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Díszpolgári cím
adományozása
Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2017. 4/2000.(III.28.)
rendelete értelmében „Kápolnásnyék Község Díszpolgára” cím adományozható azon
állampolgárnak, aki Kápolnásnyék Község
érdekében kifejtett kiemelkedő jelentőségű
tevékenységével, vagy egész életművével
hozzájárult a település fejlődéséhez, értékei megóvásához, polgárai életkörülményei
javulásához, a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként személye, vagy
annak emléke köztiszteletben áll.
Az idei évben a Képviselő-testület a
150/2017. november 27-i határozatával

Marosánné dr. Gáti Gabriella
részére adományozta a KÁPOLNÁSNYÉK
DÍSZPOLGÁRA címet.
Marosánné dr. Gáti Gabriella irányításával működik 1992. augusztus 1-től a
kápolnásnyéki iskola. A képviselőtestület a
18/1993./VII.7. számú határozatával, igazgatói javaslatra középfokú oktatási intézményt
– gimnáziumot – alapított az 1994-95-ös
tanévben.
Az akkori önkormányzat tulajdonában
és fenntartásában lévő Vörösmarty Mihály
Általános Iskolában 12 évfolyamos képzés
beindításával, megszervezésével Marosánné

dr. Gáti Gabriellát bízta meg. Akkor az iskola
neve: Vörösmarty Mihály Általános Iskola és
Gimnázium volt.

megszervezésében és lebonyolításában is.

Jelenleg 701 fő diák tanul az iskolai oktatás keretében, ebből alsós 231 fő, felsős
234 fő, gimnazista 236 fő. Az oktatás 25
osztályban folyik.

A ’Vörösmarty - Névadónk Hava’ rendezvény, tanulmányi versenysorozat az iskola
szervezésében (november hónapban), a
térség iskolásainak került meghirdetésre
és megszervezésre minden évben.

Az iskola érdekeinek fontosságát mindig
szem előtt tartva - a település iskoláját megyei elismertség szintjére emelte.
Törekedett a pedagógusi kart úgy kialakítani, hogy minél képzettebb tanárai,
nevelői legyenek az iskolának, s mindig kiállt
az elismerésükért is.
Kápolnásnyék község hagyományainak, a
Vörösmarty-kultusz ápolásának igen fontos
szereplője és meghatározó alakja.
Részt vett a Vörösmarty Emlékbizottság
létrehozásában, amely koordinálta a 2000.
évi Vörösmarty ünnepségeket országos szinten és a Vörösmartyhoz köthető településeken. A költő kultuszának növelésében
jelentős szerepet vállalt.
A Kápolnásnyéki Vörösmarty versmondó
versenyek beindítása és folyamatos szervezése segítségével indult el. Vörösmarty
Mihály születésének 200. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségek, valamint
az ahhoz kötődő országos rendezvények
szervezésében aktívan részt vett.
Ugyancsak jelentős szerepe volt a Vörösmarty Mihály halála 150. éves évfordulója
alkalmából megrendezett ünnepségsorozat

Sok hagyomány megteremtésében vállalt kezdeményező szerepet:

A ’Vörösmarty Gálaest’ minden év december 1-jén este az Iskola szervezésében
községi megemlékezés és a ’Névadónk Hava’
verseny gálaestje, a győztesek jutalmazása
és műsora.
Fáklyás felvonulás, megemlékezés koszorúzás: Vörösmarty Mihály születésnapján
a Vörösmarty Múzeumnál és a Vörösmarty
szobornál.
A középiskolás érettségiző diákok búcsúztatása, rózsatő ültetése, és állófogadása
a Vörösmarty Múzeum kertjében.
Érettségizők részére ballagáskor Vörösmarty Obsit (búcsúzó levél) átadása.
Az iskolai ünnepségek és önkormányzati
rendezvények magas színvonalúvá tételében
jelentős szerepe van. Mára már a községi
ünnepségek is nagyon komoly rendezvénnyé
váltak az iskola közreműködésével.
A fentiekben leírtak alapján úgy érezzük,
hogy Marosánné dr. Gáti Gabriella életútjával, munkájával és a közösségünkért végzett tevékenységével méltó a Kápolnásnyék
Díszpolgára címre.
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Önkormányzatunk decemberi rendezvényei
Nagyon nagy sikere volt a Mikulásnak, aki decemberben ismét bejárta a falu utcáit, és kiosztotta ajándékait a település gyermekeinek nagy örömére. Köszönjük Ballér Istvánnak és családjának a gyönyörű Mikulás hintót, valamint a Mikulásnak és összes segítőjének
a részvételt.

