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Önkormányzati Hírek

2018 | március | 21.
PÁZMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
IDÉN KEZDŐDIK A „KÁPOLNÁSNYÉK - PÁZMÁND KÖZÖTT KIALAKÍTANDÓ KERÉKPÁRÚT” CÍMŰ
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA
A Széchenyi 2020 program keretében, európai uniós támogatással valósul meg Pázmándot
Kápolnásnyékkel összekötő kerékpárút. Alapvető cél egy hatékonyan működő, összefüggő
kerékpáros úthálózat megvalósítása, melynek legfontosabb lépcsőfoka egy összekötő, a térségi
céloknak leginkább megfelelő gerinc úthálózat kialakítása, amelynek első lépéseként kerül
megvalósításra a két települést összekötő, az M7 autópálya felett átívelő közlekedési szempontból
biztonságosabb útszakasz fejlesztése. A projektet, a TOP-3.1.1 pályázati konstrukció keretében
Kápolnásnyék Község Önkormányzata és Pázmánd Község Önkormányzata közösen valósítja meg –
az utóbbi önkormányzat konzorciumi vezetésével -, melyhez 320 millió forint vissza nem térítendő
támogatást nyertek el.
A térségi települések közötti kerékpáros elérhetőség javítása a mindennapos, munkába járó (hivatásforgalmi)
forgalom mellett a turisztikai kerékpáros közlekedés fellendülését, térnyerését eredményezi. A térség tervezett
gerinchálózatának egyik alapvető elemeként, egy észak-déli irányban húzódó nyomvonal kialakításának
lehetősége került vizsgálat alá az elmúlt években. A vizsgált nyomvonal a 811. főút mentén kerül kialakításra,
Bicske – Felcsút – Alcsútdoboz – Vértesacsa – Lovasberény – Vereb – Pázmánd –Kápolnásnyék útvonalon.
Az érintett települések felfűzésén túl a nyomvonal kapcsolódik a Velencei-tó körüli kerékpárúthoz, és közvetlen
elérést biztosít Székesfehérvár felé. A javasolt nyomvonal a szomszédos települések összekötésével, az
érintett települések forgalmat generáló területeinek összekapcsolásával alapvetően hivatásforgalmi célokat
szolgál. A hálózati adottságok miatt, a tervezett nyomvonal vonalvezetése megfelelően kiszolgálja a turisztikai
kerékpáros közlekedés igényeit is.
Jelen pályázat Pázmánd-Kápolnásnyék nyomvonal fejlesztését tűzte ki célul első ütemként, amely nem
pusztán egy újabb kerékpáros útfejlesztés, hanem a pályázatot benyújtó és elbíráló vezetők részéről a
hangsúly azon volt és van, hogy az M7 autópálya felett kerüljön kialakításra egy olyan közlekedés biztonsági
szempontból elfogadható kerékpár hálózati elem, amely megépítésével kikerülhetővé válik a kerékpározók
számára a 42. kilométernél található autópálya le- és felhajtó.
A közös fejlesztés eredményeként 5,1 km kialakított kerékpárforgalmi létesítmény jön létre, ezen belül pedig
a felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza 1,33 km, illetve 2 db kialakított új, forgalomcsillapított övezet
kerül kialakításra.
A TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00015 számú projekt várható befejező dátuma 2019. december 31.
További információ kérhető:
Virányiné Reichenbach Mónika, polgármester
+36 22 238 004
polghiv@pazmand.hu
Simon János, sajtóreferens
+36 20 467 3339
info@velenceitomedia.hu
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Óvodai élet
Ha mégis valami
baj történik…
Az egészségvédelem, mint általános
nevelési elv, átfogja az óvodai nevelésünk
minden mozzanatát. Nem lehet az óvodai
életünknek egyetlen pillanata sem, amelyben ne válna kötelező erejűvé az óvodapedagógusok és az óvoda dolgozói számára az
élet, a testi épség és az egészség megvédése. Bár folyamatosan felhívjuk a gyermekek
figyelmét a balesetveszélyes helyzetekre és
elmondjuk nekik mit szabad és mit nem,
mégis megtörténhet a baj.
Ezért igyekszünk frissen tartani ismereteinket, és ha szükséges, időről-időre a
halványuló tudásunkat feleleveníteni. A
megújulásra való igény már a tanév elején
munkaközösségünk értekezletén szóba került, ezért a felmerülő témában két szakavatott szakembert hívtunk meg 2018.február
26-án, és mivel a gyerkőcök az óvodán kívül
családjuk körében tartózkodnak, ezért szeretettel invitáltuk a szülőket is délutánunkra.
Elsőként Czakó Attila, volt ovisunk, azóta
frissen végzett mentőtiszt (Ez úton gratulálunk!) állt régi nevelői elé, és gyarapította
tudásunkat, az elsősegélynyújtás témakörében. Előadását a Konstantin- kereszt hat

