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Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Lapja

2015/9.

Itthon vagy!

Magyarország, szeretlek!

MEGHÍVÓ
a XV. Kápolnásnyéki Szent Mihály
napi Ünnepség programjaira
2015. szeptember 26. szombat:
9.00-tól 	Szent Mihály napi kispályás labdarúgó torna a
műfüves pályán
9.30-tól	A Vörösmarty park előtti utcai főző verseny:
		Az önkormányzat szervezésében 20 csapat főz saját
receptek alapján
		Minden megjelent vendéget meghívunk 13 órától az
ételek kóstolására.
13.00-tól Szúnyogszigeti halászlé kóstolás
Egyéb programok a rendezvény idején:
• A Vörösmarty Emlékház látogatása mindenki számára ingyenes a
rendezvény ideje alatt
• Lego kiállítás a Művelődési Házban
• Gyermekeknek arcfestés és kézműves foglalkozás a Vörösmarty
parkban
A Vörösmarty parkban felállított szabadtéri színpadon:
14.00 	A Szent Mihály Napi ünnepség megnyitása
Podhorszki István
		 polgármester köszöntőjével.
		„ Polgármesteri Elismerő Oklevelek” átadása
		A tavalyi Szent Mihály nap óta születettek
köszöntése
		A kispályás labdarúgó torna eredményhirdetése

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kápolnásnyék Község Önkormányzata

14.30-tól Szent Mihály Napi kulturális
program
14.30	A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
gyermekműsora
14.50	A Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály
Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola táncosainak fellépése
15.20	A Verebi Dalos Ajkú Szépasszonyok
Karának népdalcsokra
15.35	Helyi tehetségek bemutatkozása
15.50	Szabó Andris zenés
produkciója
16.20 Hastánc bemutató
17.00	Szabó József
(Tamburás) műsora
17.30 Zumba bemutató
18.00	A Sierra Tánczenekar
műsora
19.00	Apostol együttes
fellépése
20.30 	Zenés tűzijáték
és Szent Mihály
napi tűzgyújtás
a Vörösmarty
parkban
21.15	Utcabál - közreműködik a "Buli Express
Company” Zenekar
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Önkormányzati
Hírek
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2015.07.06-án rendkívüli nyilvános ülésén határozatot hozott a
helyi építési szabályzat és szabályozási terv
módosításáról. A határozatában rögzítette,
hogy a korábban meghozott döntése alapján
elkészült munkaköri anyagot jóváhagyja és azt
véleményeztetési eljárásra alkalmasnak tartja.
Felkérte a polgármestert, hogy a munkaköri
anyagot az eljárásban érintett szakhatóságok és egyéb szervek részére küldje meg. A
Képviselő-testület a véleményeztetési eljárás
lezárultát követően az Állam Főépítész szakmai véleményének ismeretében hozza meg
az eljárást lezáró rendeletét.
Jogszabályi kötelezettségének eleget téve
a Képviselő-testület elfogadta a 2015.évi ös�szesített közbeszerzési tervét.
2015.07.30-án megtartott ülésén a Képviselő-testület – az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős helyettes
államtitkárának megkeresésére – döntött
a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola működtetői jogának magyar
állam részére történő átadásáról. A nemzeti
köznevelésről szóló törvény alapján a 3.000
fő lélekszámot meghaladó települések önkormányzatai kötelesek gondoskodni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által
fenntartott köznevelési intézmény ingó- és ingatlan vagyonának működtetéséről. A törvény
lehetőséget ad arra is, hogy az önkormányzat
– amennyiben gazdasági és jövedelemtermelő képessége ezt nem teszi lehetővé – a
működtetői jogot anyagi hozzájárulás fizetésének kötelezettsége mellett az államnak
átadja. A Képviselő-testület döntése alapján
az intézmény működtetői jogát 2015.09.01től 2019.08.31-ig terjedő időszakban a Kle-

belsberg Intézményfenntartó Központ látja
el. Önkormányzatunk ezen időszak alatt havi
5.318.000,- Ft működtetői hozzájárulást fizet az államnak. A vagyonkezelési szerződés
alapján az intézmény felújításával, karbantartásával, napi működtetésével kapcsolatos
feladatokat a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ látja el.
A Vörösmarty utcai lakások közüzemi ivóvízellátásának biztosítása érdekében a Képviselő-testület tervezési ajánlatok beszerzése
mellett döntött.
2015.08.12-én tartott ülésén a képviselők
döntöttek a Vörösmarty SE és a Pettend SE
sportegyesületek költségvetési támogatásáról. A Képviselő-testület korábbi döntése
alapján a támogatási előirányzatból zárolt
900.000,- Ft-ból 600.000,- Ft támogatást a
Vörösmarty SE, 300.000,- Ft-ot pedig a Pettend SE támogatására állapítottak meg a
képviselők. Egyúttal a Képviselő-testület határozatában rögzítette, hogy a Pettend SE
vonatkozásában 2016.01.01-től a további
költségvetési támogatásra nem tud garanciát
vállalni, a 2016./17-es bajnoki idényre pedig
nem kíván támogatást nyújtani.
2015.08.27-i ülésén fejlesztési támogatás
igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról döntöttek a képviselők. Az önkormányzatokért felelős miniszter – egyetértésben
az államháztartásért felelős miniszterrel – a
tavalyi évhez hasonlóan pályázatot írt ki az
adósságkonszolidációban részt nem vett,
adóssággal nem rendelkező önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatására.
Önkormányzatunk a támogatási igényre az
elmúlt évben is benyújtotta pályázatát, viszont a keretösszegre figyelemmel a 2.000
fő lélekszámot meg nem haladó települési
önkormányzatok pályázatai kerültek kifizetésre. Az idei évben a pályázat alapján ismét lehetőségünk van a támogatási igény
benyújtására. A Képviselő-testület döntése
alapján a települési lélekszámra figyelemmel

