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Óvodai beíratás A Kápolnásnyéki Napsugár Óvodában
1. A 2016/2017. nevelési évre az óvodai
beíratás időpontja:
2016. április 25.-én és 26.-án (hétfő, kedd)
8.00-16.00 óra
2. A beíratás helye:
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda,
2475 Kápolnásnyék, Fő utca 41.

3. Az óvoda felvételi körzete:
Kápolnásnyék község közigazgatási területe
4. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító hatósági igazolvány,
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

- a gyermek nevére kiállított TAJ számot
igazoló kártya,
- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány.
Sinka Ágnes
óvodavezető
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Önkormányzati Hírek
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2016. március 21-én
tartott nyilvános ülésén Dr. Sági János rendőrezredes a Gárdonyi Rendőrkapitányság
vezetője beszámolt a kapitányság 2015.
évben végzett munkájáról, tájékoztatta a
képviselőket Kápolnásnyék bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről. A Képviselő-testület a
beszámolót jóváhagyólag tudomásul vette.
A képviselők elfogadták az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét. A becsült
érték alapján a terv szerint az idei évben a
település belterületi útjainak felújítása, a
belterületi járda építési program megvalósítása, valamint az önkormányzati hivatal
és művelődési ház épületének energetikai
korszerűsítése kapcsán szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatni.
A Képviselő-testület nem támogatta a
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
Nonprofit Kft azon kezdeményezését, hogy
az önkormányzat anyagilag járuljon hozzá a
rendelő intézet területén indíttandó sportorvosi szakrendelés működési költségeihez,
mely évente 245.000,- Ft kiadást jelentett
volna önkormányzatunknak.
A Képviselő-testület megtárgyalta és
elfogadta a társadalmi és civil szervezetek
2015. évi támogatásáról szóló elszámolást,
egyúttal döntött a pályázó szervezetek 2016.
évi támogatásáról az alábbiak szerint:

Nőnapi
batyus bál
– avagy jótékonyság az
iskolásokért

- Református Egyházközség
150.000,- Ft
- Vörösmarty Nyugdíjasklub
150.000,- Ft
- Barátság Nyugdíjasklub
150.000,- Ft
- Római Katolikus Egyházközség 150.000,- Ft
- Vörösmarty Sportegyesület 1.500.000,- Ft

A képviselők döntöttek a „Kápolnásnyék
területén járda térburkolása és felújítása”
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról,
melynek keretében az önkormányzat négy
vállalkozást kért fel ajánlattételre.

A Képviselő-testület – figyelemmel a
vonatkozó miniszteri rendeletre – meghatározta a 2016/2017. nevelési évre vonatkozóan az óvodai beíratás időpontját az
alábbiak szerint: - 2016. április 25-én (hétfő)
és 26-án (kedd) 08.00 - 16.00 óra között az
óvoda épületében.

A Református Egyházközség kérése alapján támogatta a vidékfejlesztési program
keretében a református templom, illetve
az ahhoz tartozó ingatlan rekonstrukciójára,
többfunkciós közösségi tér létrehozására,
energetikai korszerűsítésére kiírt pályázaton
történő részvételét, egyúttal döntött arról is,
hogy – mint konzorciumi tag – a pályázatban
részt vesz, segítve ezzel az egyházközség
céljainak megvalósítását.

Jóváhagyta a DRV Zrt által készíttetett, az
önkormányzat tulajdonában lévő belterületi
ivóvíz- és csatornahálózatra vonatkozó vagyonértékelést, a közművek teljes vagyoni
értéke együttesen 364.496.812,- Ft 2015.
június 30-i állapot szerint. (A vagyonértékelés nem tartalmazza az állami tulajdonú
víziközmű szakaszok értékét.)
Döntöttek a képviselők az önkormányzat
tulajdonában lévő Kápolnásnyék, Gárdonyi
u. 29. szám alatti lakás bérbe adásáról.
A Képviselő-testület lezárta az önkormányzati hivatal és művelődési ház felújítása,
energetikai korszerűsítése tárgyában indított
közbeszerzési eljárást, és a négy ajánlattévő
közül a bíráló bizottság javaslatára a legkedvezőbb ajánlatot tévő MAVA-PLAN Kft-t (2484
Agárd, Mező u. 10/a.) választotta ki. A vállalkozói ár 19.580.108,- Ft + ÁFA.

A Képviselő-testület 2016. április 8-án
tartott rendkívüli ülésén Velence és Sukoró
települések önkormányzataival együttműködve döntött arról, hogy részt vesz a VTT
Velencei-tavi Terület és Településfejlesztési
Nonprofit Kft létrehozásában, mint alapító
tag, és biztosítja az ehhez szükséges, az egyharmad tulajdoni részre arányos 1.000.000,Ft törzstőkét. Megválasztotta továbbá a
társaság ügyvezetőjét és javaslatot tett a
Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint a
könyvvizsgálatot végző társaság személyére.
A megválasztott tisztségviselők tevékenységüket díjazás nélkül végzik.
Podhorszki István
polgármester

letésnapokról, na és persze a
legfontosabbról, a Nőkről.
Nőnap alkalmából a bálozó
Hölgyek köszöntve lettek egyegy kis cserép virággal, melyet
a rendezvényen megjelent Urak
mellett a Képviselő-testület férfi
tagjai osztottak ki. Az egész est
alatt ők lettek középpontba helyezve, mivel a tombolatárgyak
között is csupa nekik szóló ajándéknak örülhettek.

Immáron második alkalommal került megszervezésre a nőnapi batyus bál falunkban 2016.
március 12-én. Mindenkinek,
mi gyomra vágya volt, beletette
kosarába és elhozta batyujában,
hogy aztán ismerőst, ismeretlent megkínálva közösen elfogyassza azt.

A zenész, Rupp István megállás nélkül, egész éjjel szolgáltatta a talpalávalót, közönsége
nem hagyott neki pihenésre való
időt, hajnalig a táncparkett nem
maradt üresen.

