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Kápolnásnyék Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja

Önt

az

1956.

és családját

évi forradalom

és szabadságharc

59.

évfordulójának
emlékére rendezett

ünnepségre.

Időpont: 2015. október 22. (csütörtök) 17.00 óra
Helyszín: Kápolnásnyék, Művelődési Ház
Ünnepi beszédet mond: Reichenbach Tiborné alpolgármester
• Közreműködnek a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola diákjai
• Koszorúzás a Hősök terén lévő 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére
felállított kopjafánál

Kérjük, tiszteljék meg jelenlétükkel az ünnepi megemlékezést!

Kápolnásnyék Község
Önkormányzata
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Önkormányzati
Hírek
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2015.09.10-én megtartott ülésén döntött arról, hogy az orvosi
rendelő felújítására közbeszerzési eljárást
indít. A beruházás előzetesen becsült költsége bruttó 23.365.552,- Ft, melyből az önkormányzat 17.524.164,- Ft-ot pályázati támogatás keretében nyert el a Belügyminiszter
által kiírt pályázaton. A beruházás várható
értékére tekintettel a Képviselő-testület hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési
eljárás megindításáról döntött, melynek keretében jóváhagyta az ajánlattételi felhívást
és az alábbi cégeket kérte fel ajánlattételre:
- Fenyő KHT Lakossági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Kápolnásnyék),
- „GRÁNIT-2001” Kereskedelmi és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
(Sukoró),
- MAVA-PLAN Általános Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Agárd). A közbeszerzési
eljárás lefolytatásával Dr. Vágner Elza
ügyvédi irodát bízta meg.
2015.09.29-én megtartott ülésén felülvizsgálta a nem közművel összegyűjtött
(szippantott) szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendeletét. A
felülvizsgálat eredményeként új rendeletet
fogadott el, amely nem változtatott az eddigi
szállítási és elhelyezési díjon. A szállítási díj
továbbra is 1.250,- Ft/m3 + ÁFA, az ártalmatlanítási, elhelyezési díj 644,- Ft/m3 +
ÁFA, azaz összesen 1.894,- Ft/m3 + ÁFA. A
települési közigazgatási területén a szállításra a továbbiakban is a HERKE Szolgáltató
BT jogosult.
Ugyanezen ülésén a képviselők módosították az önkormányzat és intézményei
2015. évi költségvetési rendeletét, valamint

Tájékoztató a
kápolnásnyéki
temető nyitva
tartásáról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

elfogadták a 2015. I. féléves gazdálkodásról
szóló pénzügyi beszámolót. A beszámolóból
kiderült, hogy az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételei és kiadásai
időarányosan a tervezetteknek megfelelően
alakult, az önkormányzat és intézményei
fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul
eleget tudott tenni és a számadatok alapján
megállapítható, hogy a gazdálkodás stabilitását az év hátralévő részében is biztosítani
tudjuk.
A Képviselő-testület döntést hozott arról, hogy Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló törvény alapján szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó
pályázaton részt vesz és a jogszabályban
meghatározott települési lélekszám alapján
124 erdei m3 mennyiségű tűzifa vásárlására
nyújt be támogatási kérelmet. A pályázat
elbírálását követően a támogatással vásárolt tűzifát az önkormányzat legkésőbb
2016.02.15-ig köteles kiosztani a szociálisan
rászoruló személyek részére. (Az igénybevétel lehetőségéről és módjáról a pályázat
elbírálását követő lapszámban adunk részletes leírást.)
Az előző évek gyakorlatához hasonlóan
a képviselők ismét úgy határoztak, hogy az
önkormányzat részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj
pályázati rendszerben, melynek célja a felsőoktatásban részt vevő hallgatók anyagi
támogatása a 2015./2016. tanév II. és a
2016./2017. tanév I. félévében. (A támogatási igények benyújtásával kapcsolatban
e lapszámban részletes tájékoztató olvasható.)
„Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló” törvény rendelkezései
alapján a közterületen elhullott vagy fellelt
állati hullák vagy állati eredetű melléktermékek összegyűjtéséről az illetékes települési önkormányzat köteles gondoskodni. E
kötelezettségének eleget téve a Képviselő-testület jóváhagyta az ATEK Zrt-vel kötött
szolgáltatási szerződést.

a közelgő Mindenszentek és Halottak Napja
alkalmából a kápolnásnyéki temető október
17-től november 02-ig minden nap 07.00
órától 19.00 óráig tart nyitva.
A látogatók és hozzátartozók számára az
önkormányzat szeretne segítséget nyújtani
azzal, hogy ezen idő alatt 3 alkalommal –
október 16-án, október 22-én és október
28-án – a sírhelyek díszítésére osztályozott

A településrendezési eszközök (szabályozási terv és szabályozási rendelet) módosításával kapcsolatos eljárás második
szakaszaként a Képviselő-testület lezárta
a véleményezési eljárást és felkérte a polgármestert, hogy végső szakmai véleményezésre a módosítás dokumentumait az
Állami Főépítésznek küldje meg.
A képviselők megvitatták a felszámoló
biztos által megtett kápolnásnyéki belterületi beépítetlen ingatlanra vonatkozó vételi
ajánlatot. A Képviselő-testület úgy döntött,
hogy az ingatlan megvételének lehetőségével nem kíván élni.
2015.10.06-án megtartott rendkívüli
nyilvános ülésén a Képviselő-testület döntést hozott az „Orvosi rendelő felújítása
vállalkozási szerződés keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárással kapcsolatban. Az
ajánlattételi határidő lejártáig a korábban
felkért három ajánlattévő közül két vállalkozás tett ajánlatot.
A Képviselő-testület ülését megelőzően a
bírálati szempontok alapján 4 fős bíráló bizottság értékelte a pályázatokat és tett javaslatot a
Képviselő-testületnek a nyertes ajánlattévőre.
A bíráló bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület megállapította, hogy az ajánlatkérési eljárás eredményes volt, a beérkezett két
ajánlat közül – miután hiánypótlási kötelezettségének határidőben nem tett eleget - a MAVA-PLAN Kft ajánlatát érvénytelennek nyilvánította, nyertes ajánlattévőnek a Fenyő Kht Kft-t
nyilvánította, és felhatalmazta a polgármestert
a vállalkozási szerződés megkötésére. A vállalkozói díj 18.386.610,- Ft + ÁFA, jótállási idő 12
hónap. Szerződéskötést követően a kivitelezővel történt egyeztetés alapján – figyelemmel
az időjárás adta lehetőségekre – szándékaink
szerint még az idei évben elkezdődnének a
felújítási munkák. Ennek keretében az épület
külső nyílászáróinak cseréjére, az épület külső
hőszigetelésére és fűtéskorszerűsítésére, belső
festésére kerül sor.
Podhorszki István
polgármester

kőzúzalékot szállíttat, mely a ravatalozó környékén kerül elhelyezésre.
Ezen időszak alatt gondoskodunk 2 darab
mobil illemhely felállításáról, valamint a
keletkező és konténerbe helyezett temetői
hulladék elszállításáról.
Podhorszki István
polgármester
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Születésfa