ágával indította. A sérülések felismerésének
fontosságával folytatta a mondanivalóját
majd részletesen, a sérülések fajtáinak taglalása közben, ismertette azok ellátását,
hangsúlyozva minden szükséges esetben
a segélyhívás fontosságát. Az elsősegély
nyújtási ismereteket gyakorlati bemutató
követte, majd pedig mi is gyakoroltuk a látottakat. A mozdulatsor helyes végrehajtására
ügyelt a szakember.
Az előadása anyagát megtekintheti minden érdeklődő az óvoda facebook oldalán.
Következő előadónk Dr. Szalai Lídia gyermekorvos volt, aki az óvodás korú gyermekek körében előforduló gyermekbetegségeket ismertette, előadásába szőve az általunk
előzőekben feltett kérdéseket.
Jól körüljárta a betegségek fajtáit, a lázas
állapot normális, illetve csillapításra szoruló
határértékét, a modern orvoslás szemléletét
a lázas állapot öngyógyító folyamatáról. Ezt
követően a megfelelő lázmérők tulajdonságaira is kitért. Az óvodában előforduló
gyakori esetek, a csípések ellátásának témakörében adott választ a kérdéseinkre. Készségesen válaszolt, párbeszéd, folyamatos
kommunikáció, információcsere alakult ki
az előadása utolsó szakaszában. Mondanivalóján érezhető volt a sok éves tapasztalat,
az óvodás gyermekek szeretete. Élmény volt

számunkra az orvoslásba való betekintés, és
lendületes előadását hallgatni.
Köszönjük mindkét szakembernek, hogy
ismereteinket felelevenítették, bővítették!
De vajon Ők hogy érezték magukat nálunk?
Czakó Attila: „Szeretném ezúton is
megköszönni a meghívást, az óvoda meleg
fogadtatását. A jelenlevők aktív, érdeklődő részvételét. Remélem az élőadásomat
hasznosnak találták. A jövőben is szívesen
állok rendelkezésükre.”
Dr. Szalai Lídia: ,,Nagyon örültem ennek az alkalomnak, hiszen közösen beszélgethettünk a mindennapi problémákról és
segíthettem az óvónéniknek abban, hogyan
lássák el a napi munka során a beteg gyermekeket. Köszönöm a felkérést máskor is
szívesen a segítségükre leszek, hiszen nagyon jól éreztem magam.”
És mi mivel gazdagodtunk?
Megújult bennünk az a szemlélet, hogy
minden szülőnek, pedagógusnak, gyerekkel
foglalkozó szakembernek tisztában kell lenni
a gyermekek körében előforduló betegségekkel. Az elsősegélynyújtás szabályaival,
és azzal, hogy ha a baleset bekövetkezett
mit kell tennie, annak érdekében, hogy a
baleset következményeit enyhítse.
Kocsisné Dőri Julianna
Szakmai munkaközösség vezető
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Húsvéti vásár a
Katica csoportban
Már második alkalommal került megrendezésre a Katica csoportban vásározás.
Az első, amit tartottunk nagyon sikeres volt,
ezért a szülőkkel közösen úgy döntöttünk,
hogy húsvét előtt is meghirdetünk egy vásárt.
Az elmúlt hetek lázas készülődéssel