Miről szólt a bál? Jótékonyságról, meglepetésről, tomboláról, zenéről, táncról, szü-

Igen, nagyon jót mulattunk,
amit a képek is tükröznek, de nem
csak a szórakozás és a Hölgyek

gatásának jóvoltából kettőszázezer
forintot kaphatnak az iskola diákjai
olyan célokra, melyre a fenntartó
intézmény nem tud lehetőséget
biztosítani számukra.
köszöntése volt a fő cél az estén,
hanem a jótékonyság is. Az, hogy
anyagilag segítsük iskolás gyermekeink oktatását, nevelését.
Mivel a bálra a belépés díjtalan
volt, a megjelentek anyagi támo-

Ezúton kívánjuk hálánkat kifejezni az összes jó szívvel adakozó, támogató bálozónak újfent,
hogy jó voltukkal lehetővé tették
azt, hogy diákjaink tehetségének
gondozásához hozzájárultak.
Istvánovits Renáta
Kulturális Bizottság tagja
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Húsvét a faluban
A körforgalomba készített adventi koszorú sikerén felbuzdulva elkészült a falu
tojásfája is, mely a visszajelzésekből ítélve
újra sikert aratott a lakosság körében.
Emellett elhelyezésre került a Polgármesteri Hivatal elé is egy fácska.
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Húsvét lévén, a gyermekekre is gondolva
2016. március 27-én került megrendezésre
falunkban először a Húsvéti Tojásvadászat.
A Mikulás után a húsvéti nyúl is itt járt falunkban, hogy csekély ajándékával megörvendeztesse a kápolnásnyéki lurkókat. Kapunyitás után mindenki egy-egy csokitojást
kereshetett magának a játszótér területén,
melyek különböző helyekre kerültek elrejtve. A rendezvényen megjelent vendégeket
egy húsvéti asztal fogadta, amivel a régi
idők hagyományait próbáltuk feleleveníteni.

Megtalálható volt a piros tojás, többféle kalács, pompos, bor, pálinka, barka,
aranyeső, málnaszörp, szóda és hozzá társultak még régi tárgyak, mint például szódásüveg vagy demizson is. Emellett több
szülő süteménnyel lepett meg bennünket
és ezzel kedveskedett a játszótérre látogatóknak. Köszönet érte ezúton is számukra!
Néhai kedves Alpolgármester Asszonyunk, Reichenbach Tiborné Márti indította
útjának a húsvétváró tojásfa díszítését falunkban, melyet idén is folytatni kívántunk. E
kedves hagyomány útnak indítása emlékére
felkértük családját, hogy az első tojásokat
ők tegyék a fára. Nem titkolt célunk az volt,
hogy minél többen helyezzék el hímes tojásukat és az, hogy annyi tojásunk legyen,
mint összlétszámunk a faluban, vagyis 3760
darab. Ennek idén csak töredéke gyűlt össze,
de évek múlva talán elérhetjük még.

Egész délelőtt szólt a zene, ügyességi
játékokkal foglalhatták el magukat a legkisebbek, legnagyobb sikert a konzervdobozok

Önkormányzatunk nevében
szeretnék köszönetet mondani
a Sarkadi és Társa Bt. tulajdonosainak,
akiktől minden évben nagyon sok
szép virágot kapunk,
így egyre szebbé tehetjük
Kápolnásnyék közterületeit.
Podhorszki István
polgármester

3

ledobása aratta.
Ezen kívül lehetőség volt zokniból kisnyulat készíteni, melynek lényege az volt,
hogy a zoknit búzával megtöltve és a megfelelő helyeken megkötve nyulat tudtunk
formálni. Húsvét lévén elengedhetetlen volt,
hogy ne legyenek nyulak, úgyhogy azok
simogatására is volt lehetőség, melynek a
gyerekek nagyon örültek.

A rendezvény 10-12 óráig volt meghirdetve, de 13 óra után is még mindig gyermekzsivajtól volt hangos a játszótér.
Egy szó, mint száz, újra egy jó hangulatú
rendezvényt tudhatunk magunk mögött!
Találkozzunk legközelebb gyermeknapkor,
kedves ifjú lakótársaink! Mi már készülünk
arra is, hogy ugyanilyen jól, ha nem jobban
érezhessétek magatokat!
Isvánovits Renáta
Kulturális Bizottság tagja
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Mécs László: A királyfi három bánata

Anyák napjára
Kevés olyan szívmelengeto˝ ünnep van,
mint az anyák napja. Ekkor köszöntjük
édesanyáinkat, megköszönve nekik mindazt a
szeretetet és gondoskodást, mellyel
születésünk óta
elhalmoztak bennünket.
Ezzel a verssel köszöntünk
minden édesanyát,
nagymamát!

Polgárőrség hírei
Tisztelt Kápolnásnyéki és Pettendi lakosok!
Ezúton tudatjuk Önökkel, hogy a Kápolnásnyéki Polgárőrség régi formájában
megszüntetésre került. 2016.áprilisától
járőrözési feladatainkat és a rendezvények
biztosítását a Skorpió Polgárőrséggel együttműködve látjuk el. Az érintett illetékesekkel
egyeztetve a következő Kisbíróban hirdetjük
meg közgyűlésünk időpontját, melyre tisztelettel várjuk azokat akik tenni kívánnak
községünk közbiztonságáért.
Az elmúlt időszakban heti rendszerességgel zavarják meg nyugalmunkat besur-

Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.
A többiek láttak egy siró porontyot,
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
mintha babusgatná a szép napkorongot.
Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer földnek bennem kedve teljék.
Isten tudja, honnan, palástot kerített,
aranyos palástot vállamra telített,
fejem fölé égszín mosolygást derített.
Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat,
mint királyi ember királyi urának.
Amerre én jártam, kövek énekeltek,
mert az édesanyám izent a köveknek,
szíve ment előttem előre követnek.
Amíg ő van, vígan élném a világom,
nem hiányzik nekem semmi a világon,
három bánat teszi boldogtalanságom.
Az egyik bánatom: mért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi,
úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni?
A másik bánatom: hogyha ő majd holtan
fekszik a föld alatt virággá foszoltan,
senki se tudja majd, hogy királyfi voltam.
Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,
tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.
Hogyha minden színmézét átadom,
az ő édességét meg nem hálálhatom,
ez az én bánatom, harmadik bánatom.