és ezen fának az ültetésével is azt kívánja a
község a csöppségek számára üzenetként
közvetíteni, hogy ahogy a fa gyökere a földbe
gyökerezik, úgy szeretnénk, ha a kápolnásnyéki gyermekek szíve is ugyanennyire ragaszkodna falujukhoz, hogy a kápolnásnyékiség tudat megteremtődjön bennük, hogy
kötődjenek ahhoz a településhez, ahonnan
„erednek”.

2015.október 3-án került megrendezésre a Fő utcai játszótéren az elmúlt időszakban született kápolnásnyéki gyermekek
tiszteletére szóló faültetés.
Egy-egy fa került kihelyezésre a
2013.09.01.-2014.08.31. között született 37,
és 2014.09.01.-2015.08.31. között született
43 babának. Emellett elhelyezésre került a
fa tövébe egy „Születésfa” felirattal készített
kő is, mely tudatja, hogy mely időszakban
születetteké az adott fa.

Reichenbach Tiborné
alpolgármester

Az ünnepelt gyermekek szülei a játszótér kerítésére akaszthatták fel csemetéjük
nevével ellátott kis virágot vagy falevelet,
ezzel emléket állítva annak, hogy ők is meghatározó részeivé váltak kicsiny falunknak.
Fontos, hogy kiskortól kezdve erősítsük
a valahová tartozás érzését a gyermekekben

2015.09.19.
Szüreti
felvonulás és bál

szinte varázsszóra kettő lovas csatlakozott
hozzájuk.

Tisztelt
Kápolnásnyéki
Lakosok!

Tizennyolc éve annak, hogy felélesztettük a szüreti felvonulás szép hagyományát.
Ennyi év után is úgy izgulunk, minta az elsőnél, pedig tudjuk, ha van is valami gond,
a végén minden megoldódik.

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. október 27én (kedd)17.00 órakor lakossági fórumot
tart Pettend településrészen a Faluházban
(Kenessey utca 9.)

Az idén azzal szembesültünk, nincs elég
fiatal jelentkező.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Segítséget kértünk és kaptunk is a helyi
iskola igazgatónőjétől Marosánné dr. Gáti
Gabriellától és Kiss Zoltánné tanárnőtől.
Gabika és Valika szívügyének tekintette a
felvonulást, rögtön jelezték a diákok felé
a kérésünket. Két napon belül meg volt a
kellő létszámú, igen lelkes jelentkező. Úgy
gondoltuk, innentől minden sínen van, de
korai volt az örömünk. A szombati gyülekezéskor kiderült, a zenekar később érkezik, a
megbeszéltnél kevesebb fogat érkezett, s a
lovasoknak se hírük, se hamvuk. A tervezett
indulás pillanatában szerencsére ideért a zenekar harmonikása, a feldíszített kocsikra, ha
szorosan is, de felfértek a csőszleányok-fiúk,
cigánylánynak beöltözött tizenévesek és az
aprónép is. Ballér István fogatható elegáns
hintójában ült a menet élén a bíró-bíróné.
Kettő órakor a Művelődési Ház elől a kisbíró rigmusára, dobpergés és harmonika
szóra elindult a díszes menet és láss csodát,

Ekkor nyugodtunk meg igazán, gyönyörködve néztünk utánuk.
Óvó tekintetünkön kívül, a rendőrség,
a polgárőrség vigyázta, biztosította útjukat. Sokáig tartott a felvonulás, mert kilenc

helyen fogadták a díszes kompániát, végigjárták a falut az egyik végétől a másikig. A
kocsikázás nagyon tetszett a fiataloknak,
mert legtöbbjük lovas kocsin, pláne hintón
most ült életében először! Nagyon élvezték
a szereplést, a kisbíró verselése után önfeledten énekeltek, táncoltak, megforgatták
a vendéglátókat, időset, fiatalt egyaránt.
Cserébe a fogadók minden finomsággal,
étellel, itallal kínálgatták a társaságot.
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Azért vannak a
jó barátok….
Kovács Gábor tizenöt év után elköszönt
tőlünk, ez volt az utolsó fellépése. Kedves
ember vált ki a csapatból, aki felső tanulmányai mellett sem feledkezett meg a hagyományokról. Végig járta a „ranglétrát”, volt
csőszlegény, bíró és évek óta kisbíró. Szerény
ajándékunk mellé Máté Péter fenti című dalára, közösségünk megtáncoltatta és baráti
öleléssel, könnyes szemmel búcsúztattuk.
Köszönjük a sok-sok évi szereplést és
további sikeres életet kívánunk.
Barátság Klub
Visszatérve a felvonulásról csillogó
szemmel mesélték, nem gondolták, hogy
ez ilyen klassz, jó dolog. Azt ígérték, jövőre újra jönnek. Úgy legyen! Lelkesedésük
meglátszott az esti műsorukon, mert fergetegesre sikerült.
Podhorszki István polgármester Úr üdvözölte a vendégeket, szereplőket, a szépkorú rendezőséget és méltatta a leköszönő
Kisbíró tizenöt évi szereplését. Hagyomány,
hogy a beöltözött fiatalok szolgálják fel a
vacsorát, ügyesen, lendületesen végezték

Sokan közülük itt maradtak és hajnalig
szórakoztak. A zenészek folyamatosan húzták
a talpalávalót, sikere volt a tombolának, a büfé
is minden igényt kielégített. Szerénytelenség
nélkül kijelenthetem az idei bál is jól sikerült.
Kocsis Lászlóné
A Barátság Klub krónikása

Kápolnásnyék 2015. szeptember 19.