teltek, apró szorgos, dolgos kis kezek készítettek különböző ajándékokat. Készültek
nyuszik, rajzolt képek, hímes tojások és ajtókopogtatók. A gyermekek nagyon élvezték
ezt a közös munkát és várták a nagy napot,
amikor megmutathatják a kis műveiket. Kihirdettük a vásárt és meghívtuk a szülőket,
nagyszülőket, testvéreket.
Elérkezett a pénteki nap, amikor mindenki igyekezett az óvodába, majd a teremben szépen kiraktuk a portékánkat. A

vendégek 8 órára érkeztek hozzánk és mi
nagy izgalommal vártuk őket. Húsvéti dalocskával és versekkel kedveskedtünk nekik,
majd kezdetét vette a vásári forgatag. A
gyerekek buzgón alkudoztak és kínálták az
áruikat, majd amikor minden elkelt elbúcsúztak a szüleiktől.
Jutalmul elmentünk a cukrászdába és
sok- sok finomsággal megleptük a gyerekeket. Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki bármilyen formában is támogatta
a Katica csoportot.
Ezt a tojást nem tyúk tojta,
a húsvéti nyuszi hozta,
messze-messze Nyúlországból,
régi-régi nyúlszokásból.
Üzenetet küldött vele:
legyen boldog húsvéti ünneped!
Katica csoportos óvónénik
és dajkanéni

A kis kertész
„Kicsi mag a föld alatt
Napsugarat hívogat.
Ha a tavasz közeleg,
Pici csíra növöget.
Kapaszkodik a gyökér.
Kis növényke fényre ér,
Nő a szára, levele,
Nyújtózkodik fölfele.
Bimbót ringat, szirmot nyit,
Illatával beborít.”

A hosszúra nyúlt tél után, már nagyon
várjuk a tavasz ébredését. Az óvodás korú
gyerekek nem tudják, mit jelent az, hogy
a tavasz első hónapjában járunk, ők még
nem a naptár segítségével tájékozódnak. A
szemmel látható, saját bőrükön megtapasztalható dolgokon keresztül érthetik meg,
mitől is van most “tavasz”. Az idén sajnos
ebben az időjárás nem volt segítségünkre.
Maradtak a beszélgetések, az illusztrációk
és ellátogattunk egy kertészetbe.
Képek segítségével megismerték a tavasz első hírnökeit: a hóvirágot, aranyves�szőt, krókuszt, ibolyát, cicabarkát. Megfigyelhették, ahogy a rügyező aranyvessző