ranással illetve betöréses lopással, erőfeszítéseink ellenére.
Kérjük Önöket hogy ha bármilyen gyanúsan viselkedő idegen személyt látnak lehetőség szerint gépkocsija színét, rendszámát
illetve az esemény időpontját jegyezzék fel.
Ebben az estben azonnal tegyenek bejelentést a 112 -es telefonszámon illetve hívhatják
körzeti megbízottunk szolgálati számát:
06/20-320-99-19
SÁRKÖZY CSABA r.ftörm.
Köszönjük régi és új támogatóinknak,
hogy üzemanyagköltségünk jelentős részét
biztosítják!
VÖRÖSMARTY GYÓGYSZERTÁR

PODHORSZKI ISTVÁN
BOGNÁR IMRE
VAS és CSAVAR
PAPÍRBOLT
BUKOVICS KRISZTIÁN (Virágbolt)
TRENCSÉNYI TÍMEA
HORGÁSZTÓ
MÉSZÁROS BÉLA
NÉMETH KÁROLY autószerelő mester
SZABÓ ZOLTÁN autószerelő mester
ZVARA ZOLTÁN
ZSOLTI :)
ÁKOSNAK KÖSZÖNJÜK A KEREKEKET :)
Tisztelettel:
BIRTALAN JÓZSEF
SKORPIÓ PÖTE knyéki. megbíztottja
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180 évvel ezelőtt
született a
Szózat
Vörösmarty Mihály (Kápolnásnyék,
1800. december 1. – Pest, 1855. november
19.), a magyar romantika egyik legnagyobb
alakja 180 évvel ezelőtt írta meg a Szózat
című versét.
Vörösmarty Mihály 1836-ban írta meg
versét, amely az Auróra nevű almanachban
jelent meg 1837-ben. A költeményre Egressy Béni írt zenét 1843-ban, amikor annak
megzenésítésére Bartay András, nemzeti
színházi igazgató pályadíjat tűzött ki. A mű
ősbemutatójára 1843. május 10-én került
sor a Nemzeti Színházban. A Szózatot második himnuszunknak is nevezik. Sokáig vita
tárgya volt, hogy a Himnusz vagy a Szózat
legyen a nemzeti himnuszunk. 1843-ban a
Pesti Hírlap a költeményt „a nemzet béke
s hadi dalának” nevezte.
Vörösmarty alkotásának címe megadja
a beszédhelyzetet, egy szónok (a költő) be-
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szédet, szónoklatot intéz a magyar néphez.
Vörösmarty Szózata hasonló gondolatokat
vet fel, mint Kölcsey Ferenc versei, sőt,
mintha az ő gondolatmeneteit folytatná,
de hangvétele merőben más: míg a Himnusz
egy ima, a Szózat sokkal inkább szónoklatnak
hat, az elbeszélő szónoki szerepben beszél
és a hallgatót/olvasót szólítja meg; valamint
a Himnuszban az ima szinte könyörgéssé
válik az utolsó versszakban, a Szózat sokkal
lelkesítőbb, sokkal határozottabb, hazaszeretetre és hűségre ösztönzőbb. De számol
a Himnusz aggodalmaival, s lehetőségnek
látja a nemzethalált is: „Vagy jőni fog, ha
jőni kell, a nagyszerű halál”. Ugyanakkor
lehetségesnek látja a jobb kor eljövetelét
is „még jőni fog egy jobb kor”. Figyelembe
veszi a Huszt figyelmeztetését is: „messze
jövendővel” veti össze a jelent. A költeményben a múlttal három, a jövővel hat
versszak foglalkozik.
Vörösmarty Mihály a reformkor idején,
1836-ban írta művét, amely a haza iránti
rendületlen hűségre buzdít, a nemzeti történelem dicső és tragikus eseményeit idézi,
a jobb jövő hitét árasztja, de felmutatja a
nemzeti tragédia lehetőségét is. A Himnusz

Új könyvek
2016. február
Anna Lyndsey: Lány a sötétben
Heather M. Love: Minivarrások 30 perc alatt
Michael Crichton: Zaklatás
Tan Twan Eng: Esőcsináló
Szvetlana Alekszijevics: Elhordott múltjaink
Ruta Sepetys: Árnyalatnyi remény
Mary Chamberlain: A dachaui varrónő
Diane Pearson: Csárdás
Joséphine Dedet: Géraldine - Egy magyar nő Albánia trónján
Szél Dávid: Apapara - Válogatott nyafogások és büszkeségek
Jess Walter: Szép romok
Héctor Tobar: A sötét mélyben
Michel Houellebecq: A csúcson
Jevgenyij Vodolazkin: Laurosz
Fredrik Backman: A nagymamám azt üzeni, bocs
Christina Baker Kline: Árvák vonata
Horthy Miklósné: Napló 1944-45
Michael Finkel: Igaz történet
Forgách András: Élő kötet nem marad
Bán Zoltán András: Keserű
Borisz Akunyin: Halál szeretője
Borisz Akunyin: Azazel
Pam Jenoff: Dédelgetett álmaink
Pam Jenoff: A követ lánya
Natasha Solomons: A Hartgrove-ház
Mary Westmacott (Christie, Agatha): Távol telt tőled tavaszom
Nikosz Kazantzakisz: Zorbász, a görög

5

mellett második nemzeti imánkká lett költemény a magyar nyelv és irodalom megújításában fontos szerepet betöltő Auróra
című irodalmi évkönyv 1837-es kötetében
jelent meg. A Szózat rendkívül nagy hatással
volt a kortársakra, hamarosan országszerte
ismerték, idézték, szavalták.