...folytatódik a 4. oldalon

K á p o l n á s n y é k i

4

2018/január

Kisbíró

...folytatás a 3. oldalról
Adventi, karácsonyváró ünnepségünk – a nagyon hideg idő ellenére - szintén jól sikerült (bár lehettünk volna többen is). Községünk
lakossága egyre nagyobb számban vesz részt a rendezvényen, tekinti meg az óvodások és az iskolások karácsonyi műsorát, melynek
segítségével még jobban rá tudunk hangolódni az ünnepekre. Köszönjük az óvodás és iskolás gyermekeknek, valamint felkészítőiknek
a szívet melengető műsort.
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Köszönet
azoknak, akik
biztosítják
fiataljaink
sportolási
lehetőségét

sportolását, egészségesebb életvitelét támogassák.
A felajánlók közül külön is szeretnénk
megköszönni a kápolnásnyéki székhelyű
RUFORM Hungary Betonacél Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságnak,
hogy nem először támogatta jelentős mértékben egyesületünket. A CLB Packaging
Csomagolástechnikai Korlátolt Felelősségű
Társaságnak, hogy tőlünk távoli cégként is
tudott azonosulni céljainkkal.

A Kápolnásnyék Vörösmarty Sportegyesület ezúton mond köszönetet azoknak a
vállalkozásoknak és cégeknek, akik rendelkeztek arról, hogy TAO befizetési kötelezettségük irányításával a kápolnásnyéki fiatalok

És nem utolsó sorban szeretnénk köszönetet mondani Geodézia Zrt. vezetőségének, akik támogatásával lehetővé vált,
hogy a Balassa utcában lévő önkormányzati
tulajdonú telken egy olyan fejlesztő pályát
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építhessünk, amely a 6-tól 14 éves korosztálynak megfelelő izgalmas kihívásokkal teli
versenyfeladatokat biztosít. Külön szeretnénk megemlíteni, hogy Farkas Károly alpolgármester úr áldozatkész közvetítő szerepe
révén 8.000.000 Forint támogatást kapott
az egyesület, amely nemcsak 95 utánpótlás
korú fiatal játékosunk zavartalan versenyeztetését biztosítja, hanem további rendkívüli
eszköz beszerzéseket is lehetővé tesz, illetve
három kiváló szakember bérezését.
A sportegyesület tervei gazdálkodása nyilvános, követhető és elérhető a
www.kapolnasnyek.info internetes oldalon.
Köszönettel a Kápolnásnyék
VSE elnöksége

Farkas Károly (Geodézia Zrt. képviseletében) átadja Mocsári Máténak (KVSE kapusa) a 7.7 millió Forint támogatást
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Óvodai élet
Fussunk,
szaladjunk…
Az óvodai élet fontos része óvodánkban
a mozgás. Ezért célunk az egészség megőrzése és megszilárdítása, a testi képességek
kialakítása, fejlesztése. A gyermekek természetes mozgásának (járás, futás, ugrás,
támasz, függés, egyensúlyozás, dobás stb.)
és testi képességeinek (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség stb.) fejlesztése.
Feladatunk:
• Biztosítjuk azokat a feltételeket, melyek
elősegítik a gyermek biológiai fejlődését,
növelik a szervezet teherbírását, ellenálló
és alkalmazkodó képességét.
• Hangsúlyt fektetünk a helyes testtartás
fejlesztésére, a lábboltozat alakítására.
• Fontosnak tartjuk a testi képességek fej-