ág levelet és virágot bont és cicabarka is
került a csoportszoba vázájába.
A „Találd ki, hogy mi hiányzik?” figyelemfejlesztő játékot ismerős és új tavasszal
kertben, kerti munkához használatos szerszámokkal játszottuk és megbeszéltük az
aktuális tavaszi kerti teendőket.
Fontosnak tartjuk, hogy sokat legyünk
kint a faluban, hogy minél jobban megismerjék környezetüket és figyeljenek annak
változásaira. Ezért ellátogattunk a Sarkadi és Társa Kertészetbe. Különösképpen a
fóliasátor és benne növekedő citrusfélék
keltették fel a gyermekek érdeklődését,
de megcsodálták a virágféléket, kíváncsian
kérdezgettek a cserjékről és örökzöldekről, örömmel mesélték, hogy láttak már
otthon, vagy nagyszüleiknél „óvodáskorú”
gyümölcsfa csemetét. Ezúton is köszönjük,
hogy fogadták a Csiga csoport óvodásait.
Földet és dughagymát vásároltunk, hogy
ebben az évben is, ahogy az a Csiga csoportban lassan hagyománnyá válik, növényt
ültessünk. Műanyag poharakat hoztak a
gyerekek, mindenki saját maga tette bele
a földet és dugta el a hagymát. Most már
megfigyelhetik az első tavaszi zöldségeink
közé tartozó hagyma növekedését, fejlődését. Amikor megnő, együtt fogyasztjuk majd
el szendvics mellé a zöldhagymát.
Óvodánk programja az épület körüli terület beültetése virágokkal a szülők
segítségével. Ezek a tevékenységek lehetőséget adnak környezetet védő, természetbarát szokások kialakítására és gyakorlására.
Csiga csoport
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„Szülőnek lenni ...”
Ezt a cikket minden szülőnek ajánlom
elolvasni.
Forrás: http://tanitonenijegyzetei.blogspot.hu/
„Nem emlékszem pontosan, hogy ezt
ki mondta, és arra sem, hogy szó szerint
így van-e. De azt tudom, hogy ez pontosan így igaz! Szülőnek lenni nem könnyű. A
gyerekünket szeretjük, és legszívesebben
mindent megadnánk neki, amit ő szeretne. Ez pedig nem biztos, hogy mindig jó.
Sőt! Sokszor éppen azzal teszünk kárt, ha
megadjuk. A gyerekek még nem ismerik fel
saját érdeküket. Legalábbis azokat a dolgokat nem, amikből majd később profitálnak.
Azt mondjuk, hogy ők még csak az orrukig
látnak. Nekünk felnőtteknek viszont már
tovább kell látnunk az orrunknál. Mondok
néhány példát. A kisgyerek nem akar este
lefeküdni, és a legszebb könyörgő hangján
kérleli, hogy hadd maradjon még. Ha azt
mondjuk, hogy „ No, jó nem bánom, még
egy kicsit maradj „, akkor mi is csak az or-

Sasvári János
Iskola
Kossuth Lajost ábrázoló domborművet
ajándékozott a Vörösmarty Mihály Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolának Sasvári János helyi fafaragó mester.
Sasvári János számos alkotását adományozta már Kápolnásnyék községnek és a
környékbeli településeknek, illetve azok
intézményeinek.
Ezúton az iskola épületének falára került
egy alkotás tőle. Az átadásra a 2018. március
14-én került sor, a remeket az alkotó unokái
leplezték le.
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runkig látunk. Pedig holnap emiatt fáradtabb
lesz, nem tud úgy teljesíteni, lehangoltabb
lesz. Rosszat tettünk neki az engedménnyel.
Vagy: A fogadóórán megkérdezte tőlem a
„Peti” apukája, hogy mit tegyenek, hogy
a Peti ne legyen olyan szétszórt, ideges,
hiper mozgékony. Azt mondtam, hogy iskola után ne adjanak neki semmi feladatot,
hadd szaladgáljon az udvaron. A mozgás
és a levegő megnyugtatja, visszarendezi az
idegeit. „ Igen mi kiküldenénk, de ő csak
a számítógépen szeret játszani.”- mondta
apuka. Ekkor megkérdeztem, ki az úr a házban. Van, amikor az engedékenységgel kárt
teszünk. A szülőnek kell látnia, hogy mi a jó
a gyereknek, és ahhoz ragaszkodni. Látni
kell felülről a nagy egészet, és nem csak
a pillanatnyi helyzetet, engedményt. Ha
következetesek vagyunk, szépen el is magyarázzuk, hogy miért kell most lefeküdni, vagy
levegőzni és a többi, akkor a gyerekünk is
megszokja, hogy nem lehet bármikor bármit
csinálni. Az életünknek rendje van, mint
ahogy mindennek a világban. Ragaszkodjunk sok mindenben az állandósághoz. PL:
Mindig ugyanabban az időpontban legye-