Borisz Paszternak: Zsivago doktor
Franz Werfel: A Musza Dagh negyven napja
Curzio Malaparte: Kaputt
Lynn, Lilienfeld: 50 pszichológiai tévhit - Hiánypótló gyűjtemény a
lélektan közhiedelmeiről
Danielle Steel: Pegazus
Helen Bryan: A háború jegyesei
Nancy Horan: A csillagos, nagy ég alatt
Paula McLain: Napkeringő - Egy megzabolázhatatlan és bátor nő
története
Nyáry Krisztián: Merész magyarok - 30 emberi történet
Csürke Anna: Foltvarrás - Bargello lépésről lépésre
Eisenstock Ildikó: Befőzés
John Grisham: Szürkehegy
Salman Rushdie: A sátáni versek
Ken Follett: Hat nap múlva telihold
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Iskolai élet
Fejér Megyei
Diáknapok

2016. április 9-10.
Dunaújváros
Idén áprilisban is – immáron huszonkettedik alkalommal - vehetett részt iskolánk
a Fejér Megyei Diáknapokon, amely Dunaújvárosban került megrendezésre.
Ebben az évben is nagyon sok diák és középiskola mérte össze tehetségét és tudását.
Rengeteg színvonalas produkciót és munkát
tekinthettünk meg. Iskolánk is számos kategóriában versenyzett: diákszínpad, hon- és
népismeret, sótájm, vers- és prózamondás,
könnyűzene, népzene-néptánc, képzőművészet és irodalom kategóriákban. Sok jó
eredménnyel és élménnyel tértünk haza.

Négy tehetséges diáktársam arany minősítést szerzett: Koska Annamária 11. A osztályos
tanuló és Asztahov Vazul László 11. B osztályos tanuló könnyűzene kategóriában; Pályi
Stefánia 10. B osztályos tanuló versmondás
kategóriában, Hlinyánszky Domonkos 10. A
osztályos tanuló versmondás és sótájm kategóriákban egyaránt. Ezúton is szeretnék gratulálni
nekik és minden díjazottnak és résztvevőnek.
Szeretném megköszönni a támogatást
Kápolnásnyék Község Önkormányzatának,
hiszen a nevezési díjak és az útiköltség finanszírozásával lehetővé tették számunkra,
hogy szerepeljünk ezen a színvonalas fesztiválon. Köszönjük felkészítő tanárainknak a
kitartó felkészítő munkájukat. A hetekig tartó felkészülés és kitartó gyakorlás meghozta
gyümölcsét, ahogy ez eredményeinken is
látszik, ugyanis idén ismét iskolánk nyerte
Fejér Megye Nagydíját.

Személyes élményekről a diákszínpad
kategória kapcsán mesélhetek. Már ismerős
volt számomra a környezet, hiszen nem ez
az első (de sajnos az utolsó) alkalom, hogy
részt veszek a rendezvényen, mégis mindig
új élményekkel és új barátokkal térek haza.
Örülök, hogy most is egy nagyszerű csapattal vehettem részt a versenyen. Jövőre is
mindenképp ott leszek, de csak a nézők
táborát gyarapíthatom és szurkolhatok a
vörösmartys diákoknak.
Nagyon örülök, hogy idén is részt vehettünk a Fejér Megyei Diáknapokon és
ilyen jó eredménnyel szerepelt iskolánk a
rendezvényen. A sok új barát és élmény,
amelyet idén is szerezhettünk Dunaújvárosban, felejthetetlen marad.
Péteri Kitti Petra
13. b

Eredményeink:
Fejér Megye Nagydíja: Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Vers- és prózamondás kategória:
Hlinyánszky Domonkos – arany minősítés
– Felkészítő: dr. Katonáné Kutai Erika
Pályi Stefánia – arany minősítés
– Felkészítő: dr. Krizsánné Deák Judit
Galambos Hanna – bronz minősítés
– Felkészítő: dr. Katonáné Kutai Erika
Sótájm kategória:
Hlinyánszky Domonkos – arany minősítés
Diákszínpad kategória:
Vörösmarty Diákszínpad (Kiss Levente, Ko-

vács Barna, Jakab Koppány, Barkó Dominik,
Majoros Balázs, Vásárhelyi Luca, Péteri Kitti
Petra, Kovács Bendegúz) – ezüst minősítés
– Felkészítő: dr. Katonáné Kutai Erika
Népzene – néptánc kategória:
Sebestyén Ákos – ezüst minősítés
– Felkészítő: Guthy Anzselika
Könnyűzene kategória:
Koska Annamária – arany minősítés
– Felkészítő: Guthy Anzselika
Asztahov Vazul László – arany minősítés
– Felkészítő: Guthy Anzselika
Varga Klaudia – ezüst minősítés
– Felkészítő: Guthy Anzselika
Majd lesz valami együttes (Jakab Koppány,
Bőke Péter) – ezüst minősítés

Galánta együttes (Varga Klaudia, Márton
Gergely, Csiznier Nikolett) – bronz minősítés
– Felkészítő: Guthy Anzselika
Sibling System együttes (Palóc Ádám, Márton Gergely, Farkas Gabriella, Barkó Dominik) – bronz minősítés
Hon- és népismeret kategória:
Pál Regina – bronz minősítés
– Felkészítő: dr. Katonáné Kutai Erika
Irodalom kategória:
Khalil Szuhád – ezüst minősítés
– Felkészítő: dr. Krizsánné Deák Judit
Nagy Réka – bronz minősítés
– Felkészítő: dr. Krizsánné Deák Judit
Banyai Barbara – bronz minősítés
– Felkészítő: Sverteczkiné Czibik Klára

Iskolánk tanulói kimagasló eredményeket értek
el a tavaszi versenyeken.

3. évf.: Kerkuska Vencel 3.b I. helyezés
Felkészítő tanító: Moháné Cs. Csilla
Zubik Gergő 3.a II. helyezés
Felkészítő tanító: Fejes Istvánné
4. évf.: Reichart Emőke 4.a III. helyezés
Felkészítő tanító: Vass Jánosné
Vajda Napok Vál – versmondás:
2. évf.: Kollár Gergely 1.a II. helyezés
Felkészítő tanító: Vass János
4. évf.: Nagy Zsófia 4.a I. helyezés
Felkészítő tanító: Vass Jánosné
Dőri Dóra 4.a Különdíj
Felkészítő tanító: Vass Jánosné
5. évf.: Herpy Miklós 5.a II. helyezés
Felkészítő tanár: Gránitz-Pápai Judit
Végvári Balázs 5.a III. helyezés

Felkészítő tanár: Gránitz-Pápai Judit
6. évf.: Kövesdi Patrik 6.a I. helyezés
Felkészítő tanár: Kiss Zoltánné
Vörös Richárd György 6.a III. helyezés
Felkészítő szülő: Gyirán Krisztina
Vajda Napok Vál – rajzverseny:
4. évf.: Halmai Eszter 4. a I. helyezett
Felkészítő szülő: Halmainé Marsi Beatrix
Gratulálunk a sikeres, eredményes munkához!
Köszönjük Kápolnásnyék Önkormányzatának anyagi támogatását, amellyel lehetővé
tették, hogy tehetséges tanítványaink részt
vehessenek ezeken a nemes versenyeken.
Az Önkormányzatunk finanszírozta a gyerekek utaztatásának költségét.
Köszönjük.