lesztését, ügyesség, gyorsaság, bátorság,
állóképesség, erő. Építünk a gyermekek
játékos kedvére, mozgásvágyára, tapasztalataira.
Szem előtt tartjuk a játék fontosságát.
Törekszünk megfelelő teret biztosítani a
mozgáshoz - lehetőség szerint a szabadban.
Gondoskodunk a balesetek elkerüléséről.
Figyelembe vesszük az eltérő képességű
gyermekeket, alkalmazkodunk hozzájuk,
engedjük, hogy a gyakorlatokat saját képességeik szintjén hajtsák végre. Segítjük
a bátortalanabb gyermekeket. Rendszeres
mozgás fontosságát hangsúlyozzuk. A család
együttműködését kérjük, hogy otthon is
minél több mozgásra legyen lehetőségük
a gyermekeknek, sokat tartózkodjanak a
szabadban. Lehetőséget ajánlunk a szülőknek a gyermekek mozgásának fejlesztésére
szolgáltatások keretén belül. A tevékenység

tartalma: Sokat játszanak, mozognak, szaladgálnak a szabadban. Szívesen vesznek
részt futójátékokban, váltóversenyekben,
labdajátékokban. Szabad, páros, társas,
kézi szer stb. gyakorlatokat végeznek. Járnak természetes, speciális járással, körben
irányt változtatnak, különböző alakzatokat
alakítanak ki. Ugranak távolba, magasba,
végeznek mélyugrást. Futnak, közvetlen
és meghatározott módon. Csúsznak, másznak, kúsznak, gurulnak talajon előre, oldalt.
Egyensúlyoznak a talajon, padon. Dobnak:
célba, távolba. (alsó- és felsőkezes dobással
stb.) Játszanak a labdával, gurítják, dobják,
pattogtatják, adogatják. Függéseket végeznek bordásfalon, mászókán. Sok időt töltünk
a gyermekekkel a tornaszobában, ahol ezeket a mozgásformákat gyakorolhatják.

da előtt nagy izgalommal várta a jó öreg
télapót. A télapó bácsi elmesélte, hogy milyen messziről jött a hintóján. A gyermekek
ámulva hallgatták a kis történetet. Majd
minden óvodás csoport elmondott egy aprócska versikét, mondókát. Közösen dalokat
énekeltünk, aminek az öreg Mikulás bácsi
nagyon örült, majd sorba kiosztotta a cso-

magokat hatalmas puttonyából. Nálunk csak
jó gyermekek vannak, mert virgácsot csak a
krampusz szokott kapni. A végén mindenki
megígérte, hogy nagyon jó szófogadó gyermek lesz és közös énekléssel elköszöntünk
tőle. Gyönyörű ajándékokat hozott a Mikulás
és az egész December 6 - ai nap örömteli,
boldog játszással telt el.

Pillangó csoport

Mikulás várás az
óvodában
Az ünnepek, hagyományok az összetartozás
érzését erősítik, a közösséget éltetik. Nálunk
a Napsugár óvodában nagy öröm a mikulásvárás, az ezzel járó készülődés. A gyerekek
nagy izgalommal várták ezt a napot, hogy
eljöjjön a jóságos „Mikulás bácsi.” Minden
csoport énekekkel, versekkel és rajzokkal
készült a Mikulás köszöntésére. A hosszú
előkészület a délelőttöt vagy akár az egész
napot átszövi. Napokkal előtte megteremtjük a hangulatot, a gyermekek szorgalmasan
színezik, festik a Mikulás csizmáját, mikulást
hajtogatunk, ragasztunk, aranydiót készítünk, almát, mandarint pucolunk, illatával
„becsalogatjuk a Mikulást a szívünkbe”. A
várva várt napon minden csoport az óvo-
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Karácsonyvárás
az óvodában
Szálljatok le, szálljatok le
karácsonyi angyalok!
Zörgessetek máma este
minden piciny ablakot!
Palotába és kunyhóba
nagy örömet vigyetek,
Boldogságos ünnepet!