Szabóné Ánosi Ildikó
Kiss Zoltánné
Petromán Ferencné
…valamint köszönet azoknak a
támogatóknak is, akik véletlenül
kimaradtak a felsorolásból!

Niki, Velki Máté - Végh
Laura, Kacz Krisztián - László
Viktória, Palóc Ádám - Dőry
Zsófi, Hrabovszky Zalán Pötörke Zsófi, Szakács Soma
- Reichardt Tessza, Németh
Kristóf - Horváth Klára
Betyár: Vurczinger András
Purdék: Sáfár Stefi, Tátrai
Szintia, Neukum Veronika
Kicsik: Gáspár Bence, Török
Linett

2015/október

Fogatosok: Ballér István
és Istvánka, Lévai Ferenc,
Huszártanya
Lovas: Baki György,
Szhvégruha Noémi
A felvonulókat fogadták:
1. Farkas Károly és családja,
Bakonyi János és családja,
valamint a környék lakói
2. Józsa és Vurczinger család
és a Vándor utca lakói
3. Ánosi Zoltánné és családja,

Évkezdés az
óvodában

Elröppent a nyár, óvodánk ismét megtelt gyermekzsivajjal. Az elköszönt nagycsoportosok helyét az új picik vették át,
akik ismerkednek az óvodai élet szokásaival,
szabályaival. Kinek könnyebben, kinek nehezebben sikerült elválni anyától, apától,
de napközben már mindenkit elvarázsolt
a sok játék, az óvó néni és a játszótársak.

Viszontlátásra jövőre!

Somogyi Károly gyógyszerész
Delta butik
Ermali Pék Kft.
PIZZA 7
Ciklámen virágbolt
Horváth László és családja
Pigment Festékbolt
Ballér István
Radó László és családja
Csepkéné Zsuzsa Iskolakonyha
Farkas Károly és családja
Józsa Béla és családja
Reichenbach Tiborné
Sándor Zsuzsa
Hujber Károly
Marika Kozmetika
Petromán Enikő
Petromán Mónika
Szabó Jenő Fodrász
Révi Zsuzsa Pedikür
Ispánovics Renáta

Kisbíró

„Augusztus, szeptember,
Elindul a kis ember
Óvodába lépeget,
A kapuból integet“

ezt a munkát is. Majd terített asztal mellé
ültettük őket és felszolgáltuk részükre a
vacsorát, süteményeket, italokat.

Köszönet a szüreti rendezvény támogatóinak!
Nemes Cukrászda
Bognár Imre Élelmiszerbolt
Szelindi Csabáné Állateledel
bolt
Miliő Virágbolt
Pető Miklósné-Hajni fodrászat
NEO-TRANS 2000 Bt.
Orosz István és családja
VRT Autó Kft.
Orisek László Papírbolt
Olasz-Magyar Sütöde
Nemzeti Dohánybolt
Anya Tanya
Sarkadi és TSA Bt.
Ildi 100-as bolt
Ország Kft. AGIP Benzinkút
Csapágybolt
Kupi László és családja
Zöldség-gyümölcs 7-es út
Andi Turi
Szlávik István

K á p o l n á s n y é k i

Szeretettel vártuk régi óvodásainkat a
nyári pihenés után. Jó volt látni, hogy men�nyit nőttek, változtak ez alatt az idő alatt.
A 2015/16-os nevelési évet 111 gyermekkel indítottuk, és folyamatosan érkeznek
az új kicsik. Minden csoportban szakképzett

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vurczinger Jánosné és
családja és Oláh Erzsébet
Finom Étkek Háza
Révi Tibor és családja és a
Petőfi utca lakói
MOL lakótelep lakói
Reichenbach Tibor és
családja
Miklós Erzsébet és a József
Attila utca lakói
Podhorszki István és
családja

óvodapedagógusok és dadusok foglalkoznak
a gyermekekkel. Új dolgozók is érkeztek
hozzánk, Rita óvó néni a Csiga csoportba,
és Emese óvó néni a Pillangó csoportba.
Ági néni és Enikő néni a dajkai feladatokat
látják el a Katica és a Pillangó csoportban.
A kollégák nagyon könnyen és gyorsan beilleszkedtek a mindennapi óvodai életbe. A
csoportszobákat minden ott dolgozó felnőtt
szívvel-lélekkel díszítette, rendezgette. Új
bútor is került két csoportszobába, így barátságosabb, rendezettebb lett a csoportszoba.
Legfontosabb feladatunk, hogy nyugodt,
derűs légkört biztosítsuk a gyermekek testi,
lelki, és értelmi fejlődéséhez. Az iskolára való
alkalmasság eléréséhez minden gyermeket
képességeihez mérten fejlesztünk.
Minden évszaknak megvannak az ünnepei, melyekre az óvodában is készülünk.
Ezekhez az ünnepkörökhöz kapcsolódnak a
versek, mesék, énekek, amiket hallanak, illetve megtanulnak a gyermekek. Nagyon fontos,
hogy a gyermekek életkoruknak megfelelő
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Külön köszönet Kápolnásnyék
Önkormányzatának, az Iskolának, a Rendőrségnek, a Polgárőrségnek!
Továbbá köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik még
bármilyen formában segítették,
hogy ezt az idei, immár 18. szüreti felvonulást és bált is a szokásos színvonalon rendezhessük
meg!
Barátság Klub

ismereteket szerezzenek az őket körülvevő
világról, ezáltal minél több élményhez juttatjuk őket. Mindezek figyelembevételével
szép, esztétikus óvodai helyiségeket, udvart
teremtettünk, amelyek biztosítják azokat a
feltételeket, ahol a gyermekek jól érzik magukat, pozitív ingerek érik és fejlődést elősegítő
tevékenységekre inspirálják őket. Az éves
tervünkben szerepel bábszínház, délutáni
rendezvény a szülőkkel közösen, kirándulás
és sok változatos program, melyekkel a gyermekek mindennapjait színesítjük.
Szívesen veszünk részt, a község rendezvényein, amelyre a gyermekek nagy
örömmel készülnek. Ilyen volt a Mihály nap,
valamint a közeljövőben megrendezésre
kerülő Idősek napja is.
A gyermekek egészséges fejlődése érdekében kölcsönös bizalmon alapuló jó
együttműködést kívánok a szülőkkel és a
fenntartóval az új nevelési évben is.
Sinka Ágnes vezető óvodapedagógus