Székesfehérvár - XV. Óperenciás Fejér Megyei Mesemondó Verseny:
Nagy Zsófia 4.a II. helyezett
Felkészítő tanító: Vass Jánosné
Kempelen Napok Pázmánd – versmondás:
1. évf.: Kollár Gergely 1.a II. helyezés
Felkészítő tanító: Vass János
2. évf.: Prisznyák Lilla 2.a II. helyezés
Felkészítő tanító: Orováné Csuti Andrea
4. évf.: Dőri Dóra 4.a I. helyezés
Felkészítő tanító: Vass Jánosné
Kempelen Napok Pázmánd – matematika
verseny:
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére
Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri
programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a
szabadban keletkező tüzek megelőzésére.
A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar
jelenti, amelyben könnyen és gyorsan
terjed a tűz, különösen erős szél esetén.
A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő
oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha
tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető
szabályaival.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet értelmében tilos a
növényzet, illetve a növénytermesztéssel
összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt
külön jogszabály – pl. növény egészségügyi
okból hatósági engedély beszerzése mellett
– megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata
engedélyezheti rendeletében, de égetni
ebben az esetben is csak a rendeletben
meghatározott helyen, napokon és módon
szabad. Külterületi ingatlanok esetében,
amennyiben az égetést jogszabály meg-

engedi, előzetesen engedélyeztetni kell a
tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés).
Továbbra is megengedett a kerti grillezés és
a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó
felügyelete mellett.

hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el,
mely esetén az érintett területen akkor
is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt
tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más
jogszabály megengedi.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha
ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden
esetben gondoskodjunk megfelelő men�nyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk
a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és
csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát
folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk
tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott
tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek
forrásává válhat.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély
hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység
miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság
bírságot szabhat ki.

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ
az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását,
továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse
fel a katasztrófavédelem oldalait (www.
katasztrofavedelem.hu), vagy a NÉBIH
Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.
erdotuz.hu). Az Országos Tűzmegelőzési
Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi
linkeken tekinthetőek meg:
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32

Rendőrségi hírek
Vigyázat!
Besurranó
tolvajok!
A kellemes, tavaszi idő beköszöntével
minden évben megfigyelhető, hogy megnő
a besurranásos lopások száma. A hosszú
téli napok után örömmel engedjük be a
napsugarakat lakásunkba, élvezzük a kerti
munkát, s utána a jól megérdemelt pihenést
egy fa árnyékában. Szívesen beszélgetünk
szomszédjainkkal, barátainkkal a jó levegőn.
Ahhoz, hogy jogsértés ne rontsa el hangulatunkat, érdemes az alábbi bűnmegelőzési
szabályokat betartani.
• Ha otthon tartózkodunk, napközben is
zárjuk be a bejárati ajtót, hiszen nem
biztos, hogy észrevesszük a hívatlan
látogatót! Miközben a szobában tévé-

zünk, a tolvaj csendben magával viheti a
bejárat közelében található értékeinket.
A zsákmány többnyire táska személyes
iratokkal, készpénzzel. Az anyagi veszteségen túl, ilyenkor az okmányok pótlása
csak fokozza a kárt és a bosszúságot.

látogató érkezése! Amíg a kert hátsó
végében dolgozunk, vagy esetleg csak
kint pihenünk, a nyitva hagyott kapun,
ajtón keresztül a tettes gond nélkül bejuthat otthonunkba, és észrevétlenül
távozhat értékeinkkel együtt.

• Ha csak rövid időre hagyjuk el lakásunkat, vendégeinket kísérjük ki vagy éppen ismerőseinkkel váltunk pár szót,
akkor is mindig zárjuk be az ajtót!

Igaz a mondás, alkalom szüli a tolvajt. Ne segítsük hozzá az elkövetőket
a könnyű zsákmányhoz! Egy kis odafigyeléssel óvjuk magunkat az áldozattá
válás bosszúságától!

• A szellőztetéssel is legyünk óvatosak!
Ne hagyjuk kitárva földszinti lakásunk
ablakait, ha nem tartózkodunk a szobában! Elég egy pillanat és a tolvaj már
bent is van a szobában és viszi, amit
értékesnek talál. Ugyanez igaz a függőfolyosóra nyíló ablakok esetében is.
• Aki kertes házban lakik, ne felejtse el,
elképzelhető, hogy a kerti munka hevében fel sem tűnik a rossz szándékú

Az egymásra való odafigyelést, a
gyors és pontos jelzésadást az intézkedő hatóságoknak továbbra is kérjük
Önöktől! Ne fordítson hátat, ha bűncselekményt lát, forduljon bizalommal
a rendőrséghez, hívjon minket a 112-es
segélyhívó számon!
Gárdonyi Rendőrkapitányság
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Vörösmarty
Mihály levelei
öccsének
Vörösmarty Mihály családi levelezéséből, öccse János fia Kálmán, a költő halála
után másolt le egy kis füzetbe többet a költőtől kapott levelekből. Így szerezhetünk
tudomást, hogy Baracskáról, Szentiván-pusztáról mikor jöttek át Nyékre. Ugyancsak
érdekes az utolsó levél, amelynek hangulata
a Vén cigány című versben köszön vissza. A
szöveg a följegyzés másolata.