Az év egyik legszebb ünnepe karácsony,
a Megváltó születésének, az öröm, a békesség, a szeretet, a család és különösen a
gyerekek ünnepe.
Ezt az ünnepet hosszabb előkészület előzi
meg. A gyermekekkel közösen ünneplőbe
öltöztetjük az óvodát. Az elmúlt időszakban
arra is felkérést kaptunk, hogy az önkormányzat előtti területet óvodásaink és az
óvoda dolgozóinak munkáival ékesítsük fel.
Így részt vettünk a Kápolnásnyék ünnepi
díszbe öltöztetésében.
December 6-án ismét megérkezett a Mikulás
az óvoda elé. Most már hat csoport gyermek
várta örömmel és izgatottan. A kapott ajándékot verssel, énekkel viszonozták.
Ebben az időszakban mindenütt a békesség,
a melegség, a szeretet érzése lebeg. A csoportokban karácsonyi zene szól, a narancs,
fenyő, fahéj illata árad.

2018/január

Kápolnásnyéken az immár hagyománnyá
vált adventi időszakot nyitó karácsonyt váró
rendezvényen az óvoda Csiga csoportjának
ünnepi műsorát tekinthették meg az egybegyűltek.
Betegség miatt sokan hiányoztak, de a jelenlevő gyerekek gondozóik segítségével
lelkesen, örömmel mutatták be műsorukat,
mellyel később az Idősek otthonának lakóit
is megörvendeztettük.
A mézeskalács sütése mindig nagy élmény
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a gyerekek számára. A tészta gyúrása, a
formák kinyomása, a díszítés mind-mind a
készülődés izgalmas pillanatait rejtik magukban. Ugyanilyen lelkesedés kíséri az
otthonra készített meglepetés ajándékok
készítését is.
Reménységünk szerint ezekkel a tapasztalatokkal, élményekkel gazdagítottuk a szeretet
ünnepének megélését.
Tóth Emese Júlia óvónő,
Csiga csoport

SAJTÓKÖZLEMÉNY

NAV ügyfélszolgálat a kormányablakokban
NAV ügyfélszolgálat a kormányablakokban

Fejér megyében egyszerre négy kormányablakban nyílik NAV ügyfélszolgálat. 2018. január 3-ától Enyingen,
Fejér megyében egyszerre négy kormányablakban nyílik NAV ügyfélszolgálat. 2018. január 3-ától
Gárdonyban, Móron
és Martonvásáron
is lehetősége
lesz a megyében
hogy a Fejér
Megyei
Enyingen,
Gárdonyban, Móron
és Martonvásáron
is lehetőségeélőknek,
lesz a megyében
élőknek,
hogy aKormányhivatal
kormányablakaiban
intézzék
adóügyeiket.
Fejér Megyei Kormányhivatal kormányablakaiban intézzék adóügyeiket.
Az új NAV-ablakokban
szolgáltatásokkal
a hivatal
munkatársaiaz
azügyfeleket.
ügyfeleket. AANAVAz új NAV-ablakokban
változatlanváltozatlan
szolgáltatásokkal
várjákvárják
a hivatal
munkatársai
NAV-nál megszokott
nál megszokott ügyintézési lehetőségek ezentúl a négy kormányablakban is biztosítottak lesznek, így
ügyintézési lehetőségek
ezentúl
a
négy
kormányablakban
is
biztosítottak
lesznek,
így
például
az
igazolások
kiadása,
például az igazolások kiadása, adókártya, egészségügyi szolgáltatási járulék, folyószámla, ügyfélkapuadókártya, egészségügyi
szolgáltatási
járulék,
folyószámla,
ügyfélkapu-ügyintézés,
a
bevallások,
beadványok
átvétele
és a
ügyintézés, a bevallások, beadványok átvétele és a bevallások javítása, csekk kiadása.
bevallások javítása, csekk kiadása.
Nyitvatartási idő
Ügyfélszolgálat címe
hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

Enying, Szabadság
tér 16/A.