nek az étkezések. Este mindig ugyanakkor
feküdjön le. Reggel egy időben keljen fel. A
napirendet hasonlóan alakítsuk ki. Az esti
rituálék hasonlóan történjenek. A játékai
rendben legyenek. Azok a kisgyerekek, akiktől megkövetelik ezeket, nem engednek meg
minden fölösleges dolgot, sokkal hamarabb
és könnyebben beszoknak az iskolába. Nehézség nélkül szokják meg a szabályokat,
tudnak alkalmazkodni. Ellenkező esetben
pedig éppen fordítva van. Szenvednek, nyafognak, nem tudják elfogadni a kötöttséget,
a feladatokat. Nem tudják követni az eseményeket, mert valamin felakadtak, valamin
keseregnek. Így egyre lejjebb kerülnek, egy
örvénybe, ami csak a problémák számát
növeli. Akkor kapkodunk, aggódunk, hogy
van-e még megoldás. Lehet, hogy még van,
de már sokkal nehezebben és keservesebben, mint még előtte. Ezért nehéz szülőnek
lenni. Nehéz megtalálni a „ Húzd meg ereszd
meg” egyensúlyát. Tehát az üzenetem, hogy
soha ne csak az orrunkig nézzünk, hanem
azon jóval távolabb! Megéri!”

Az iskolába járó 701 tanuló köszönetképpen Jani bácsi kérésére együtt énekelte
a Kossuth Lajos azt üzente című művet.
Együtt skandálták: „Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza!”

tette a képet számomra.” 1998. március
15-én pedig egy gyermekkori álma válhatott
valóra, amikor az 1848-as szabadságharc
emlékmű elkészült és felavatásra került a
kápolnásnyéki Vörösmarty Parkban.

A mester mindennapjainak szerves része a fafaragás. Legtöbb alkotása a magyar
történelem kiemelkedő alakjait ábrázolja,
illetve történelmi ihletésűek. Megszállottként igyekszik a fából minél szebb dolgokat
elővarázsolni.
A ’48-as téma nagyon közel áll szívéhez,
így a vizsgamunkája is ebből született. „Az
osztályfőnököm székely származású volt, a
szülei a csata helyszíne közelében éltek, így
az ő elbeszélései alapján még hitelesebbé

Bejegyezte: Pásztorné H Erika
Pillangó csoport

Jani bácsi vallja - a fának lelke és titka
van. A jó mester ezt kitudakolja, egyezséget
köt a fával és már nevet is ad elképzelésének. Érvényesülni hagyja a fa anyagát
ereinek, színeinek, felületének szépségét
és meghagyja a fa göcsörtjeit.
Sasvári János alkotásain, munkáin is
érezhetjük küldetését.
Istvánovits Renáta
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Következő kedves
vendégem Gáncs
Lászlóné, Panni
néni.
Kedves Panni néni, meséljen magáról.
- 1939-ben Kápolnásnyéken születtem. Törzsgyökeres nyéki vagyok, szüleim is azok voltak, férjem szintén. Ma már 6 unokám és 2
dédunokám van.
Milyen indíttatásból kezdtél el szavalni?
- Az iskolai tanulmányaim során kedveltem
meg a verseket és kezdtem el szavalni, már az
általános iskola felső tagozatában. Szavaltam
Vörösmarty Mihály verseket, nagy sikerrel.
Ezt aztán tovább fejlesztettem és sorra nyertem a versenyeket. Az első siker után jöttek
a többiek. Azóta, országosan versenyekre is
járok. Jelenleg is a Magyar Rádió Irodalmi
Klubba. Február végén lesz Székesfehérváron
A nyugdíjas Ki Mit Tud, ahol szavalni fogom,
Arany János: A lepke című költeményét.
Van egy másik gyönyörű hobbid is; a hímzés.
Országos kiállításokon is sikerrel vettél részt
egy mezőségi faliszőnyeggel. Kérlek, mesélj
erről bővebben.
- 1993 körül kezdtem érdeklődni ez iránt.
A velencei Juhász Gyulánétól tanultam, aki
szakkört indított Kápolnásnyéken. Ott sajátítottam el, illetve fejlesztettem tovább a