Beöltözött fiatalok:
Kisbíró: Kovács Gábor
Bíró: Hadnagy Csaba
Bíróné: Kenyér Krisztina
Csőszlegény - Csőszleány:
Vurczinger Gábor - Berecz

„Hej,
mennyi
játék és
csoda…”
Idén a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda „Méhecske - mini
csoportját „szeptember 1-jén 18
kisgyermek kezdte meg, mely

a nevelési év végére 28 főre
bővül. A kisgyermek fogalmat
nemcsak képletesen értem, hiszen a gyermekek nagy része
még nem töltötte be a 3 éves
kort. A kicsik nagy izgalommal,
kíváncsisággal és egyben bizonytalansággal lépnek be első nap
az óvodába. Elkezdődik egy folyamat, amelyet befogadásnak
nevezünk.
Sok kisgyermek és szülő

számára az elválás-leválás nem
megy könnyen. Óvodánkban
fontos hogy-e folyamat, mind
a gyermek, mind a szülő számára gördülékeny és megnyugtató
legyen.
Az első pár nap mindenképpen Anyával, Apával közösen a
csoport, az óvó nénik, dajka
nénik, a kispajtások megismeréséről szól. Jól megfigyelhető,
hogy a leválás folyamata min-

den gyermeknél más és más.
Van, akinél kell a folyamatosság
elvét követni, mikor anya vagy
éppen apa mindennap egy kicsit
kevesebb időt tölt a csoportszobában gyermekével, aki egyre
többet játszik a pajtásokkal,
vagy éppen az óvó nénivel. Ez
egy lassúbb folyamat, azonban
van olyan, aki azonnal feltalálja
magát és nincs szüksége szülő
jelenlétére. Mindkét eset természetes reakció a gyermek ré-
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széről, nem kell megijedni sem a
sírástól, mely nem biztos, hogy
az első nap után következik be,
sem a hisztitől, hiszen ez leg�gyakrabban addig tart, míg a
gyermek a szüleit látja.

gyorsabb, hanem a biztos
beszokás. Ezért, ha van rá
lehetőségünk, ne ösztökéljük, sürgessük a gyereket.

Sokszor tapasztalom, hogy az
Édesanyák „jobban sírnak”, mint
gyermekük ezért néhány hasznos
tipp az óvodai befogadáshoz:

• Amikor az udvaron vannak a
gyerekek, akkor menjünk el
egy fél órára, órára, azután
minden nap növelhetjük ezt az
időt. Mindig beszéljük át otthon, mi fog másnap történni.

A gyermek akkor tudja megszokni az óvodát, ha a szülő
maga sem bizonytalankodik.
Tudja, hogy jó óvodát, óvó nénit választott, amiben, és akikben maximálisan megbízhat.
(Még viccesen se fenyegessük
az óvodával, óvó nénivel!)

• Az elköszönés mindig határozott legyen. A többszöri
elbúcsúzás és elszakadási
kísérlet csak azt az érzetet
erősíti benne, hogy rossz dolog történik vele, nincs biztonságban, mivel az anya is
bizonytalan és határozatlan.

• Segít, ha hozhat kedvenc játékot, plüsst, ami az otthon
biztonságára emlékezteti.

• Ha valami gondunk, kérdésünk van, bátran keressük
meg vele az óvó nénit. A félreértések sokszor bizalmatlanságot, kellemetlenséget
okoznak.

• Sose figyeljük, hogy a másik gyerek mit tesz nem az
a fontos, a cél nem a minél

Márton nap
az óvodában
November 11-én ünnepeljük
a Márton-napot az óvodákban.
Nevét Szent Mártonról kapta,
aki 15 évesen apja kívánságára

belépett a római hadseregbe.
Évekkel később a római seregek
Gallia földjére értek, Márton
vezetésével. A csapat megállt
egy kis város kapujában, ahol
Márton észrevett egy koldust a
földön. A koldus segítséget kért
Mártontól, aki a saját kenyerét és
köpenyét adta oda neki. A várost
őrző őröknek már nem tudott
kapupénzt adni, mert már nem
volt semmije. Ezért felváltotta a
fáradt őröket, és maga őrködött
helyettük. A katonáival a piactéren segített az árusoknak vásznat
cipelni, árulni és libát terelni. Jó
híre hamar elterjedt a városban,
ott is maradt, és építtetett egy
kolostort. Az ott élő emberek
nagyon szerették, mert mindenét megosztotta velük. Püspökké
szerették volna választatni, de

XV. Kápolnásnyéki Szent
Mihály nap margója
Immáron XV. alkalommal került megrendezésre községünkben
a Szent Mihály napi ünnepség.
Az időjárás ezúttal nem kedvezett a rendezvénynek, hiszen a

• Otthon foglalkozzunk sokat
az óvodával. Beszélgessünk
róla, hallgassuk meg a gyereket. Sokat tudunk ezzel
segíteni, hogy legyőzze félelmeit, szorongásait.
Kedves Szülök!
Az elsődleges célunk és
feladatunk, hogy a gyermekek
szívesen és örömmel induljanak
óvodába, kialakuljon bennük
társaik, óvó nénik, dajka néni

iránti kötődés, és a szabályrendszer. Hiszen szabályokra azért
van szükség, hogy a gyermek
biztonságban érezze magát és
kiegyensúlyozott egészséges
gyermek váljék belőle.
„ A felnőtt szeretet lényege:
szeretsz, mert szeretlek;
A gyermek szeretet lényege:
szeretlek, mert szeretsz.”
(Erich From)
Lampert - Szűcs Szabina
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csban hagymás bab Bud Spencer módra, káposzta, marhapörkölt,
vaddisznó pörkölt és füstölt betyárleves „kissé Mátésítottan” is.

De nem csak főzéssel tevékenykedtek a csapatok, a VRT-Autó Kft.
tagjai kemencében sült kenyérlángossal készültek, illetve Vurczinger
Hugi és családja gofri sütéssel foglalatoskodott, hozzá füge vagy
szilvalekvárt kóstolhattak náluk az arra járók.
Délben tálalásra került a minden évben hagyománnyá vált
Szúnyogszigeti halászlé is.