NAV

8:00-12:00

-

8:00-12:00

8:00-12:00;
13:00-17:00

8:00-12:00

Gárdony, Szabadság
u. 20-22.

NAV

8:00-12:00

-

8:00-12:00

8:00-12:00;
13:00-17:00

8:00-12:00

Martonvásár, Budai
út 1.

NAV

8:00-12:00

-

8:00-12:00

8:00-12:00;
13:00-17:00

8:00-12:00

Mór, Kapucinus tér
7.

NAV

8:00-12:00

-

8:00-12:00

8:00-12:00;
13:00-17:00

8:00-12:00
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E havi beszélgető
partnerem
Zombory Zsolt
előadó művész úr.
Született Budapest, Csepelen. 1942. 12.
07. arisztokrata családban. Egy fiútestvérrel.
Édesapám ügyvéd volt, édesanyám háztartásbeli. Tehetségemet szüleimtől örököltem. Gyerekkoromtól a zene és ének
szeretete magával ragadott.
- Hogy indult a karriered?
Már gyerekkoromban sorra nyertem az
országos, zenei, énekesi díjakat. 1962-től
énekeltem a KISZ központi együttesében.
Lantos Rudolf javaslatára mentem Majláth
Júliához meghallgatásra. Közben a Vasút

utcai kórházban dolgoztam.
Félix Magda, Olaszországban tanult énekesnő tanított 1968-ban. Majd az OSZK-ban
vizsgáztam és „A” kategóriás működési engedélyt kaptam. Következő évben az Országos Filharmóniai vizsgám után kaptam
szabadfoglalkozású előadó művészi működésű engedélyt.
Az Operaház és Operett színház vezető
énekeseivel léptem fel az ORI műsoraiban.
(Melis György, Oszvald Marika, Kovács Kati,
Aradszki László)
Határ Örség Szimfonikus zenekarával
énekeltem 1985-ben. Eközben háromszor
jártam a Szovjetunióban vezető énekesekkel. Ebben az évben készült el három rádió
felvételem. Ez év decemberében költöztem ki Németországba, ahol 10 évig éltem
és énekeltem. Közben Olaszországban is
felleptem (Róma). 10 év után a honvágy

hozott haza.
A rendszerváltás nagy fordulatot hozott az énekesi karrieremben. A politika
felé fordultam. MDF-es lettem, az I. kerület
képviselője.
2002-től, mint nyugdíjas folytattam az
éneklést. Sok jótékonysági műsoron léptem fel.
- Mikor költöztél Kápolnásnyékre?
Orvosi javaslatra 2008-ban. Azóta Kápolnásnyéki lakos vagyok.
- Folytatod énekesi pályafutásod?
Igen. A 2017. évi országos Ki Mit Tud versenyen kiemelt arany minősítést nyertem.
- Tiszta szívből gratulálok! További jó
egészséget kívánok.
Köszönöm a megkeresést. Örülök, hogy
elmesélhettem az életutamat.
Tégliné Julika
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Kupát nyert a 13 éves korosztály
Gratulálunk a 12-13 éves kápolnásnyéki csapatunknak. 2018. január 20-án Velence Kupa 2018 címen teremtornát rendezett a
Velence SE a pázmándi tornacsarnokban. A kápolnásnyéki fiatalok az összes összecsapást megnyerték. Elsők lettek. 2. Velence. 3.
Iváncsa 4. Pákozd. Csak így tovább!

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK:
RENDŐRKAPITÁNYSÁG GÁRDONY
RENDÉSZETI OSZTÁLY
2483 Gárdony, Szabadság u. 40., Tel./fax: 22/472-062
IRM-tel./fax: 22/2466, E-mail: gardonyrk@fejer.police.hu

Kápolnásnyék Körzeti Megbízott Fogadóórák
Helye: Kápolnásnyék, Fő utca 28. (Polgármesteri Hivatal)
Időpontja: minden hónap második hétfőjén 16:00 - 17:00
2018.02.12.