a maximális 112.000.000,- Ft-os fejlesztési
támogatásra nyújtja be pályázatát. A település
belterületén Pettend településrésszel együtt
9 önkormányzati út burkolatának és 5.300 m2
térburkolatú járda kiépítésére, a település
teljes közigazgatási területét érintő új településrendezési terv elkészítésére, a temető
bejáró útjának és ravatalozó előtti területének
térburkolására, az önkormányzati hivatal és
művelődési ház épületegyüttesének energetikai korszerűsítésére (homlokzat szigetelés,
nyílászáró csere) nyújtjuk be pályázatunkat.
Ugyanezen ülésén a Képviselő-testület
rendeletet alkotott a település közterületeinek tisztántartásával kapcsolatosan, meghatározta az ingatlan tulajdonosok köztisztasággal kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit,
továbbá felülvizsgálta a közterületek rendeltetéstől eltérő használatára vonatkozó
szabályokat és e tárgykörben is új rendeletet
alkotott. A rendeletben meghatározta a közterület használat szabályait, az engedélyezési
eljárás rendjét és az eltérő célú használatért
fizetendő díjak mértékét.
A víziközmű szolgáltatásról szóló törvény
rendelkezései alapján a közüzemi ivóvíz- és
szennyvíz hálózat vonatkozásában az ellátásra
kötelezettnek 15 éves fejlesztési tervet kell
készítenie, melyet a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalnak kell jóváhagyásra megküldeni. Miután településeinken
az ivóvízhálózat állami tulajdonban van, így az
erre vonatkozó fejlesztési terv elkészítésének
kötelezettsége az államot terheli. A szennyvízcsatorna-hálózat az önkormányzat tulajdona,
ennek megfelelően a Képviselő-testület a DRV
Zrt által készített javaslatot elfogadva meghatározta a hálózat 15 éves fejlesztési tervét,
amely felújítási, pótlási és beruházási tervből
áll. A tervezett fejlesztések fedezetét az üzemeltető által fizetett használati díj biztosítja.
Podhorszki István
polgármester
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Örömmel tájékoztatjuk településünk lakóit, hogy rövidesen megkezdődik a Velence
– Kápolnásnyék kerékpárút építése a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi
Fejlesztési Tanács beruházásában. A velencei
Hajóállomástól kezdődően a kápolnásnyéki
Gárdonyi út, Dózsa utca, Vörösmarty utca és
Deák Ferenc utca érintett a beruházásban.

Egyes szakaszokon új építésű kerékpárút, más
szakaszokon a már meglévő helyi utakon új
kerékpár-sáv kialakítása történik. A beruházás

kapcsán a Deák Ferenc utcában személygépkocsi, autóbusz parkoló, a Vörösmarty
utcában személygépkocsi parkoló és a Fő
utcai csatlakozásnál autóbusz-öböl is épül. Az
építés miatt szükségessé válhatnak időleges
forgalomkorlátozások, melyhez türelmüket
és megértésüket kérjük.
Képviselő-testületünk korábbi döntése
alapján pályázatot nyújtottunk be a háziorvosi
rendelő felújítására, korszerűsítésére, valamint a Gárdonyi út térburkolatú járdájának
megépítésére.
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Örömünkre szolgál, hogy – bár a járda
építési pályázatunk nem nyert – orvosi rendelőnk felújítására 17.524.164,- Ft vissza nem
térítendő támogatást nyert önkormányzatunk. A támogatási összeget az Államkincstár
útján önkormányzatunk számára már folyósították. A pályázati összeg felhasználásá-

nak határideje 2016.12.31. A felújítást végző
vállalkozást az önkormányzat közbeszerzési
eljárás keretében választja ki és bízza meg.
A felújítás keretében megtörténik az épület
teljes homlokzatának hőszigetelése, vakolása,
nyílászárók cseréje és fűtéshálózatának korszerűsítése. A munkákhoz az önkormányzat a

pályázati forráson felül 5.841.389,- Ft önerőt
biztosít. A felújítás várható teljes költsége
23.365.553,- Ft.

Kápolnásnyék Község
Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2015.
(VIII.31.) önkormányzati
rendelete

b) a közterületek, buszmegállók szervezett,
rendszeres tisztán tartását, általános
jellegű takarítását,

(3) A közös tulajdonban álló ingatlanok,
épületek esetében az (1) bekezdésekben írt
kötelezettségek a tulajdonosok egyetemleges kötelezettségei.

A köztisztaság
fenntartásáról
Kápolnásnyék Község Önkormányzat
képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c)
pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. A rendelet célja és hatálya
1. § (1) A rendelet célja Kápolnásnyék község területére vonatkozó kötelező érvényű
magatartási szabályok megállapításával elősegíteni a település területén a köztisztaság
fenntartását, a köztisztaság helyzetének
fokozatos javulását.
(2) A rendelet területi hatálya kiterjed Kápolnásnyék község közigazgatási területére.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed
minden Kápolnásnyék község területén
tartózkodó jogi és természetes személyre,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, társaságra, továbbá valamennyi
ingatlantulajdonosra, használóra.
2. Közterületek tisztántartása

Közérdekű
információk

2015/szeptember

2.§ (1) Az Önkormányzat a közterületek
rendszeres tisztán tartásával kapcsolatos
feladatait az érintett ingatlantulajdonosok
e rendeletben meghatározott közreműködésével látja el.
(2) Közutak, közparkok, közterek, járdák,
tisztántartása, síkosság-mentesítése, a keletkező szemét összegyűjtése és elszállítása
az önkormányzat feladata. Ennek keretében
elvégzi:
a) az utcai hulladékgyűjtő edények rendszeres kiürítését és tisztántartását,

c) a hó eltakarítási és síkosság-mentesítési
munkákat a biztonságos közlekedési
feltételek megvalósítása érdekében.
d) az illegális lerakók feltárását, felülvizsgálatát, felszámolását, tiltó táblák kihelyezését,
a közterületen lévő szemétgyűjtő edényzet
ürítését, karbantartását pótlását,
e) a közterületen elszórt szemét zsákos
összegyűjtését, elszállítását, és

Podhorszki István
polgármester

(4) Intézmények, szórakoztató és vendéglátó
ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más árusító helyek előtti járdaszakasz, parkoló tisztán tartása, hó- és síkosság mentesítése a létesítmény üzemeltető
kötelessége.
4. A közterületek tisztán tartásával kapcsolatos kötelezettségek és tilalmak

3. A tulajdonosok kötelezettségei

4.§ (1) A közterületen szemetet, hulladékot elhelyezni, elhagyni vagy eldobni tilos,
szemetet, hulladékot kizárólag az utcai szemétgyűjtőbe szabad dobni.

3.§ (1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője,
használója, haszonélvezője vagy bérlője (a
továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles
gondoskodni.

(2) A Közszolgáltató által szervezett lomtalanítást kivéve tilos a közterületen elhelyezett
hulladékgyűjtő edények, konténerek mellé,
köré a hulladék, veszélyes hulladék, illetve
egyéb lomok elhelyezése.

(2) Az ingatlan tulajdonosa gondoskodik:

(3) Tilos a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edényzetet, továbbá a szelektív
hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőszigetek
edényzetét megrongálni, eltávolítani, vagy
bele nem való hulladékot beletenni.

f)

a szelektív hulladékgyűjtő szigetek és környékük tisztántartását, karbantartását.

a) az ingatlan és az ingatlan közterülettel
határolt oldalánál lévő járdaszakasz, zöldsáv úttestig terjedő teljes területének
gondozásáról, gyommentesítéséről, tisztántartásáról, a zöldsáv karbantartásáról,
b) a betegségeket terjesztő vagy egészségügyi szempontból káros rovarok és
rágcsálók irtásáról,
c) az ingatlannal szomszédos nyílt árok,
híd, áteresz és ezek műtárgyai tisztán
tartásáról, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolításáról,
d) az ingatlanról, vagy az ingatlan előtti
területről a járda és az úttest fölé nyúló
ágak megfelelő nyeséséről, úgy, hogy
azzal biztosítsa a gyalogos-, kerékpárúton a kerékpáros, illetve a közúti forgalom zavartalanságát, a közúti jelzések
és úttartozékok láthatóságát, valamint
a megfelelő védőtávolságot az elektromos hálózat vezetékeitől, és
e) az ingatlannal szomszédos járda hó- és
síkosság-mentessé tételéről.