különféle hímzéstechnikákat.
Milyen hímzésekkel ismerkedtél meg?
- Mezőségi, sióagárdi, buzsáki, fejér megyei,
békési, vásárhelyi, kalotaszegi, torockói, színes matyó motívumait használtam fel a terítőkön, párnákon.
Melyik a kedvenced ezek közül?
- Ezt nem tudom meghatározni, mindig az,
amit éppen varrok.
Most mit hímzel?
- Jelenleg, egy rábaközi hímzésen dolgozom.
A mintákat sablonról rajzolom az anyagra. A
színeket az eredeti formában használom, a

régi hagyomány szerint. Most már kevesebbet tudok hímezni, az ujjaim fájdalma miatt.
Más technikákat is kipróbáltál?
- Igen, például szívesen horgolok. Terveim
közt szerepel az is, hogy a faluban kiállítási
teret kaphatnának a munkáim, hátha kedvet
kapnak a fiatalok, hogy kicsit megismerkedjenek, a magyar népművészet motívum-világával.
Ehhez kívánok jó egészséget, sok sikert az
elkövetkező években!
Köszönöm a beszélgetést.
Tégliné Julika

Vörösmarty Mihály Emlékház
Cím: 2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty utca
31. Tel.: 70/382-3054
Nyitva: március 15. –november 30.
Kedd –Vasárnap 10.00–18.00
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Iskolai élet
Szabó-Tóth Dávid
sikerei
Kevesen tudják, hogy a sportsikerek
elsősorban nem a tehetségről szólnak,
hanem a kitartásról és a kőkemény munkáról; a fejlődési lehetőségek folyamatos
kereséséről.
Szabó-Tóth Dávid 5 éves kora óta
sportol, nagy utat tett meg a Shotokan
karatétól a Kyonkushin karatén át a kickboxig. Heti 2-3 edzéssel indult, ma heti
10-12 edzése van; mert ez kellett ahhoz,
hogy megjöjjenek az eredmények, amiket
kitűzött maga elé.
A kickbox 2016. tavaszán kezdődött, a
nádudvari Kövy kupán, ahová inkább csak
versenyrutinja gyarapítása végett, még
MMA sportolóként ment el, és váratlan
győzelemmel tért haza. Elkezdte érdekelni
ez a küzdősport, bejelentkezett a WAKO
nyári edzőtáborába, és 2016. őszétől már
a kickbox került előtérbe. Mivel kick-boksz

edzés sajnos Fejér megyében nincs, elkezdett Budapesten edzeni. Persze a heti
1-2 budapesti edzés nem lenne elegendő,
ezért Dávid hetente 2-3 alkalommal a kápolnásnyéki x5gym Sportcentrum thaibox
edzésein vesz részt, heti egyszer pedig box
edzőhöz jár ütőtechnikai személyi edzésre.
Emellett 5-6 alkalommal önállóan edz,
Tápai Dávid erőnléti edzésterve alapján.
A sok munka 2017. tavaszán már elkezdett kamatozni, elsőként a Német Nyílt
Kickbox bajnokságról sikerült egy arany és
egy ezüstéremmel hazatérni, majd 2017.
decemberében az esztergomi 4Fight Kupán a két aranyérem mellett a szponzor
különdíját is elnyerte.
A 2018. év is jól indult: két aranyérem
a Szlovák Nyílt Kickbox bajnokságon, majd
szintén két arany a Békéscsabán rendezett
Országos Diákbajnokságon.
A versenyszezon persze pörög tovább;
május végéig 3-4 hetente jönnek a versenyek, aztán a jól megérdemelt pihenés….
Ja, nem. A nyári edzőtábor, hiszen ősszel