16:00 - 17:00

2018.09.10.

16:00 - 17:00

2018.03.12.

16:00 - 17:00

2018.10.08.

16:00 - 17:00

2018.04.09.

16:00 - 17:00

2018.11.12.

16:00 - 17:00

2018.05.14.

16:00 - 17:00

2018.12.10.

16:00 - 17:00

2018.06.11.

16:00 - 17:00

2018.07.09.

16:00 - 17:00

2018.08.13.

16:00 - 17:00

Egyéb időpontban elérhetőség:

Sárközy Csaba r.ftőrm.
körzeti megbízott

06/20/320-99-19
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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 - 574100/111, 70/3823748
Dornyi Sándor - jegyző - 574-100/111,
70/9530783
Igazgatási Iroda:
Szabóné Ánosi Ildikó - 574-100/112,
70/9530786 - aljegyző
Szociális alapszolgáltatással kapcsolatos
ügyek, testületi és bizottsági ülések előkészítése, közfoglalkoztatás szervezése
Dr. Kiszler Judit 574-100/118, 70/4274977
igazgatási ügyintéző
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
birtokvédelem, állategészségüggyel és állatvédelemmel kapcsolatos ügyek, hirdetményekkel kapcsolatos feladatok, kereskedelmi igazgatás, testületi és bizottsági ülések
előkészítése
Wágner Lili - 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, növényvédelemmel és település üzemeltetéssel kapcsolatos
feladatok
Pénzügyi Iroda:
Vadasné Frideczki Magdolna 574-100/113,
70/9775678 pénzügyi irodavezető
Költségvetéssel, beszámolóval kapcsolatos
ügyek, gazdálkodás
Csurgó Mária 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
Bognár Dalma 574-100/113, pénzügyi ügyintéző
Személyügyi, munkaügyi feladatok ellátása,
költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatás
Istvánovits Renáta 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 utca 31. fszt. 4.)
Hétfő: 9:00 – 12:00 és 13:00 - 17:00
Szerda: 9:00 – 12:00 és 13:00 - 15:00
Péntek: 9:00 - 12:00

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai a lakossági érdekek eredményesebb képviselete és a hatékonyabb információ áramlás érdekében felosztották egymás közt a település utcáit, így a településen élő minden polgár tudni fogja, hogy
problémájával, ötletével melyik képviselőt keresheti meg.
Farkas Károly
06 70/9775675

Kupi László
06 70/3823443

Kovács Gábor
06 70/3823077

Szabó József
06 70/9775685

Vurczinger Zsuzsanna Ballér István
06 70/4561566

Mátyás Király
Kutas sor
Kutas köz
Szent István
Táncsics M.
Arany J.
Hunyadi
Szent László
Ország
Pettend

Rózsa
Ibolya
Bartók
Gárdonyi
Tó
Iskola
Antal J.
Bem
Vasvári
Tulipán
Szegfű
Szív
Tompa M.
Rákóczi

Fő u. 1.-76.
Arany J.
Vándor
Kazinczi
Deák F.
Széchenyi
Géza
József A.
Németh L.
Erzsébet
Lehel
Kossuth
Liliom

Dózsa
Vörösmarty
Bethlen G.
Balassa
Szép Ilonka
Kiss
Tó
Semmelweis tér
Bajcsy-Zs.
Bágyom

Szent Gellért tér
Vízmű
Fő u. 99.-152.
Mikszáth
Jókai
Móra F.
Olaj-telep

Podhorszki István
polgármester

Ady
Bogyó köz
Ercsi
Petőfi
Ipar
Fő u. 49.
Fő u. 78.-98.
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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
Péntek: 7.30 – 11.30
Iskolafogászat
11.00 – 15.00
Védőnő: Szita Ildikó
Tel.: 06/22/368-017
Terhes tanácsadás: Kedd: 8.30 – 10.00

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
1/16 oldal
1/8 oldal
¼ oldal
½ oldal
1/1 oldal

800,- Ft
1.600,- Ft
2.500,- Ft
5.000,- Ft
10.000,- Ft
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.