(4) Tilos az úton, járdán, illetve a közterületen elhelyezett műtárgyak, műemlékek,
szobrok, bárminemű építmények, valamint
közlekedési berendezések, jelzések, táblák, közvilágítási oszlopok, áramszekrények
összefirkálása, elmozdítása, valamint megrongálása.
(5) Élő vízfolyásba, belvízelvezető és felszíni
vízelvezető csatornába, árokba szennyvizet,
trágyalevet, vagy más szennyezett folyadékot, egészségre ártalmas anyagot, zöld
hulladékot, építési törmeléket, egyéb hulladékot bevezetni, illetve elhelyezni tilos.
(6) Közterületen tilos állatot legeltetni, illetve állati ürüléket hátrahagyni.
(7) Tilos a közterületen vegyszeres gépjárműmosást végezni, szennyeződést okozó
tevékenységet folytatni, valamint bárminemű rendszeres – nem hibaelhárító – jellegű gépjármű, vagy szerelési tevékenységet
folytatni.
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5. Anyagok szállításából és mezőgazdasági
művelésből adódó szennyeződés eltávolítása
5.§ (1) Mindennemű anyag szállítását úgy
kell végezni, hogy a közterület ne szennyeződjön és a szállítási útvonalon a szállítmányból semmi ne hulljon ki, és csepegés
ne keletkezzen. Könnyen kihulló anyag (pl.:
homok, murva, salak, papír stb.) csak olyan
járművön szállítható, amelynél a lehullás
megakadályozása biztosított.
(2) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásánál, közútra történő felhajtás és szállítás
során a közterület beszennyeződik, annak
feltakarításáról a szennyeződés előidézője, a jármű üzembentartója, üzemeltetője
köteles haladéktalanul gondoskodni, és további szennyeződés megakadályozásáról
gondoskodni.
6.§ (1) A mezőgazdasági célra használt területek művelését az ingatlan tulajdonosa köteles úgy végezni, hogy az ne eredményezze
a közterületek szennyeződését.

(2) Amennyiben a mezőgazdasági célra használt területek művelése a közterület szen�nyeződésével jár, a szennyeződés előidézője
köteles azt haladéktalanul eltávolítani és a
közterületet a szennyeződéstől maradéktalanul megtisztítani és az eredeti állapotot
helyreállítani.
(3) A mezőgazdasági területek művelése
során tilos minden olyan tevékenység, amely
az árkokat eltömíti, a csapadékvíz zavartalan
elfolyását megakadályozza, és azt eredményezi, hogy a víz a közútra kifolyjon.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott bírság
ismételten is kiszabható.
7. Záró rendelkezések

7.§ A köztisztasággal kapcsolatos, e rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítését a
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője – szükség esetén az érintett hatóságok bevonásával – ellenőrzi.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelveknek
való megfeleltetést szolgálja.
Podhorszki István polgármester
Dornyi Sándor jegyző

A homokvárépítés sem maradhatott el. A
gyermekek nagy élvezettel tapicskolták a vizes
homokból a várfalakat és a bástyákat. A zászlókkal, lépcsőkkel, alagutakkal tarkított vár köré
vizes árkot is készítettünk. A fák árnyas lombjai
alatt, a kerti asztalaink ilyenkor is lehetőséget
kínálnak a rajzolásra, festésre, gyurmázásra,
kézműves foglalkozásokra. Az énekes körjátékok és egyéb népi játékok kezdeményezésében
is szívesen részt vettek a gyermekek. Ebéd
után a hűs csendes szobában pihenhették ki a
délelőtti játék izgalmait és fáradalmait.
Benedekné Flesser Éva
óvoda pedagógus
Kövesdi Mónika
pedagógiai asszisztens

Ismét jó ki rendezvényt szerveztek Pettenden a helyi fiatalok. Augusztus 20-i
falunapon főzésekkel, gyerekeknek rendezvényekkel, kreatív foglalkozásokkal,
légcsúszdával tettük fényessé a napjukat. A
felnőttek kora reggeli főzéssel elindították a
reggelt amit egy nagy eső sem tartott vissza
, hogy finomabbnál finomabb étel kerüljön
az asztalra. Közben zenével színesítettük a
napunkat. Este karaoke fogadta a szórakozni
vágyókat amit este a retro discoval zártunk.
Bukovics Krisztián
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14 óra:
Szüreti Felvonulás

SZÜRETI
MULATSÁG

KÁPOLNÁSNYÉKEN
A BARÁTSÁG KLUB
RENDEZÉSÉBEN
- 2015. 09. 19. -

20 óra:
Szüreti Bál
a Művelődési Házban
Belépődíj:
2000 Ft,
mely a vacsora árát is tartalmazza!
Játszik a LEPSÉNYI zenekar!
Érdeklődni lehet:
- a Papírboltban,
- a Fő út 49/14-ben,
- a 368-172-es telefonszámon.

A rendelet kihirdetésre került:
Kápolnásnyék, 2015. augusztus 31.
Dornyi Sándor jegyző

Augusztus
20-ai falunap
Pettenden

”Aranylik a napsugár,
piroslik a rózsa már,
a pipacs is, mint a láng.
a nyár jött el mihozzánk.”
Azok a gyermekek, akik a nyári időszakban
is igénybe vették az óvodai nevelést, ebben
az időszakban sem maradtak élmény nélkül.
Az óvó nénik sok ötlettel és kreatív játékokkal
várták a beérkező óvodásokat. A legmelegebb
napokban az árnyékban elhelyezett pancsoló
asztalok nyújtottak felüdülést és élményt a
gyermekeknek. A játék mellett mindig figyeltek az óvó nénik és a dajka nénik arra, hogy
a gyermekek sok folyadékot fogyasszanak, a
fejüket vékony kalap védje a naptól és napvédő
krémmel kenték be a bőrüket.

(2) A magatartási szabályok be nem tartása
esetén a jegyző százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság, valamint 50.000.-Ft
helyszíni bírság kiszabására jogosult.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő
napon lép hatályba.

Vidám nyár az
óvodában

Kisbíró

igazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény szerinti közigazgatási hatósági eljárás
lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.

6. A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése, jogkövetkezmények

8.§ (1) A rendelet 2.-6.§-ában megfogalmazott magatartási szabályok (amennyiben a
cselekmény nem szabálysértés, vagy bűncselekmény) be nem tartása esetén a köz-
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Szeretettel várja a Barátság klub!