Őket követte a Verebi Dalos Ajkú Szépasszonyok Karának népdalcsokra, majd bemutatkoztak a helyi tehetségek is. Gáncs Lászlóné,
Panni néni verset mondott, Szabó Andris mulatós egyvelegével és a
„Nézését és a járását” című dal éneklésével nagy sikert aratott, ezt
csak Vili és Ibi bohóc előadása tudta felülmúlni, akik a gyermekeket
játékra hívva, bevonták őket műsorukba, melyre hatalmas tapsot
kaptak. Meghallgathattuk Szabó József –Tamburás- Képviselő Úr zenés
előadását, ezt követően pedig Zumba bemutatót tekinthettünk meg.

Eközben kispályás foci folyt a műfüves pályán, az induló csapatokat az eső sem tudta visszatartani. A Művelődési Házban
LEGO kiállítást tekinthettünk meg, illetve az óvodás szülök által
megrendezett sütivásár is ugyanitt volt megtalálható. Az óvó nénik
arcfestéssel készültek a gyermekeknek. A VRT-Autó Kft. jóvoltából
kipróbálható volt egy 3D-s szimulátor, mely nagy sikert aratott
kicsik és nagyok számára is.

elárulták őt. Amikor az emberek
elé lépett, fénysugár ragyogott a
homlokán. Így lett ő Tours püspöke, később pedig szentté is
avatták. Márton napjával beköszöntött a szentestéig tartó 40
napos sötétség.
A hagyomány szerint ekkorra a kerti munkáknak be kell fejeződniük, az újbornak a pincében, a termésnek a kamrákban
kell állnia. Márton napján behajtották az állatokat a legelőről. Az
óvodások a jószívű lovas katonára emlékeznek - mint a felebaráti szeretet szimbólumára -,
ezért ünneplik a Márton-napot
a fény a melegség és az egymás
iránti szeretet jegyében.
A mi óvodánkban is már hagyománnyá vált a Márton-nap.

• Mesélünk a gyerekeknek
ehhez fűződő meséket és
verseket.

A Vörösmarty parkba tervezett délutáni programsorozat a Művelődési Ház nagytermében vette kezdetét 14 órától. Podhorszki István
polgármester Úr megnyitotta a rendezvényt, külön köszöntötte
Feketenyék (Szlovákia) Polgármester Asszonyát, Csady Zsuzsannát
illetve Bálint Elemér Imrét, Oroszhegy (Erdély) Polgármester Urát,
akik meghívást kaptak kísérőikkel együtt a rendezvényre.

A rendezvény az eső elállása után a Vörösmarty parkban folytatódott a Sierra Zenekarral, ekkorra már a látogatók száma is
megsokszorozódott, majd kezdetét vette a nagy sikerű Apostol
zenekar élő műsora.

• Tanítunk lúdról szóló dalokat,
mondókákat, libás dalos játékokat.
• Barkácsolunk játéklibákat,
mécseseket, töklámpásokat.
A napot egy jó hangulatú
délutánnal zárjuk, amit az idén
a Kápolnásnyéki kultúrházban
rendezünk meg. Lesz süti vásár,
libakészítés, töklámpás faragó
verseny, libabál és lámpás felvonulás. Mindenkit szeretettel
várunk 2015.november.11-én
délután 1500-kor.
Kovács Sándorné
óvónő

délelőttre meghirdetett bográcsozást csak a legbátrabbja kezdte
el az eső miatt. Ennek ellenére volt, aki otthon készítette el az
étket és hozta a faluba kínálni azt. A Vörösmarty Nyugdíjas klub
az idősek otthonában főzte meg gulyás levesét és fogyasztották el,
szép számmal összegyűltek, jó hangulatban töltötték a délelőttöt.
A rendezvény több helyszínen zajlott, a Vörösmarty park előtti
részen folyt a főzés, elkészült az Önkormányzat által készített gulyás
illetve a csülök pörkölt Bandi bá’ módjára, de rotyogott a bográ-

Zenés tűzijáték következett, majd a rendezvényt utcabál zárta,
a talpalávalót a Buli Express Company zenekar biztosította.
Mindkét esetben, véleményem szerint nagyon jó viszony alakult
ki a települések között és értékes kapcsolatot ápolhatunk továbbra
is velük. Ez amiatt fontos Kápolnásnyék életében, mivel Oroszhegyre
minden évben iskolánk tanulói látogatást tehetnek.
Ezután kerültek átadásra
a Polgármesteri Elismerő Oklevelek, melyek ezúttal Fábián Attila és családja, Horváth
László, Pál László, Radó László, Horváth Béla és a Fidesz
Helyi Szervezetének kerültek
átadásra az elmúlt időszakban,
években tett munkájukért.
Majd köszöntve lettek a 2014.09.01. és 2015.08.31. között
született kápolnásnyéki gyermekek, akik szüleikkel egy emléklapot
vehettek át a Képviselő-testület tagjaitól.
Ebben az időszakban 43 gyermeket üdvözölhettünk községünk
lakosának. A köszöntés után megtekinthettük a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Csiga csoportjának elbűvölő előadását és az iskolát
képviselő, Horváth Gábor által tanított táncos párokat.

Az Önkormányzat nevében ezúton szeretném megköszönni a
fellépőknek, lakosainknak, mindazoknak, akik hozzájárultak munkájukkal, anyagi támogatásukkal, segítségükkel ahhoz, hogy a kápolnásnyéki falunap az időjárás ellenére is önfeledt kikapcsolódást
biztosíthatott a rendezvényre látogatók számára.
Külön köszönet illeti meg az Önkormányzat dolgozóit, akik hozzájárultak a tervezés, szervezés, kivitelezés fázisaihoz, szabadidejüket
áldozva tették dolgukat az egész esemény alatt. Köszönet illeti meg
ezen kívül Kápolnásnyék közmunkás dolgozóit, akik ugyancsak sokat
tettek hozzá ahhoz, hogy minden a helyén legyen a rendezvényen.
Utoljára hagyva, de annál nagyobb örömmel, köszönet Önöknek,
kedves Lakótársaink, akik tiszteletüket tették a falu életének egyik,
talán egész évben leginkább várt eseményén, mert ez értünk, kápolnásnyékiekért van, azért, hogy egy napra kiragadjon bennünket
a mindennapokból, hogy szórakozzunk, hogy ismerkedjünk falunkbeliekkel, hogy pusztán csak együtt legyen a falu apraja nagyja!
Bízva a szebb időjárásban, jövőre találkozunk!
Istvánovits Renáta
Kulturális Bizottság tagja
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Köszönetet szeretnénk mondani a Szent Mihály napi rendezvényen
nyújtott önzetlen segítségért az alábbi személyeknek, cégeknek:
Dőry Zoltán és Dőry Béla
Kocserha István
Balázs Ervin
Pigment festékbolt
Szöllősi Kft
Finom Étkek Háza
Végh László
Asztalos Kft
Tó-Vill Bt

