen a
logika mentén mondhatjuk, sőt viselkedhetünk is úgy, mint akik felelőséggel tartozik
azért a kis környezetért, ami az ő felelősségi köre. Az esővíz gyűjtése, a mulcsolás,
a csepegtetéses öntözés, nagy vízigényű
gyep kialakítása helyett inkább fák és bokrok esztétikus elrendezése, a húsfogyasztás csökkentése – ez jelentené a felelős
viselkedést.
Nem mondhatjuk, hogy ez az út egyszerű vagy könnyű. De azt igen, hogy az
egyszerű és könnyű életnek komoly negatív következményei vannak. Érdemes
meghallgatni egy régi és nagyon aktuális
üzenetet, a Highway to hell (Autópálya
a pokol felé) című AC/DC számot.
Mindenki eldöntheti, hogy ezen a pályán
akar-e száguldani.
Dr Bencz Zoltán / Fülöp Berta

1 - https://www.arcanum.com/en/online-kiadvanyok/pannon-pannon-enciklopedia-1/magyarorszag-foldje-1D58/
az-eghajlat-a-vizek-a-talaj-es-az-elovilag-foldrajza-25FA/aduna-a-tisza-es-mellekfolyoik-somogyi-sandor-26FD/
arvizmentesites-es-folyoszabalyozas-2712/
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Mihály - napi Vigasságok

FELLÉPŐINK
KELEMEN
KABÁTBAN

TNT TRACK
KREDENC

FARKASHÁZI RÉKA
ÉS A TINTANYÚL

GÁJER BÁLINT

BELICZAI BALÁZS

SÉFEK SÉFJÉBŐL:
PIKÁCS ÁRPÁD
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HIRDETÉS

HIRDETÉS
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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

23

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

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

3000 Ft/kg

Első csülök

2400 Ft/kg

Fehér szalámi

3500 Ft/kg

Hátsó csülök

2400 Ft/kg

Paprikás szalámi

3500 Ft/kg

Füstölt császárvég

2400 Ft/kg

Mangalica sonka

3500 Ft/kg

Kenyér szalonna

2800 Ft/kg

Mangalica lapocka

3500 Ft/kg

Kolozsvári szalonna

3500 Ft/kg

Mangalica szalonna

3500 Ft/kg

Darabolt comb

3500 Ft/kg

Mangalica kolbász

3500 Ft/kg

Darabolt lapocka

3500 Ft/kg

Toros csomag

2200 Ft/kg

Felsál sonka

3500 Ft/kg

Sütő kolbász

2200 Ft/kg

Angol szalonna

3500 Ft/kg

Disznósajt

2500 Ft/kg

Füstölt tarja

3500 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
Barátság Klub
Farkasréti Tamás
06/70/633-4910
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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