Az ősz, többek között a szüret ideje. Dalok, mesék, népszokások, babonák színes szövevénye övezi a magyar szőlőt,
a magyar bort. A tizenhatodik
és tizenhetedik században igazi
sátoros ünnepnek számított a
szüret, melyre még a hadviselő
vitézek is hazasiettek. Ezekben
az időkben még a bíróságok is
felfüggesztették a működésüket. A szüretelés kezdete a régi
tapasztalatok szerint Terézia,
Orsolya vagy Simon, Júdás napjához volt kötve, vagyis a magyar szőlővidékek többségében
legkorábban október második
felében kezdődött a szüret.
Ma már azonban ez az esemény akár egy hónappal korábban is kezdődhet. A szüret
a komoly szakszerű munkának
és a népi örömünnepnek a
keveréke ma is. Vidámság és

jókedv üt ekkor tanyát a szőlőkoszorúzta hegyekben és a szőlőskertekben. Hajdan szüretkor
kivonult a falu apraja, nagyja a
hegybe. Messzi Földről eljöttek
a rokonok, barátok, hogy segítsenek a munkában és a mulatozásban egyaránt. A szőlőben
dolgozók borral való kínálása a
gazda szent kötelességei közé
tartozott. a bor mellé persze
harapni való is került, reggelire
szalonna, sonka, kolbász vagy
más hasonló hideg eledel járta, ebédre pedig hagyományos
szüreti étkek, töltött káposzta,
gulyás vagy juhhúsos kása került az asztalra. A gazdasszonyok jókora fazekakban hozták
ki a friss tejföllel megöntözött
töltött káposztát, amelyet csak
melegíteni kellet a szőlőben, az
agyaggal tapasztott tűzhelyen.
A gulyást vagy a juhhúsos kását

ellenben kint főzték meg bográcsban szabad tűzön. Ehhez a
munkához mondanom sem kell
férfiúi szakértelem szükségeltetett. A gazda aki otthon feléje
sem nézett a konyhának és ősi
jogon elvárta, hogy a feleség
helyébe hordja az asztalhoz az
eledelt, kint a szőlőben nem
restellt órákon át elszöszmötölni a bogrács körül
A fárasztó munka kora reggeltől késő estig folyt. Napnyugta után kezdődött a mulatság. A szüretelők hazasiettek,
hamar megtisztálkodtak és átöltöztek. Alkonyatkor visszatértek a szüret helyére ahol hos�szú terített asztalok várták már
őket. Birkapörkölt vagy marhagulyás volt ilyenkor szokásos
eledel és persze a bor végtelenségig. A mulatságot tréfás
versengésekkel is színesítették.

Ilyen volt például a csőszjáték.
A mulatság színhelyén az egyik
termet szőlőskertté alakították,
azaz szőlőfürtöket lógattak fel
mindenfelé. A férfiak egyik
fele a szőlőcsőszt, másik része
a szőlőtolvajt alakította. Ha elkapták őket, bíróság alakult és
mókás büntetéseket szabtak
ki rájuk. Kivilágos-virradatig
tartott a mulatság, folyt a bor.
Talán nincs nemzeti himnusz
a világon a magyaron kívül,
amely azért mond köszönetet
istennek, mert borral és bőséggel ellátta az országot. Kölcsey
költeményében ott szerepelnek ezek a sorok is” Tokaj szőlővesszein nektárt csepegtettél”.
A szüret és az aratás mindig is
nagy és fontos ünnep volt, szerencsére mindmáig megőrizte
ezt az örömteli jellegét szerte
az országban.
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II. Kápolnásnyéki
Hagyományőrző Annák
Bálja
Közel 150 vendég, báli helyszín, sok kedves családi, baráti
társaság, és remek hangulat. Ezekkel a szavakkal lehet jellemezni a
2015. július 25-én, a helyi Fidesz
csoport szervezésében megrendezett II. kápolnásnyéki hagyományőrző Annák bálját. Elfogultság nélkül állítható: egy nagyon
jó hangulatú bálnak örülhettek a
szervezők. Egy szépszámú, nagyon
barátságos, kedves és vidám társaság érezte jól magát. Élvezte az
igazi, mulatós báli zenét, tapsolt
a gyönyörű táncoló pároknak, a
verssel készülő Gáncs Lászlóné,
Pannikának, az énekkel készülő
Koska Annamáriának és Zombory

Kisbíró

Zsoltnak. Illetve táncolt a nagy
sikernek örvendő Sierra Zenekar
zenéjére. Ez volt a lényege a sikernek. Hajnal 4 óra is elmúlt mikor a
mulatság véget ért. A rendezvényt
személyes részvételével kedves
felesége és lányai társaságában
megtisztelte Tessely Zoltán országgyűlési képviselőnk, a bál
fővédnöke is, illetve Podhorszki
István polgármester úr, kedves
feleségével.

esett a klub és falunk jövőjéről, meg-megszólalt a zene is.
Rendkívüli jó hangulatú este volt.

Ezúton szeretnénk megköszönni támogatóinknak felajánlásaikat, mellyel nagymértékben
hozzájárultak az „Annák Bálja”
megrendezéséhez és sikeréhez.

Anna-bál

 odhorszki István PolgárP
mester Úr és Felesége
Tó-Vill BT.
Mészáros Lajos
Mészáros Sándor
Farkas Miklós
Neo-Trans 2000 Bt.
Papírbolt - Orisek László
Frits János
VRT Autósbolt
Orosz István

2015/szeptember
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Mindent nagyon köszönünk a vendégeinknek! –Helyesbítek- igazából ők voltak a kedves
vendéglátók és klubunk tagjai a vendégek. Igazi baráti összejövetel volt. Nagyon köszönjük!
Kocsis Lászlóné
Barátság Klub krónikása

Fekete Anna
Zombory Zsolt
Koska Annamária
Gáncs Lászlóné
Istvánovits Renáta
Vurczinger Zsuzsanna
Dancsó Pincészet
Dizi Therm KFT
Szabó Attila vállalkozó
Sarkadi és Társa Bt.
Andi Bálás
Ida és Hajni fodrászat
Révi Zsuzsanna
Ildi 100 forintos

Anya Tanya
Czakó Irén
Szabó Jenő fodrászat
Alexa kozmetika
Nusi 100 Ft-os
Schmicsek Erika büfé
Török Dóra masszőr
Takács Ístvánné Edit horoszkóp
Nagy Miklós Pázmánd
Köszönjük Mindenkinek a
részvételt, bízunk benne, hogy
jövőre ismét együtt tölthetjük a
következő Annák Bálját.

A legenda szerint az első Anna-bált Füreden 190 éve 1925. július 26-án tartották.
Szentgyörgyi Horváth János rendezte leánya,
Krisztina tiszteletére. Érdekesség, hogy lányának több utóneve is volt, de Anna nem
volt köztük. Állítólag Krisztina ezen a bálon
ismerte meg jövendőbeli férjét, Kiss Ernő
huszárkapitányt, a későbbi aradi vértanút.

pompázva. Harmonizált egymással minden.
Díszes kártyák jelezték az ültetési rendet. A
nagy meleget több helyen felállított ventillátorok enyhítették. Tessely Zoltán ország�gyűlési képviselő Úr volt a bál díszvendége
és fővédnöke. Köszöntő, szólóének, zenés
magánszám, szavalat hangzott el, majd polgármesterünk Podhorszki István Úr megnyitó beszédével és helyi fiatalok által előadott
angolkeringővel kezdetét vette az Anna-bál.