Németh Tamás
Mati Károly
Kiss Zoltánné
Gránitz-Pápai Judit
Szita Ildikó
Sági Tibor a Fejér Megyei
Kormányhivatal Gárdonyi
Járási Hivatal hivatalvezetője
a Vörösmarty Mihály Általános

Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola pedagógusai
és tanulói,
a Kápolnásnyéki Napsugár
Óvoda dolgozói és óvodásai,
Gáncs Lászlóné
Verebi Dalos Ajkú Szépasszonyok Kara
Szabó Andris
Szabó József

Fosztner Betti és a zumbások
Pázmándi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület,
Gárdonyi Rendőrkapitányság
Kápolnásnyéki Polgárőrség
a Képviselő-testület tagjai és
családtagjaik
az Önkormányzat és a Közös
Hivatal dolgozói
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Vízre szálltunk!
Az idei tanévben iskolánk vízisport osztályt indított az első évfolyamon. Az apróságok a tantermi és az uszodai edzések mellett,
9 alkalommal a sukorói kajak-kenu pályán is élvezhetik a sportolás

A Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. tanévének rendje
Szünetek időtartama
Őszi szünet
2015. október 26-október 30.
Téli szünet
2015. december 21-31.
Tavaszi szünet 2016. március 24-29.
Érettségi szünet:
2016. május 2-3. általános iskolai tagozaton szünet, gimnazista tanulóknak
délután tanítás
2016. május 4-5. gimnazista tanulóknak
szünet, általános iskolai tanulóknak délután tanítás
Tanítás nélküli munkanapok
2016. június 14. (kedd) általános iskola,
gimnázium

2016. június 15. (szerda) általános iskola,
gimnázium
Szülői értekezletek
szeptember 2015. szeptember 1-12.
január
2016. február 1-5.
május
2016. május 16- 20.
Fogadóórák
őszi
tavaszi

2015.november 23-24.
2016. március 21- 22.

Nyílt nap gimnázium 9.évfolyam
2015. november 25.
Gála
2015. december 1.
Szalagavató
2015. december 5.

Advent Bécsben
1.félév vége
Felsős farsang
Alsós farsang

2015. december 14.
2016. január 22.
2016. február 5.
2016. február 12.

Gimnazista ballagás 2016. április 30.
Nyelvi mérés
2016. május 18.
Országos kompetenciamérés
		 2016. május 25.

2015.10.05.

II. korcs. lány csapat – II. hely
Nagy Zsófia 4.a
Bárándi Luca 4.a

Karanitz Anna 5.a
Gál Liliána 4.a
Reichárd Emőke 4.a
III. korcs. fiú csapat – II. hely
Béd Imre 7.a (+ egyéni II. hely)
Horváth Flórián 7.a
Simon Sámuel 6.b
Wágner Áron 5.b
III. korcs. lány csapat – II. hely
Baráth Noémi 7.a

örömeit. Első edzésükre egy napos szeptemberi délutánon került
sor. Az érzést, amit akkor átéltek a gyerekek nehéz szavakba önteni! Majd kibújt mindenki a bőréből, annyira várták az első evezős
órát! Mentőmellényben, evezőlapáttal a kézben, mint a nagyok,
beülhettek a túrakenuba és evezhettek. A pozitív élmény szárnyakat
adott a gyerekeknek. Alig várják a következő vízre szállást, amire
jó idő esetén,már ebben a hónapban sor kerülhet.
Perényi Annamária
tanító

Tanévzáró, ballagás 2016. június 18.

Mezei futás Diákolimpia – Körzeti döntő – Agárd
II. korcs. fiú csapat – I. hely
Lehoczki Bálint 4.a
Merbler Zoltán 4.a
Szente Milán 4.a
(+ egyéni II. hely)
Takács Attila 3.b
Végvári Balázs 5.a

MEGHÍVÓ

Osztálykirándulás 2016. június 3.
Váncsa Krisztina
igazgatóhelyettes

Reizer Bianka 6.b
Kovács Sára 6.b
Kovács Lilla 6.b
(+ egyéni II. hely)
Nemes Réka 6.a
Mihály Klára 6.a
(+ egyéni III. hely)
IV. korcs. fiú csapat – III. hely
Kocsis Vilmos 8.b
Kratancsik Dávid 8.b

Valdinger Bálint 7.b
Nové Erik 8.b
IV. korcs. lány csapat – I. hely
Kovács Eszter 8.a
(+ egyéni I. hely)
Kovács Szántó Szimona 8.c
Reizer Anita 9.ny
Zámbó Klára 8.a
Kovács Dorka 7.b

9

Települési Ügysegéd
A Gárdonyi Járási Hivatal települési ügysegédje minden hétfőn
8-10 óra között fogadóórát tart Kápolnásnyéken az Önkormányzati
Hivatalban. Az ügysegéd tájékoztatást ad a járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátásokról, segítséget nyújt a nyomtatványok
kitöltésében, valamint eljuttatja azokat a járási hivatal ügyintézőihez. Ilyen ellátások például az ápolási díj, időskorúak járadéka,
közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság és az
aktív korúak ellátása.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata
szeretettel meghívja a település
minden kedves nyugdíjasát az

Idősek Világnapja

alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi műsorra

Időpont: 2015. október 29. (csütörtök) 14.00 óra
Helyszín: Kápolnásnyék, Fő utca 28., Művelődési Ház
Program:
Polgármester úr köszöntője,
A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda óvodásainak műsora,
Meglepetés vendégek vidám operett összeállítással.
A talpalávalót Szabó József (Tamburás) szolgáltatja.
A műsorra pettendi nyugdíjasainkat is szeretettel várjuk,
szállításukról gondoskodunk. A busz 13.30-kor indul a pettendi
Közösségi Ház elől, és műsor után visszaviszi az ott lakókat.
Községünk minden szép korúját szeretettel várjuk, és szerény
vendéglátással kedveskedünk a műsor ideje alatt!