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.
Telefon: 06/20/320-99-19
Fogadóóra: Minden hónap második hétfője
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.
Humán Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat (intézményfenntartó társulás)
2481 Velence, Zárt utca 2.
Tel: 22 470 288,
Fax: 22 589 157
e-mail: human01@freemail.hu
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: 06/40/240-240
Egyéb ügyintézés: 06/40/240-240
E-on ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadás: Kedd 08.00 – 12.00
Csütörtök: 14.00 – 18.00
Helyszín: TÓ-VILL BT székhelyén, Kápolnásnyék,
Tó utca 20.
E-On hibabejelentés: Vezetékes telefonról
(ingyenes) 06-80-533-533
Mobiltelefonról 06-80-533-533
Önkormányzati Hivatal - Törjék Zoltán
22/574-100/111 vagy 70/6845856
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
Dabasi-Halász kastély
2475 Kápolnásnyék, Deák Ferenc utca 10.
Tel.: 36-21-292-0471
E-mail: info@dabasi-halaszkastely.hu
Fejér megyei Állatvédőrség
bejelentés, információ: 06-70/4150106
Engedély szám: MŰV. MIN.B/PHV/1016/1992
Felelős Kiadó: Podhorszki István polgármester

HUMÁN CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2481 Velence, Zárt utca 2. • Tel/Fax: 22-470-288
Email: human01@freemail.hu • Honlap: www.human01.eoldal.hu
INTÉZMÉNYVEZETŐ: TÖRÖK ÁGNES
Családsegítő: 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: 22/589-157
Mobil: 06/30 915 1895
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin

Elérhetőség: Velence, Zárt u. 2.
Telefon: 22/589-157
Mobil: 06/30 915 1895
JOGI TANÁCSADÁS (havonta egy alkalom):
JOGI TANÁCSADÁST CSAK ELŐZETES BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN LEHET IGÉNYBE
VENNI.
Tel.: 22-470-288 A tanácsadás ingyenes!
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

Települési Ügysegéd
A Gárdonyi Járási Hivatal települési ügysegédje minden pénteken 9.15-10.00 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.
Az ügysegéd elérhetőségei:
e-mail: horpacsine.krecs.erzsebet@fejer.gov.hu

Ezúton köszönjük mindazoknak, akik Hipli János
temetésén osztoztak a család gyászában és végső
útján elkísérték!
„Küzdöttél,de már nem lehet, Most átölel a csend
és a szeretet.”
A gyászoló család

KVAK-HÚS
Kvak Zoltán – kistermelő
2475 Kápolnásnyék, Ady utca 53.
Tel.: 06-30/369-4446
Hagyományos módon érlelt füstölt áruk!

Füstölt csont 700.Első csülök 1200.Hátsó csülök 1400.Füstölt császárvég 1400.Kenyér szalonna 1400.Kolozsvári szalonna 2100.Darabolt comb 2300.Darabolt lapocka 2300.Felsál sonka 2500.Angol szalonna 2500.Füstölt tarja 2500.-

Füstölt kolbász 2000.Fehér szalámi 2200.Paprikás szalámi 2200.Mangalica sonka 2500.Mangalica lapocka 2500.Mangalica szalonna 2200.Mangalica kolbász 2500.Toros csomag 1400.Sütő kolbász 1400.Disznósajt 1700.Töpörtyű 2400.-

Zsír 700.- + doboz

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!
- 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,
 FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁK szerelése, javítása

-„UPC Direct” Bárhol az országban elérhető tányéros tévé
-„MinDig TV” Digitális földi televíziós szolgáltatás

 V ILLANYSZERELÉS és EON VILLANYÓRA HELYEK
kialakítása, „AMPERNÖVELÉS”

-Lakóépületek komplett villanyszerelése, javítások
- Érintésvédelmi felülvizsgálat, dokumentáció készítése

 RIASZTÓSZERELÉS és videokamerás megfigyelőrendszerek, stb...

GERGELY SAT BT.

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