Társaságunk a belépéskor kapott pezsgővel koccintott az Annák egészségére, majd
a finom vacsora következett. Táncra nem
perdültünk, de lábunk mozgott a zenére és
együtt énekeltünk a zenekar énekesnőjével.

Szudy Alexandra vagyok,
a 2. b osztály új délutános tanító nénije.
Velencén élek a családommal, előtte sok-sok
évig kápolnásnyéki lakos voltam.

Öt éves korom óta sportolok, sokrétűen,
a szinte kötelező úszástól kezdve a labdajátékokon át egészen a hegyi és téli sportokig.
Ha tehetem, sokat vagyok a természetben.

Az ELTE tanító és óvóképző főiskolai karán végeztem tanulmányaimat alsós tanítóként. Az iskola volt tanítványaként büszke
vagyok rá, hogy most pedagógusként vehetek részt az iskola életében. Célom a pozitív
kapcsolat kialakítása mind a tanítványokkal
mind pedig szülőkkel.

Főiskolai diplomámat az ELTE-n szereztem, mint földrajz-testnevelés szakos tanár,
az idei tanévig fehérvári iskolákban tanítottam, hosszabb-rövidebb ideig mindenféle
korosztályt.

Gratulálunk a rendezőségnek, Pazar volt
minden.
Kocsis Lászlóné
Barátság Klub krónikása

Az első világháború kitörésétől szünetelt
a báli esemény, majd 1954. július 31-én
újra felélesztették és népszerűsége azóta
is töretlen.
Lehet hagyományt feléleszteni és lehet
hagyományt teremteni. Kápolnásnyéken az
utóbbi történt, a II. hagyományőrző Annák
bálját tartották július 25-én. Az elsőről sok
szépet hallottunk és olvastunk, az ideit személyesen meg is tapasztaltuk. Mivel évek
óta rendezzük a szüreti felvonulást és mulatságot, nagy várakozással, kíváncsisággal
léptünk a bálterembe. A látvány felülmúlta
minden képzeletünket. Elegáns terítés, a
mai divatnak megfelelően a székek fehér
huzatban és a támlán nagy arany masnival

Szépkorú
köszöntése

Különleges
összejövetel

2015. július 31.-én pénteken
Szabó József képviselő köszöntötte a 90. születésnapját ünneplő BARKÁSZ ALAJOSNÉ szül:
MAYER KATALIN (1925.07.31)
szépkorú lakosunkat..

Farkas Károly és felesége
Évike korábbi ígéretéhez híven
meglátogatta klubunkat. Látogatásuk célja az ismerkedésen,
beszélgetésen túl egy finom
vacsora feltálalása is volt tagságunk és meghívott vendégeink
részére. Az összejövetelen jelen
volt polgármesterünk Podhorszki
István Úr és kedves felesége Anikó, Kovács Gábor képviselő Úr,
Istvánovics Renáta a Kulturális

Kedves szavak, és egy csokor
virág kíséretében átadta Orbán
Viktor miniszterelnök köszöntő
oklevelét.
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Bizottság tagja és régi jó barátunk Kupi László képviselő Úr.
Károly és Évike az otthon elkészített őzpörkölttel érkezett,
vendégeink finom borokkal,
Renáta házi süteménnyel lepte
meg a társaságot.
Évike és Renáta szolgálta fel a
vacsorát. Közülünk sokan most ettek életükben először vadhúst, de
kivétel nélkül mindenkinek ízlett,
nagyon finoman volt elkészítve.
A lakoma után beszélgettünk, felelevenítettük a több
mint húsz év eseményeit, szó

Bemutatkoznak
iskolánk új
pedagógusai

Wunderlich Balázs
1985-ben születtem Székesfehérváron, ott
is éltem az idei évig, majd házasságkötésünk
után feleségemmel Velencén telepedtem
le. Kislányunk, Gréta, idén nyáron született.

Szabadidőmben igyekszem szélesíteni
látókörömet, a sok mozgás után jól esik
egy kis könyvolvasás, filmezés. Nem utolsó
sorban pedig, zenével kapcsolódom ki, vagy
éppen hangolódom rá egy-egy előttem álló
feladatra.
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A nevem Kövölgyi Szilvia.
2000-ben diplomáztam a Testnevelési Egyetemen, ahol 2001-ben kosárlabda
szakedzői diplomát is szereztem. Ezt a
sportágat 16 évig versenyszerűen űztem.
Mivel párom hivatásos sportoló, így több
helyen is tanítottam, általános iskolában es
középiskolában egyaránt. Legutóbb a Jáky
Műszaki Szakközépiskolában tanítottam,
Székesfehérváron. Mivel azonban itt van az
otthonunk, ezért szerettem volna váltani,hiszen időközben megszületett kislányom
majd kisfiam, akik a nyéki óvodába járnak.
A sport az életem szerves része,családunkban életforma, amit remélem az itt
tanuló diákok és szülők örömmel fogadnak.

Paumanné Lukács Linda vagyok.
Az általános iskola 6. osztályától egészen
érettségéig voltam iskolánk tanulója. A gimnázium befejezése után az ELTE Bölcsészettudományi Karán végeztem főiskolai tanulmányaimat informatikus könyvtáros-magyar
szakon. Sajnos - mivel a főiskola befejezése
után nem sikerült pedagógusként elhelyezkednem - egy kicsit elkanyarodtam a tanári
pályától, ám mindvégig bíztam benne, hogy
a későbbiekben még alkalmam nyílik azzal
foglalkozni, amivel igazán szeretnék.
Katonáné Kutai Erika tanárnő, gimnáziumi magyar tanárom még tán emlékszik rá,
hogy már akkoriban aktív résztvevői voltam
óráinak, és faltam a könyveket. Ez most sincsen másképp. Nagyon közel áll hozzám az
irodalom, szabadidőmben – amennyiben ezt 4

éves kislányom is úgy akarja - szívesen olvasok.
Férjem élsportoló, évek óta a magyar kajak-kenu válogatott tagja, így családunk életében az
egészséges életmód, a sport is rendkívül fontos
szerepet tölt be. Az olvasás mellett legszívesebben futással és biciklizéssel kapcsolódom ki.
Az idei tanévtől, mint könyvtáros tanár
fogok iskolánk falai közt tevékenykedni.
Nagy örömmel tölt el, hogy pedagógus
pályafutásomat abban az intézményben
kezdhetem meg (ismerős légkörben, részben
ismerős arcokkal), melynek hosszú időn keresztül jómagam is tanulója voltam. Bízom
benne, hogy munkám hasznosnak bizonyul,
és segíti majd az intézmény működését, a
tanulók információs igényeinek megfelelő
kielégítését és nem utolsó sorban az iskolában folyó oktató és nevelőmunkát.
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Futballrajt
Kápolnásnyéken

de ez úgy gondolom teljesen természetes folyamat a labdarúgásban,viszont több remek
játékost tudtunk a távozók pótlására igazolni.Név szerint:Mészáros Dezső(Pettend),Fényes Tamás(Pettend),Bánoczki Tamás(Pettend),Czottner Ferenc(Pettend),Chevriat
Zsolt(Kajászó),Höltzl Richárd(Kajászó),Kovács Máté(Velence),Peszeki László(Ráckeresztúr). A legfontosabb eredmény viszont
úgy gondolom az,hogy a helyi kötődésű
fiatal játékosokat meg tudtuk tartani. A vezetőség az első ötbe kerülést tűzte ki célul.
Történtek e változások az utánpótlás
háza táján?