Az ügysegéd elérhetőségei:
e-mail: sagi.kitti@gardony.fejer.gov.hu

Kápolnásnyék Község Önkormányzata
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A nyéki lány
dalolása
„SYMPHONIA
HUNGARORUM”

Sokan feldolgozták Szent
Gellért legendáját az elmúlt
századokban, több településen
keletkezett Gellért püspök jelenlétével kapcsolatos legenda,
emlék, ezek közé tartozik Nyék
is. Az egyik legenda arra emlékezik, hogy Gellért püspök a királyhoz ment a Szent Gellért legenda 14-dik fejezete szerint, már a
XI. században állt egy kápolna a
„Budai út” és a Gárdonyba vezető út (ma Gárdonyi út és az
Ország út) kereszteződésében.
A nép körében élő, terjedő legendák szerint, egy alkalommal,
Gellért püspök és segédje Walter, Budáról Fehérvárra menet
megállt itt, s megszállt éjszakára.
A püspök pihenését egy szolgálólány éneke zavarta meg, aki
egy kézi gabonaőrlő malommal

gabonát őrölt, s munka közben
énekelt. Gellért püspök kérdezte
segédjét, hogy „Hallod a magyarok szimfóniáját?”, s Walter
elmagyarázta, hogy könnyebbséget jelent a szolgálónak, ha az
énekel is munka közben. Ismerte a legendát Eötvös Károly, és
az „Utazás a Balaton körül” c.
könyvében kedves szellemességgel mondja el a „nyéki lány”
dalolását, mely akkor történt,
amikor a „nadapi és a verebi
erdők még Nyékig értek”. Ezt a
legendát többen cáfolták, többen igazolták alátámasztották,
de tények a következők: Nyék
a Fehérvárról Budára menő út
mentén fekszik, a Gárdonyi és
Ország út kereszteződésénél
volt régebben egy nagyvendéglő, mellyel szemben volt a régi
nyéki kápolna. A kápolna körül
volt a temető is, amelyre az is
utal, hogy a későbbi időkben
több koponya és csontmaradvány, épületmaradvány került
elő. Fényes Elek 1851-es helységnévtárában megemlíti, hogy

Nyék régi kápolnájának romjai
még állnak. Nem véletlenül temettette ide magát 1870-ben
Balassa Antal, aki a XIX. század
egyik nagy tudású nyéki nemese
volt. A másik legenda arról szól,
hogy Szent Gellért püspök 1046.
szeptember 23-án halála előtt
nap estéjén megállt Nyéken és
misét mondott, de ezt Diósdal
is kapcsolatba hozzák a szakemberek. Az 1850-es években Nyék
a váli esperesi kerülethez tartozott mely a Szent Gellért nevét
vette fel. A nyéki katolikus templom kapott egy gyönyörű Szent
Gellért ereklyetartót, amely a
szent egy csontszilánkját tartalmazza. Ugyancsak kapott egy
Bécsben készített aranyozott
ezüstkelyhet, amelynek cuppáján és talpán zománcképek
találhatók, köztük a Szent Gellért megkövezését bemutató
zománckép.

A kehely talpán a felirat:
Honoribus S. Gerardi prima
csanadiensis Epicopi et Martyris,
Clerus Diocesianus 1854.
Részlet a Szent Gellért legenda 14-dik fejezetéből Rimócziné
Hamar Márta feldolgozásában:
„Történt pedig egyszer, hogy
valakinek a védelmére a királyhoz igyekezett, annak a vidéknek
egy erdős részén, mely disznók
legeltetésére szolgált, volt egy
tanya, és ebben délidőben megszállott. Itt éjféltájt malomkövek
zaját hallja, amit egyébként még
nem tapasztalt. Csodálkozott,
hogy mi lehet ez. Majd az as�szony, aki a malmot hajtotta,
énekelni kezdett. Csodálkozva
szólott erre a püspök Valterhez:
»Hallod- e, Valter, a magyarok
szimfóniáját, miképpen hang-

zik?« És mindketten nevettek
az éneken. Minthogy pedig a
malmot egy asszony hajtotta
kezével, és az ének magasabbra
szállt, a püspök pedig eközben
ágyában feküdt, még egyszer
így szólt, még mindig mosolyogva: »Magyarázd meg nekem,
Valter miféle dallamú éneklés
ez, amely lejtésével arra késztet,
hogy az olvasást abbahagyjam?
«Amaz pedig ezt mondta: »Nótának dallama ez! Az asszony,
aki énekel, ennek a gazdának
szolgálója, akinél szállást kaptunk. Urának búzáját őrli ilyenkor, mikor a vidéken másféle malom éppen nem található.« Mire
a püspök így szólt: »Géppel jár
vagy kézi munkával?« »Géppel
is, kézi munkával is — mondja
rá Valter —, nem húzza semmiféle barom, hanem az as�szony a saját kezével forgatja.«
»Csodálatos dolog — mondja a
püspök —, hogyan boldogul az
ember. Mert ha gép nem volna,
a fáradalmat ki tudná elviselni?
Boldog egy asszony — folytatja
—, aki bár mások hatalma alatt
áll, köteles munkáját ilyen szépen zúgolódás nélkül, vidáman
végzi.« És jócskán adatott pénzt
neki.”
A híres legendarészletet sokan próbálták megfejteni, sokan
fordították, mégis maradt valamiféle hiányérzetünk. A szolgáló éneke úgy él a köztudatban,
mint a munka ütemére énekelt
munkadal.
Kérdés azonban, hogy:
1. Miért éjjel dalolt a szolgáló?
2. Miért éjjel őrölte a búzát?
3. Mit, illetve miről is énekelhetett?
4.	Mit rejthet a Symphonia Hungarorum megnevezés?”
(http://epa.oszk.
hu/02500/02518/00252/pdf/
EPA02518_irodalomtortenet_1987-1988_04_682-701.pdf)
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Eszköz
támogatás az
iskolának, TAO
támogatás az
egyesületnek

2015. október 9-én a Kápolnásnyéki Önkormányzat és a Kápolnásnyéki Vörösmarty
Sportegyesület közös támogatását Podhorszki István polgármester átadta Vörösmarty Általános és Középiskola gazdasági vezetőjének. Az önkormányzat 600ezer forint
értékben támogatta ebben a félévben a helyi
sportegyesületet. Ebből az összegből 250
ezer forint értékben kézilabdák, röplabdák,
súlypontemelő úszóbóják, ugrálókötelek,
hajítólabdák, tornakarikák, kidobó labdák és
polifomok lettek vásárolva, hogy az iskolában a mindennapi testnevelés levezénylése
a tornatanárok részére változatosabb lehetőségeket kínálhasson, ill. a diákok részére