[Vörösmarty Kálmán följegyzése:]
„XI. Kivül: Vörösmarty János újszászi Tiszttartó úrnak.
Pest. Abony.
(Postabélyegek: Martonvásár 5/7, Pesth
6/7, Abony 7/5.)
Szentiván, Máj 2.án 1853.
Kedves Öcsém! Egész ősz óta csak most
voltam Pesten ‘s most is oly szerencsétlenül,
hogy t. pénztári könyvedet, mellyet már ki
is tettem, ismét vissza helyezém feledékenységből fiókjába, nem adhattam át Julinak*/.
Azonban, ha valami vétel miatt szükséged
van rá rögtön, majd végére járok lehet-e
effélét postán is elküldeni, ha azt ott bemutatom ‘s bizonyitványt veszek róla. Azt
pénzt tudom, hogy ha bejelenti vagy inkább
bemutatja az ember ‘s nyugtatványt vesz
róla, biztosan küldhetni. Mielőtt azonban
ezt tenném elvárom leveledet ‘s a’ szerint
vagy Julihoz, vagy postán, ha biztosan lehet, egyenesen kezedbe megküldöm. De
ha magad jőnél még jobb volna, legalább
meglátnánk egyszer megint. Még ugyan
Szentivánon vagyunk; de 10 nap mulva tán
már Nyéken leszünk a’ Kazay féle házban.
Vagy ott vagy itt bizonyosan megtalálsz;
mert csak Junius elején akárnánk egy kissé
elmenni hazulról. Az igért pénz igen jól esett

volna, de Juli nem tud róla semmit. Ha ez
iránt még ollyan módban és szándékban,
kérlek mutasd be a’ postán és szokott módon is utasitod per Pest Marton vásár –
Baracskára biztosan megkapom. Egéssünk
türhető. Csókolunk mindnyájatokat bátyád
Vörösmarty Mihály
*/ Legifjabb húguk Vörösmarty Julianna, pesti
lakos.

XII. Kivül: Vörösmarty János Újszászi Tiszttartó úrnak.
Pest, Abony.
Újszász
(Postabélyegek: Velencze 1/6, Pesth 2/6,
Abony 3/6.) */
Kedves Öcsém! Végre átköltöztünk Nyékre,
‘s ha a’ falusi mesteremberek’ borzasztó
korhelysége nem volna, házunk tája körül
belül rendben volna; de még most csak belül
rakosgattunk el, úgy hogyha jőni találnál,
minden zavar nélkül fogadhatunk. – Főső
István – talán emlékezel rá – nálunk van,
mint hetes. Már egy pár boglyám ís van.
A’ kerti széna egy pár darab marhát eltart
‘s általában az egész kert igen jó föld, de
mínthogy elkéstünk, a napszám igen sokba
kerűl és kőltekezésünk kivált a konyha új
rendezése miatt igen nagy. Mind a’ mellett
még eddíg kikerülhettem, hogy takarékpénztári könyvedhez ne nyúljak s ha lehet nem
is fogok nyúlni, ámbár most már igen jól
esnék, ha az igért öszveget postán recepisse
mellett vagy is olyan óvással mint a’ pénzt
postán küldeni szokták – per Martonvásár,
Velencze – Nyék megküldenéd úgy mindazonáltal, hogy magadnak valami kárt vagy
erőtetést ne tégy. Egy hónapig tán már csak
tudok valahogy magamon segíteni.
E hónap 6.án hacsak lehet Pesten leszek.
Lóri velem együtt csókol mindnyájatokat.
Isten áldjon bátyád Vörösmarty Mihály
*/ Nyék, Jun l.én 1853.

XIII. Kivül: Vörösmarty János Öcsémnek.
Nyék. Ápr. 11.én 1854.
Kedves Öcsém!
Meglehetősen megcsökkentettem takarék
pénztári könyved értékét, de talán az isten
megszabadit a folytonos pénzhíánytól. Most
már egy forditást*/ elvégeztem ‘s azért kifizettek. Lassanként talán kítisztulok adósságaimból ‘s akkor nagyobb fennakadás nélkül
megélhetek. A’ télen egy kissé beteges voltam, de most már jobban vagyok. Béla**/
nagybeteg volt; most már az is egésséges.
Örömmel hallottam, hogy ti is egésségben
vagytok. Igen szeretnélek már látni ‘s várlak
is, bár ne hiába várjalak. Én Máj. 8.án ‘s

körül belül még két nap Pesten leszek, ha
dolgod volna ott, akkor találkozhatnánk;
de jobb szeretném, ha meglátogatnál. Kálmán***/ már el is jöhetne veled, elég nagy
legény. Kérlek, irj egy pár sort. Lórival együtt
csókolunk míndnyájatokat bátyád V. Mihály
*/Shakespeare „Lear király”-ájának forditását.
**/ Béla Mihály bácsi fia.
***/ Kálmán, én János fia, akkor 7 éves és 5
hónapos, öcsém János 5 éves és 4 hónapos volt.

XIV. Kivül: Vörösmarty János Újszászi Tiszttartó urnak.
Abony. Újszász.
(Postabélyegek: Velencze 28/9. Pesth 29/9.
Abony 29/9.)
Nyék, Sept. 27.én. 1854.
Kedves Öcsém!
Már nem igen van reménységem, hogy az
őszön meglátogass bennünket, én sem igen
biztathatom magamat, azért legjobbnak
látom, ha egy pár sorral értesitelek, akkor
talán majd Te is félre teszed a gazdaságot
egy negyed órára, hogy válaszolj; mert a’
mint tapasztalom, magadtól nem igen vagy
hajlandó az irásra.
Jelenleg meglehetős egésségben vagyunk
Bélát kivéve, ki hurutban csaknem egész
mult tél óta szenved. Eleségünk jó formán
betermett; de szőlőmet tönkre verte a’ jég;
a’ pénz is nagyon megfogyatkozott körülöttem; tavali szerződésem ígen közel áll
a’ meghiusuláshoz. Különben sok most a’
szegény ember a’ világon ‘s így nem csoda,
hogy magunk is egy kissé kurtán leszünk a’
téli gunyában. Itt nagy részben nyomorú
termés volt: kit a jég, kit a’ szárazság tett
tönkre, kit mind a’ kettő, úgy hogy egy két
gazda adhat el eleséget, a’ nagyobb kénytelen vetőmagot venni, sőt sokan őrleni
valót is. – Hát felétek hogy van a’ vílág?
Egésségesek-e a kis gyerekek veled együtt?
Testvéreinkről is szeretnék hallani, nekem
egyik sem ír, pedig mint ifjabbak megtehetnék. Ha valamit tudsz rólok, tudósits.
Marit*/ nem bánnám ha odaadnád a télre;
én Pestről majd kihozatnám. Hát terméstek
millyen volt? Gondolom nálatok sem sok
eső esett. Ha nem resteled, ird meg, mag
mennyire mehettenek[mehett ....?] az idén?
Hogy van Imre**/?
Csókollak míndnyájatokat nőm és gyermekeimmel együtt bátyád Vörösmarty Mihály
*/ Khál Mária, sógoruk Khál József és testvérük Vörösmarty Ersébet[?] lánya ki akkor édes
atyánknál Ujszászon volt, mint növendék lányka.
**/ Vörösmarty Imre testvérük, ki szintén édes
atyánk mellett volt.”