A tavalyi bajnokságot a 13. helyen zárta
a csapat, milyen változások történtek a
keretben,illetve milyen célokat tűzött ki a
vezetőség az új szezonra?
Néhány játékos a távozás mellett döntött(Tóth Balázs,Hajdú Barnabás,Pál István),-

Osztálynévsorok
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A legfontosabb változás az volt,hogy Tóth
László ifiedzőtől a vezetőség elköszönt,a helyére Höltzl Richárd lett kinevezve. Az U7-es
korosztályt Kuti Zsolt, az U9-es korosztályt
Menus Tamás,az U11-es korosztályt pedig
Kármán Tibor irányítja.
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Hogyan alakultak az eddigi mérkőzések?
Az idei öt tétmérkőzésünkből négyet
megnyertünk. Úgy érzem,hogy a csapat
mérkőzésről mérkőzésre,edzésről edzésre
fejlődik és jó irányba halad a céljaink eléréséhez.(Zichyújfalu-KVSE 1:2,KVSE-Pátka
0:4,Pettend-KVSE 0:9,Dinnyés-KVSE 1:3,Fehérvárcsúrgó-KVSE 0:1)
Mi a különbség az idei és a tavalyi csapat között?
A döntő különbség talán az,hogy olyan
játékosokat tudtunk igazolni akik sok csatát
megéltek már és lobog bennük a tűz ami a
győzelmekhez elengedhetetlen. Tavaly ez a
rutin hiányzott a csapatból. Külön kiemelném a csapat küzdeni akarását. Jó példa erre
a Dinnyés elleni kupameccs,ahol a 89.percben még 1.0-ás vesztésre álltunk,de végül
3.1-re megfordítottuk a mérkőzést.
Menus Tamás

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
osztályfőnök
Osztálytanterem
(csop. vez.)
létszám
1.a Vass János
30
19.
1.b Tóth Anita
30
18.
Orováné Csuti
28
2.
2.a
Andrea
Tóthné Maródi
2.b
29
1.
Anikó
3.a Fejes Istvánné
23
3.
Moháné
3.b
26
4.
Csajági Csilla
4.a Vass Jánosné
29
21.
Czékmánné
4.b
27
20.
Ujfalusi Judit
Perényi
N1.a
19.
Annamária

osztály

Augusztus 20ai rendezvény:
Fogathajtó baráti
találkozó
Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén számos rendezvényre kerül sor országszerte. A Pázmándi Fogathajtó verseny is
ezen a napon került megrendezésre, melynek résztvevője volt a kápolnásnyéki fogathajtó család: Ballér István, felesége Kamocsa
Gizella, és kisfiúk Istvánka. A Barátság Klub
tagjai és több kápolnásnyéki érdeklődő is

Szigeti-Kiss
Zsuzsanna
Bercziné
N2.a
Gyertyánffy Rita
Szúdy
N2.b
Alexandra
N3 Tóth Anett
N4 S.Nagy Zita
5.a Fehér Tamás
5.b Serhók György
6.a Kiss Zoltánné
6.b Kovács Gábor
7.a Ignácz Nikolett
7.b Szirtes Mónika
8.a Váncsa Krisztina
8.b Rácz Zsuzsanna

N1.b

18.
2.
1.

25
26
26
27
26
24
22
20

4.
20.
Sz2.
16.
8.
7.
Klub
5/a
6.
23.

eljött a színvonalas rendezvényre. Igaz az
időjárás kegyetlenül lecsapott a versenyzőkre, szurkolókra egyaránt. Szél, hideg,
zivatar, ez mind egyszerre. Azt gondoltuk, a
már megkezdett verseny nem is folytatódik.
A rossz idő ellenére a versenyzők tovább

8.c
9.a
9.ny
9.b
10.a
10.b
11.a
11.b
12.a
13.b

Kamocsa
Gizella
Etl Tamás
Marjanek
Erzsébet
Valkai Lénárd
Müller Ferenc
Guthy
Anzselika
Sipos Fatime
Sverteczkiné
Czibik Klára
Röthler
Györgyné
dr. Katonáné
Kutai Erika
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5/b

24

15.

26

Sz1.

25
31

10.
előadó

26

9.

23

13.

29

11.

31

14.

33

12.

küzdöttek illetve hajtottak a cél eléréséhez. A mi versenyző családunk is így tett.
A rossz talaj és időjárás ellenére sikeresen
teljesítették az akadályokat, Istvánka pedig
hibapont nélkül végzett a nehéz pályán.
Nagyon ügyesen teljesített, sok munka lehet
a jó eredmény mögött.
Gratulálunk a kitűnően versenyző családnak a jó eredményekhez.
Hibátlan versenyzést, sok-sok érmet,
és jó egészséget kíván a szurkoló csapat
fogathajtónak és lónak egyaránt.
Ánosi Zoltánné
Barátság Klub

Anyatejes
Táplálás
Világnapja
A XX. század végén a gyermekpszichológia és gyermeknevelés terén egyre inkább
előtérbe kerülnek a gyermek
igényei, felismerik a korai kötődés fontosságát. A szoptatás
jelentősége is felértékelődik, a
kötődés, az anya-gyermek kapcsolat forrásaként is tekintik. Az
Egészségügyi Világszervezet /
WHO/ és az UNICEF 1989-ben
kiadott kiadványban hívja fel a
figyelmet az egészségügyben
dolgozók szerepére az anyatejes
táplálásra törekvő édesanyák
támogatásában. Augusztus elsejét 1992-ben nyilvánították a
szoptatás világnapjává.

A csecsemő életének első
évét gyors szellemi és fizikai fejlődés jellemzi. Az élet első 6 hónapjában a babák legideálisabb
tápláléka az anyatej, amely mind
minőségileg, mind mennyiségileg maximálisan biztosítja a
csecsemő idegrendszerének és
fizikumának a legmegfelelőbb
fejlődését. Az anyatej tartalmaz
vizet, ezért képes szabályozni a
csecsemő víz-és tápanyagháztartását. Az anyatej összetevői
között sok életfontosságú alkotó
elemet találunk: zsírokat, szénhidrátokat, fehérjéket (immunglobulinok, enzimek, hormonok),
vitaminokat,ásványi anyagokat,nyomelemeket. Az anyatejjel
a csecsemő mindig elegendő
mennyiségű folyadékhoz és
könnyen emészthető, megfelelő
hőmérsékletű, optimális összetételű, steril tápanyaghoz jut.