A református
egyház hírei
Elkezdődtek az énekkar alkalmai. Egyházi többszólamú énekkarunkba várunk olyan
lelkes hölgy és úr tagokat, akik péntekenként
18 órától a Kálvin teremben szívesen készülnek velünk (Vörösmarty u. 16. - templomtól
jobbra).
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pedig élvezetesebb.
Az egyesület köszönetet mond az iskolának, hogy a sportegyesület nyéki iskolás tagjai a téli időszakban oktatási idő után késő
délutáni és kora esti órákban használhatták a
tornatermet. Ez a fajta kedves kölcsönösség
jó alapja a helyi közösség építésének.
Az egyesület köszönetet mond még a
Kajászói Eurobinia Group Kft-nek az évközi
2,6 millió forintos támogatásért, a Tó-Vill
Bt-nek az 1,8 millió forintos támogatásért,
az seregélyesi Agrotechnika Kft 300ezer forintos támogatásáért, amelyekkel lehetővé
tették, hogy a Kápolnásnyéki VSE 6 utánpótlás csapata mérkőzéseiket lejátszhassák, azokra tökéletes körülmények között
felkészülhessenek, illetve a községhez méltó
sportöltözetben jelenthessenek meg.
Erre az esztendőre 11 millió forint keret
támogatást nyert el a sportegyesület. Ez az
összeg nem áll rendelkezésre, hanem csak
abban az esetben jut el a kápolnásnyéki
gyerekekhez, hogyha helyi vállalkozók a társasági adójukról úgy rendelkeznek, hogy az

Rehabilitációs
ügyfélszolgálat

a kormányablakokban és az okmányirodákban

Október 16-án Kárpát-medencei Református Imaéjjel rendeznek Gárdonyban a
16-24 éves fiataloknak.

Közös tóvidéki bibliaóra október 15-én,
csütörtökön 18 órakor, Gyúró a helyszíne.
(Mindig máshol tartjuk.) Gépjárművel a
templomunk elől indulunk negyed hat körül. Vannak még szabad helyek.
Jelentkezés:
Borbély Brigitta +36 20 33-38-648

ne a nagy kormányzati kalapba kerüljünk,
hanem itt maradjon a helyi sportolást erősítendő. Ha ehhez az összeghez hozzájutnak
az egyesület, akkor esti világítás kiépítését,
pályakörbekerítést, újabb kapuk beszerzését
tudná finanszírozni.
Tisztelettel kérjük azokat a környékbeli
vállalkozókat, akiknek módjukban áll tegyék
lehetővé, hogy a társasági adójukból a helyi
értékek épülését lehessen támogatni.

Podhorszki István polgármester úr átadja
az iskolában a sportszereket
Kápolnásnyéki VSE elnöksége

A Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztatja ügyfeleit, hogy a Családtámogatási
és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztályának
ügyfélszolgálati tevékenysége a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait
érintő ügyekben 2015. október 1-jétől 2015.
december 31-jéig a Székesfehérvár, József
Attila utca 42. szám alatti épületben ideiglenesen szünetel.
Ebben az időszakban az ügyfelektől a
megváltozott munkaképességű személyek
ellátásaival kapcsolatos beadványokat - pl.
rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás
igénylése, rehabilitációs kártya igénylése
- a Fejér megyei kormányablakokban és
okmányirodákban veszik át az ügyintézők.

Bibliai történetmondó versenyre lehet
jelentkezni gyülekezetünk református hitoktatójánál Burján Zsuzsannánál az iskolában.

A Luther gyülekezeti teremben minden
vasárnap 11 órakor konfirmáció előkészítőt
tart Nagytiszteletű Burján Zsolt lelkipásztor.
Még lehet jelentkezni!
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A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos beadványokat - pl. rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, illetve rehabilitációs kártya
igénylése – október elsejétől a kormányablakokban és okmányirodákban veszik át az
ügyintézők.

Mint ismeretes, a megyében immár 9
kormányablak működik: Abán, Adonyban,
Dunaújvárosban, Enyingen, Martonvásáron,
Móron, Polgárdiban, Sárbogárdon és Székesfehérváron. Okmányiroda négy működik
Fejérben: Bicskén, Ercsiben, Gárdonyban, és
Székesfehérváron. Így összesen tizenhárom
ügyfélszolgálaton adhatók át a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival
kapcsolatos beadványok.
(Fejér Megyei Kormányhivatal)
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BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

2016

Önkormányzatunk a tavalyi évhez hasonlóan idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához.

„A” típusú Pályázati kiírás:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan
szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési
önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9.
A pályázat kötelező mellékletei:
a)	A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2015/2016. tanév első félévéről.
b)	Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről
c)	A szociális rászorultság igazolására szolgáló okiratok

„B” típusú Pályázati kiírás:
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a)	a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b)	felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
	és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016/2017. tanévben először nyernek felvételt
felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázat kötelező mellékletei:
1	Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről
2. A szociális rászorultság igazolására szolgáló okiratok:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9.
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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

Egyéb
közérdekű
információk

Kozma Kata 574-100/113
pénzügyi ügyintéző
Számlák analitikus nyilvántartása,
személyügyi feladatok ellátása

Az önkormányzat döntését követően a Kápolnásnyéki Kisbíró
szerkesztési és nyomdai munkáit
az ALPHA-VET Kft végzi.

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

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:

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

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: Kasztner Kitti falugazdász
Mezőgazdasági tanácsadás
Tel.:70/490-6170
Ügyfélfogadás: Kedd 8.00 - 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

ANTENNA, -RIASZTÓ, -VILLANY,
(RIASZTÓK, KAMERA
ÉS VIDEORENDSZEREK)
 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

A
MAGYAR KÖZÚT NZRT.
Martonvásári Autópálya Mérnöksége

mezőgazdasági gépszerelő,
vagy autószerelő szakmunkás
munkatársat keres

Munkavégzés helyszíne: 2462 Martonvásár, Zrínyi u. 30. (telefon: +36/30/297-37-90)