Közreadta: Kupi László
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Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Gárdonyi Tagintézménye
Intézményünk, a
Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Gárdonyi Tagintézménye Gárdonyban,
a Kossuth utca 19.
szám alatt található.
Ellátási körzetünkbe a következő települések
tartoznak:
Agárd, Dinnyés, Gárdony, Kápolnásnyék,
Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Szabadegyháza, Vereb, Velence, Zichyújfalu.
Az intézményben dolgozó felkészült szakemberek – pszichológus, logopédus, gyógytestnevelő, gyógypedagógus, konduktor
– biztosítják a következő feladatok ellátását:
• gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás

Petőfi-szobor
avatás a
Dabasi Halászkastélyban

• fejlesztő nevelés
• szakértői bizottsági tevékenység
• nevelési tanácsadás
• logopédiai ellátás
• konduktív pedagógiai ellátás
• gyógytestnevelés
• iskolapszichológiai, óvodapszichológiai
ellátás koordinálása
• kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásának koordinálása

• Drámaterápia
• Relaxáció
• Alapozó terápia
• Szenzoros Integrációs Terápia (SZIT)
• Sindelár terápia
• Állatasszisztált terápia (ló)
• Beszédindítás
Várjuk az érdeklődő szülőket, pedagógusokat és gyermekeket/fiatalokat 0-23 éves
kor között.

Terápiáink:
• Iskolára felkészítés
• Pszichológiai tanácsadás
• Meseterápia
• Művészet terápia
• Báb és egyéb játékterápia

Intézményünkben fejlesztő eszközök is kölcsönözhetők térítésmentesen. Az eszközök
elérhetőek szülőknek, gyermekeknek, pedagógusoknak egyaránt.

49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 168. évfordulóján, 2016. március
15-én került sor a kápolnásnyéki Dabasi
Halász-kastély kertjében.

Dacoltak ugyanis a korszellemmel, szembementek a korabeli iránymutatásokkal,
de kitartottak elveik mellett. Ez a felfogás
a mai generáció számára is példa.”

A rendezvényen köszöntőt mondott dr.
Kazai Viktor, a Velencei-tavi Kistérségért
Alapítvány elnöke. Pető Hunor Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását Dr. Hoppál
Péter, a kultúráért felelős államtitkár és L.
Simon László, a Miniszterelnökség kulturális
örökségvédelemért és kiemelt kulturális
beruházásokért felelős államtitkára közösen
avatta fel.

Hangsúlyozta, hogy Petőfi ma is iránymutatást ad számunkra hősi helytállásával, a
magyarsághoz való ragaszkodásával és azzal,
hogy ki kell állnunk értékeink mellett. Ha az
értékeinkhez ragaszkodunk, erősek vagyunk
közösségként. Mindezzel buzdítva Kápolnásnyék lakosságát is arra, hogy őrizzük
értékeinket, értékeljük, becsüljük mindazt,
mi itt, a falunkban számunkra megadatott.

Elérhetőségeink:
2484 Gárdony, Kossuth Lajos u. 19.
Tel.: 22/589-572

Dr. Hoppál Péter államtitkár Úr, avató
beszédében kifejtette: „Az identitásunk
és a kultúránk az az erő, amely összetart
minket, magyarokat. Ezért fontos, hogy
figyelmünket az értékeink felé fordítsuk.
Nemzeti ünnepeink, mint a március 15-ei
is tanúskodnak összetartozásunkról, a márciusi ifjak öröksége pedig a valódi értékek
mellett való kiállást jelenti a számunkra.

Újabb ércalakkal gyarapodott a kastély
kertje. Klebelsberg Kunó szobra után, Petőfi
Sándor mellszobrának avatására az 1848-

Az ünnepség zárásaként Kelemen István
elszavalta Petőfi Sándor A magyarok Istene
című versét, majd a meghívott vendégek
megtekinthették a felújított kastély belsejét,
de minderről beszéljenek a képek.
Istvánovits Renáta
Kulturális Bizottság tagja
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Megújult a temető Kápolnásnyék
A község lakói már használatba vehet- legifjabb polgárai

ték a temető újonnan kialakított, térköves
bejáratát. Az út mindkét oldalát befüvesítettük, a ravatalózóig fákat ültettünk és
polgármesterünk jóvoltából a padok is új
színben tündökölnek.

Sok szeretettel köszöntjük településünk legfiatalabb lakosait. Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk a szülőknek és a babáknak is.
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
Újszülött neve
Szőcze Domonkos
Urschler-Ayoub Yasin
Hibácska Dániel Marcell
Horváth Mira
Csánk Miklós
Kudik Ádám
Frits Endre
Burján Dorka Hanna

Szül. ideje Édesanyja neve
2016.01.06. Bognár Linda
2016.01.08. Ayoub Israa Adil
2016.02.02. Kordé Patrícia
2016.02.25. Gergely Zsanett
2016.03.26.
Juhász Éva
2016.03.30. Petrik Orsolya
2016.04.02. Taligás Györgyi
2016.04.11. Pulger Zsuzsanna

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.