Kápolnásnyéken a velencei kolléganőkkel együtt 2003
óta szervezzük meg évente
az anyatejes táplálás világnapi ünnepségünket az általunk
gondozott édesanyák, családok számára .A jól szoptató és
a sok anyatejet adó édesanyákat
minden évben megjutalmazzuk,
körzetenként 5 édesanyát..A
rendezvényt idén is három védőnői gondozási körzetben élő
anyukáknak és gyermekeiknek,
családjaiknak szerveztük meg.
Rendezvényünkre közel 130
család látogatott el. Színvonalas előadásokkal, játszóházzal,
termékbemutatókkal próbáltuk
a családokat megajándékozni, a
két település önkormányzatának
és a támogatóknak köszönhetően. Segítségüket nagyon köszönjük!A rendezvényre ellátogatók tudásukat az anyatejről, az
anyatejes táplálásról 13+1 Totó

kitöltésével ellenőrizhették le.
A Totót kitöltők között értékes
ajándékok kerültek kisorsolásra.
Köszönjük Kupi László képviselő
úrnak és Koszti András polgármesternek, hogy jelenlétükkel
megtisztelték rendezvényünket.
Ünnepségünkön Polyákné Gulyás Erika megyei vezető védőnő
és Habi Ildikó kistérségi vezető
védőnő is részt vett. Bozsa Anikó- székesfehérvári kórház szülőszoba vezető szülésznőjéhez
nagyon sok kérdés érkezett a
látogatók közül.
2014-ben és idén is az anyatejes táplálás fontossága mellett
kiemelkedő szerepe volt rendezvényünkön az egészséges
életmódnak és a mozgásnak(Herbalife, Pi Kismamajóga,
baba-mama torna, kismama
torna, Mamin-baba hordozós
latin fitness, zumba).
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A rendezvény ideje alatt a Pöttöm Pöttyök és a Csörike családi
napközik biztosították az ingye-

nes játszóházat a gyermekek
részére.
Az ünnepségünk látogatóit támogatóink felajánlásából Fornettivel, ásvány vízzel, üdítővel,
gyümölcsökkel és Eisberg salátával vártuk.
A napot Forstner Betti zumba
bemutatójával zártuk, vállalkozó

kedvűek ki is próbálták.
De munkánk igazi jutalma a sok
boldog édesanya és egészséges
kisgyermek látványa volt.
A jutalmazott anyukáknak gratulálunk!
Kápolnásnyék:
1. Dobai Ágnes
2. Haskó Ágnes
3. Kossa Anett
4. Kovács-Pődör Ilona
5. Retezi-Végh Kinga
Velence I.:
1. Svédné Török Izabella
2. Mészáros Anita
3. Dr. Gerhard-Kotroczó Ágnes
4. Szilágyi-Kovács Ilona
5. Kiss Eszter

Kápolnásnyéki Közös
Önkormányzati Hivatal

Székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Központi telefonszám: 22/574-100, 574-101 • Fax: 22/368-018
Podhorszki István
polgármester
574-100/111, 70/3823748

nyekkel kapcsolatos ügyek, kereskedelemi igazgatás, testületi
és bizottsági ülések előkészítése

Dornyi Sándor jegyző
574-100/111, 70/9530783

Wágner Tamásné
574-100/118, 70/9530779
igazgatási ügyintéző
Hagyatéki ügyintézés, települési támogatással kapcsolatos
ügyek, védendő fogyasztói körbe tartozók igazolása, telepengedélyezés

Igazgatási Iroda
Szabóné Ánosi Ildikó
574-100/112, 70/9530786
aljegyző
Szociális alapszolgáltatással
kapcsolatos ügyek, testületi és
bizottsági ülések előkészítése,
közcélú foglalkoztatás szervezése
Kozmáné Bánoczki Mária
574-100/117, 70/9530775
igazgatási ügyintéző
Anyakönyvezés, állampolgársággal, személyi adat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyek,
iktatás, közterület-használati engedély, családi jogállás rendezése, névváltoztatással kapcsolatos
ügyek, közútkezelő és tulajdonosi
hozzájárulások kiadása
Dr. Somogyi Réka
574-100/118, 70/3735927
igazgatási ügyintéző
Rendszeres gyermekvédelemi
kedvezmény, birtokvédelem,
növényvédelemmel, állategészségüggyel és állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek, hirdetmé-

Pénzügyi Iroda
Vadasné Frideczki Magdolna
574-100/113, 70/9775678
pénzügyi irodavezető
Költségvetéssel, beszámolóval
kapcsolatos ügyek, gazdálkodás
Becskereki Katalin
574-100/116, 70/9530785
pénzügyi ügyintéző
Könyvelés, gazdálkodás
Glócz Józsefné
574-100/113, 70/9530772
pénzügyi ügyintéző
Bérszámfejtéssel, utalásokkal
kapcsolatos feladatok
Dömsödiné Mészáros Ildikó
574-100/113, 70/9530776
pénzügyi ügyintéző
Tárgyi eszköz nyilvántartás,
pénztár

Kozma Kata 574-100/113
pénzügyi ügyintéző
Számlák analitikus nyilvántartása,
személyügyi feladatok ellátása
Kerkuskáné Bőhm Ágnes
574-100/119, 70/9530774
adóügyi ügyintéző
(Kápolnásnyék)
Adóhatósági ügyintézés, adók
és adók módjára behajtandó
köztartozások nyilvántartása,
kezelése, elszámolása. adó- és
értékbizonyítvány kiállítása, hatósági bizonyítványok kiadása
Domakné Róth Anikó
574-100/119
adóügyi ügyintéző
(Nadap, Vereb)
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
Pénztári órák
(Kápolnásnyék, Fő u. 31. fszt. 4.)
Hétfő: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Szerda: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Péntek: 9.00 - 12.00

Velence II.:
1. Kaszai Bernadett
2. Kékesi Andrea
3. Magyarné Baki Bernadett
4. Speil Anita
5. Varsányi Ágnes
Támogatóink:
Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Velence Város Önkormányzata, Anita Hungária
Kft, Bognár ABC, Dr. Szalai Lídia,
Eisberg Kft, Hortenzia VirágboltPázmánd, Gokart-Velence, Hipp
Kft, Krio intézet, Nemes Cukrászda, Numil Kft/Milumil/, Nyolc
Tiszta Forrás Szocális Szövetkezet, Papír-írószer- Orisek László,
Tápai Tamás, Velence-Fruct Kft
Szita Ildikó védőnő

Egyéb
közérdekű
információk
Az önkormányzat döntését követően a Kápolnásnyéki Kisbíró
szerkesztési és nyomdai munkáit az ALPHA-VET Kft végzi.
Az önkormányzat hivatalos lapjában a továbbiakban is biztosítjuk a lakosság és a településen
működő vállalkozások részére a
hirdetés, reklám közzétételének
lehetőségét változatlan díjfeltételek mellett, melyek az alábbiak:
1/32 oldal
800,- Ft
1/16 oldal 1.600,- Ft
1/8 oldal
2.500,- Ft
¼ oldal
5.000,- Ft
½ oldal
10.000,- Ft
1/1 oldal 20.000,- Ft
Felhívjuk a figyelmet, hogy az
aktuális lapszámban megjelentetni kívánt közérdekű cikk,
hirdetmény, reklám szövegét a
hónap 15. napjáig lehet leadni
az önkormányzati hivatalban
Németh Ildikó részére.
A hirdetmény díját ezzel egyidejűleg az önkormányzat pénzügyi
irodáján kell befizetni.
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Kápolnásnyéki
Körzeti Megbízott
Fogadóórák 2015
Helye: Kápolnásnyék, Fő utca 28.
(Önkormányzati Hivatal)
Időpontja:
minden páratlan héten hétfőn
16:00 - 17:00
2015.08.10 16:00-17:00
2015.08.24 16:00-17:00
2015.09.07 16:00-17:00
2015.09.21 16:00-17:00
2015.10.05 16:00-17:00
2015.10.19 16:00-17:00
2015.11.02 16:00-17:00
2015.11.16 16:00-17:00
2015.11.30 16:00-17:00
2015.12.14 16:00-17:00
2015.12.28 16:00-17:00
Egyéb időpontban elérhetőség:
Sárközy Csaba r.ftőrm.
körzeti megbízott
06/20/320-99-19
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HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2481 Velence, Zárt utca 2. • Tel: 22-470-288 • Fax: 22-589-157
Email: human01@freemail.hu • Honlap: www.human01.eoldal.hu
INTÉZMÉNYVEZETŐ: TÖRÖK ÁGNES
Családgondozó: Horváth Zsuzsanna - megtalálható: csütörtök 8-12-ig, 2481 Velence Zárt u. 2.
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK:
• Gyermekjóléti szolgáltatás
Egységvezető: Dócziné Horváth Erika
Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/470-288
• Családsegítés
Egységvezető: Török Ágnes
Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/470-288
• Házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/470-288
Mobil: 06/30 573 6119
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/470-288
Mobil: 06/30 573 6119

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS:
Csincsi Éva pszichológus tanácsadása minden hétfő 14.00- 16.00
JOGI TANÁCSADÁS:
Dr. Várhelyi Tamás jogász előzetes bejelentkezés alapján, havonta egy alkalom.
Dr. Lendvai Anita családjogász előzetes
egyeztetés alapján, havonta egy alkalom.
JOGI ÉS PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁSOKAT
CSAK ELŐZETES BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN LEHET IGÉNYBE VENNI. Tel.: 22-470-288
A tanácsadások ingyenesek!
Helyszín: Velence, Zárt u. 2.
NYUGDÍJ ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI
SZAKTANÁCSADÁS, ÜGYINTÉZÉS:
Tanácsadó: Bencsik Ferencné
Elérhetőség: Szerda 9.00-11.00-ig
Velence Zárt utca 2. Telefon: 22/470-288
Horváth Zsuzsanna
családgondozó

Közérdekű információk:
Háziorvos: Dr. Pauli Szilárd
Tel.: 06/22/574-065, 06/20/9355210
Rendelési idő: Hétfő:
8.00 - 12.00
Kedd:
16.00 - 17.00
Pettend:
14.00 - 16.00
Szerda:
8.00 - 12.00
Csütörtök: 14.00 - 18.00
Pettend:
8.30 - 10.00
Péntek:
8.00 - 12.00
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 - 9.30
Csütörtök: 14.00 - 16.00
Pettend:
12.45 - 13.30
Péntek:
8.00 - 10.00
Fogorvos: Dr. Gerhát Márta
Tel.: 06/22/368-459
Rendelési idő: Hétfő:
nincs rendelés
Kedd:
11.30 - 19.00
Szerda:
11.30 - 19.00
Csütörtök: 7.30 - 15.00
Iskolafogászat Péntek: 7.30 - 11.30
		
11.00 - 15.00
Védőnő: Szita Ildikó
Tel.: 06/22/368-017

Terhes tanácsadás:
Kedd: 8.30 - 10.00
Védőnői fogadó óra: Kedd: 10. 00 - 11.00
Nővédelmi tanácsadás: Kedd: 11. 00 - 12.00
Csecsemő tanácsadás: Kedd: 13. 00 - 14.00
Orvosi ügyelet:
Velencei Szakorvosi Rendelőintézet
2481 Velence, Balatoni u. 65
(7-es főút mellett)
Tel: 22/311-104
Naponta hétköznap 17.00 órától
másnap reggel 7.00-ig, munkaszüneti
napokon 0-24 között folyamatosan.
Vörösmarty Mihály Községi Könyvtár
2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Telefon: 22/574-100/123
Nyitva tartás: Hétfő:
8.00 - 12.30
Szerda:
13.30 - 19.00
Körzeti megbízott: Sárközy Csaba r.ftőrm.
Tel.: 06/20/320-99-19
Fogadóóra:
Minden páratlan hétfőn 16.00 – 17.00
Falugazdász: Dózsa Márta falugazdász
Mezőgazdasági tanácsadás
Tel.:70/247-9652
Ügyfélfogadás: 		
Kedd 9.00 - 12.00

Helyszín: Kápolnásnyék, Fő utca 28.
DRV Zrt. Információs pont
Velence, Szabolcsi út 40.
Ügyfélfogadás:
Hétfőn és Szerdán 8.00 - 13.00
Hibabejelentés: 06/22/584-200
Egyéb ügyintézés: 06/40/240-240
E-on Áramszolgáltató:
Hibabejelentés:
Vezetékes telefonról (ingyenes):
06-80-533-533
Mobiltelefonról: 80-533-533
E-on ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadás: Kedd
08.00 - 12.00
Csütörtök 14.00 - 18.00
Helyszín: TÓ-VILL BT székhelyén,
Kápolnásnyék, Tó utca 20.
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT
Agárd, Gárdonyi Géza utca 34.-38.
06/22/579-185
Engedély szám:
Műv.Min.B/PHV/1016/1992.)
Főszerkesztő: Kovács Gábor
Felelős kiadó: Podhorszki István polgármester
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ANTENNA, -RIASZTÓ, -VILLANY,
(RIASZTÓK, KAMERA
ÉS VIDEORENDSZEREK)

Kápolnásnyéken
folyamatosan indít

"A és B"

kategóriás tanfolyamot.
Tanulóiknak
szeptember hónapban
kifizeti az első KRESZ
vizsga díját.
Érdeklődni:
06/70-3116552
www.turbo2001autosiskola.hu

 FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁK
-„UPC Direct” Bárhol az országban elérhető tányéros tévé
-„MinDig TV” Digitális földi televíziós szolgáltatás
-„AustriaSat” Minőségi műholdas HD szolgáltatások
-„T-HOME” Internet, telefon, tévé, akár együtt

 VILLANYSZERELÉS és VILLANYÓRA HELYEK
kialakítása, „AMPERNÖVELÉS”
- Érintésvédelmi, felülvizsgálat, dokumentáció készítése

 RIASZTÓSZERELÉS és, videokamerás
megfigyelőrendszerek rendszerek..stb
GERGELY SAT BT.

06 30/981-63-63
www.gergelysat.hu