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
Dornyi Sándor jegyző
574-100/111, 70/9530783
Titkárság
Dr. Somogyi Réka
574-100/118, 70/3735927
igazgatási ügyintéző
Rendszeres gyermekvédelemi kedvezmény,
birtokvédelem, növényvédelemmel, állategészségüggyel és állatvédelemmel kapcsolatos ügyek, hirdetményekkel kapcsolatos
feladatok kereskedelemi igazgatás, testületi
és bizottsági ülések előkészítése
Igazgatási Iroda
Szabóné Ánosi Ildikó
574-100/112, 70/9530786
aljegyző
Szociális alapszolgáltatással kapcsolatos
ügyek, testületi és bizottsági ülések előkészítése, közcélú foglalkoztatás szervezése
Wágner Tamásné
574-100/118, 70/9530779
igazgatási ügyintéző
Hagyatéki ügyintézés, települési támogatással kapcsolatos ügyek, védendő fogyasztói
körbe tartozók igazolása, telepengedélyezés
Gombkötő Bettina
574-100/ 117, 70/6845857
igazgatási ügyintéző

Anyakönyvezés, állampolgársággal, személyi
adat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos
ügyek, családi jogállás rendezése, névváltoztatással kapcsolatos ügyek, lakásépítési
kedvezményhez igazolás kiállítása
Törjék Zoltán
574-100/111, 70/6845856
műszaki ügyintéző
Út-és közműépítési ügyek, közterület-használati engedélyek, közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások kiadása, fakivágások
és kútfúrások engedélyezése, település
üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok
Pénzügyi Iroda
Vadasné Frideczki Magdolna
574-100/113, 70/9775678
pénzügyi irodavezető
Költségvetéssel, beszámolóval kapcsolatos
ügyek, gazdálkodás
Glócz Józsefné
574-100/113, 70/9530772
pénzügyi ügyintéző
Bérszámfejtéssel, utalásokkal kapcsolatos
feladatok
Dömsödiné Mészáros Ildikó
574-100/113, 70/9530776
pénzügyi ügyintéző
Könyvelés, tárgyi eszköz nyilvántartás, pénztár
Kozma Kata
574-100/113, 70/6845854
pénzügyi ügyintéző

Személyügyi, munkaügyi feladatok ellátása,
költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatás
Somogyi Nóra
574-100/113
pénzügyi ügyintéző
Számlák analitikus nyilvántartásával, civil szervezetek elszámolásával kapcsolatos feladatok
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, 70/6845853
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

K á p o l n á s n y é k i
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Kápolnásnyéki
Körzeti Megbízott
Fogadóórák
Helye: Kápolnásnyék, Fő utca 28.
(Polgármesteri Hivatal)
Időpontja:
minden hónap második hétfőjén
16:00 - 17:00
2016.04.11
2016.05.09
2016.06.13
2016.07.11
2016.08.08
2016.09.12
2016.10.10
2016.11.14
2016.12.12

16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00

Egyéb időpontban elérhetőség:
Sárközy Csaba r.ftőrm.
körzeti megbízott:
06/20/320-99-19
112
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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: 06/30 915 1895
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/470-288
Mobil: 06/30 915 1895

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: Nagy János falugazdász
Mezőgazdasági tanácsadás
Tel.:70/436-2461
Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00 - 12.00
Helyszín: Kápolnásnyék, Fő utca 28.
DRV Zrt. Információs pont
Velence, Szabolcsi út 40.

Ügyfélfogadás:
Hétfő
8.00 - 15.00
Csütörtök
8.00 - 18.00
Péntek
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
Liquid-Porter Kommunális Szolgáltató Kft
(a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz szállítása)
ügyeleti telefonszám 06-20/805-9009
Engedély szám:
Műv.Min.B/PHV/1016/1992.
Főszerkesztő: Kovács Gábor
Felelős kiadó: Podhorszki István polgármester

Tisztelt Kápolnásnyéki
Lakosok!
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és a kerti hulladék
nyílttéri égetésének szabályairól szóló 8/2014(IX.12.) önkormányzati rendelet 5.§-át módosította a Képviselő-testület.
2016. április 20-tól a következő
szabályok lesznek érvényben
a tűzgyújtásra vonatkozóan.
5.§ (1) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a

Lomtalanítás
tervezett időpontja

nem komposztálható, illetve
a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék
égetése minden év október
1-től következő év április
30-ig engedélyezett. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés engedélyezett.

A VHG Nonprofit Kft.
a 2016. évi lomtalanítás időpontját tervezi
Kápolnásnyék valamint Pettend településeken

(2) Az égetést szerdai napokon 8-20 óra közötti, szombati
napon 8-12 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapokon az égetés tilos.

A lomtalanítás időpontja:
2016. június 04, 7.00 órától lesz.

A lomhulladék közterületre törtenő
kihelyezésének időpontja:
2016. június 3.

Előre is köszönjük az együttműködést.
Kovács Attila
ügyvezető igazgató

FIGYELEM!

Mazsorett

Tudja Ön, hogy adójából akár 130.000 Ft jóváírást is kaphat nyugdíjcélú
megtakarításához?

KÉRJEN KALKULÁCIÓT!
Küldje el SMS-ben a NYUGDÍJ szót, visszahívom!

Minden, ami biztosítás!

Örömmel értesítem településünk
óvodás és általános iskolás
korú,táncolós kedvű leányait
(5 éves kortól), hogy
2016.05.06.-tól „kezdő” mazsorett
(és pom pomos) foglalkozások
indulnak a Művelődési Házban.
Érdeklődni:
70/ 364 87 55 Viki néni

- Gyermekjövő program, hogy legyen miből taníttatni gyermekét.
- Egészségbiztosítás, hogy ne kelljen hónapokat várni fontos vizsgálatokra.
- Gépjármű biztosítás (KGFB, CASCO)
- Utasbiztosítás (egyéni, csoportos, külföldi munkavállaláshoz)
- Lakáskassza (Fundamenta)
- Vállalkozói vagyon és felelősség biztosítások
- Mezőgazdasági biztosítás
- Egészségpénztár (20% kedvezmény a gyógyszerek árából)
- Lakásbiztosítás egyénre szabott módozatokkal, akár 65% kedvezménnyel!

Szabó Ferenc
Képviseletvezető
Irodák: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 45.
8060 Mór, Deák F. út 26

Tel.: 30/502-7517
20/225-4300

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

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

 RIASZTÓSZERELÉS és videokamerás megfigyelőrendszerek, stb...

GERGELY SAT BT.

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