szeretne részt venni a kickbox világbajnokságon – és oda nem a pénztárban veszik
a belépőt…”
Szabó-Tóth Eszter
x5gym Kft.
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Megint
ünnepelünk!
Hihetetlen, hogy múlik az idő! Nekem
úgy tűnik, mintha nemrég ünnepeltük volna
a 35 éves évfordulót, pedig azóta 5 év telt
el. Klubunk 40 éves lett!
Visszatekintve mennyi változás, mennyi
szomorú és szép emlék! Sajnos elődeink
– alapítóink életéből csak olyan emlékek
maradtak, amit hallomásból tudunk, egyegy fénykép maradt utánuk. Örülünk, hogy
1978-ban is fontosnak érezték az alapítók,
hogy községünkben legyen egy ilyen ös�szetartó csapat. Köszönet nekik, akik létrehozták a Vörösmarty Nyugdíjas Klubot.
Sajnos ők már nincsenek közöttünk. Vannak
olyanok, akik 1991-ben tagok voltak, például
az előttem lévő klubvezető Sohár Béláné
Marika, aki 12 évig volt vezető. Ebből az

időből is kevés írás van. Én 2004. novemberében lettem megválasztva klubvezetőnek, 2005. januárjától vagyok hivatalosan.
Minden egyes percét szerettem! Ez már
a 14. év. Sok szép kellemes percet, vidám
napot szerveztem a tagságnak, amit remélem sokáig fognak, fogunk még emlegetni: gyönyörű kirándulásokat, üdüléseket,
közös munkákat. Szívesen részt veszünk
a község rendezvényein. Aktívak vagyunk,
10-12 ember van, akire bármiben, bármikor
számíthatok. Ezúton is köszönöm nekik!
Voltunk 36-an is. Folyamatosan csökken a
létszám. Kedves társainkat nem feledjük,
akik itt hagytak bennünket. Jelenleg 22-en
vagyunk, megünnepeljük mindenkinek a
születés- és névnapját is. Ki tudja nem-e
az utolsó? Ez évben voltunk a Fővárosi
Nagycirkuszban. Május 3-án megyünk az
Operett Színházba, megnézzük a Mágnás
Miskát. Megvettük már a jegyeket. Van 2

térdműtött betegünk, nekik kívánunk mielőbbi teljes gyógyulást. Buszos kirándulást
akkor tervezünk, ha már ők is velünk tudnak
jönni. Várjuk az új tagokat! Kicsit elfáradtam.
Múlt évben Mong József tagtársam levette a
vállamról a naplóvezetést, mert nálunk első
naptól kezdve minden dokumentálva van
fényképekkel is. Beke Imréné Jutka a kulturális dolgoknál segít, és nem utolsó sorban
szépen is szaval. Köszönöm a segítségüket.
Május 10-én ünnepeljük a Vörösmarty
Nyugdíjas Klub megalakulásának 40. évfordulóját 14.30 órakor a Művelődési Házban.
Kérném azokat, akik tagjai voltak a klubnak,
vagy a szüleik alapító tagok voltak, tiszteljenek meg bennünket jelenlétükkel ezen a
jeles ünnepen!
Tisztelettel
Dömsödi Jánosné
klubvezető és a tagság
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A Kápolnásnyéki Halász-kastély
új kiállítása
2018. május 5-től szeptember 28-ig

Művészetközelben

Cziráki Lajos: Kilátás az ablakból

A FESTÉSZET GYŐRI MESTEREI
CZIRÁKI LAJOS (1917–2003) és
TÓVÁRI TÓTH ISTVÁN (1909–2004)
válogatott alkotásai

2475 Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10.
Telefon: +36 21 292 0471
E-mail: info@halaszkastely.hu
Nyitva tartás: minden nap 10.00-18.00 óráig
www.halaszkastely.hu

West
Hungária
Bau Kft.
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RENDEZVÉNYNAPTÁR
Kápolnásnyék 2018

Időpont
Március 3.
Március 14.
17.00

Rendezvény
Nőnapi batyus bál
Ünnepi megemlékezés az 1848-as
forradalom és szabadságharc
évfordulójáról
Húsvéti tojás keresés
Gimnáziumi ballagás
Vörösmarty Nyugdíjas klub 40 éves
Székely bál
Táncbemutató

Helyszín
Művelődési Ház
Művelődési Ház és
Hősök tere, műsor,
koszorúzás
Játszótér
Iskola
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház

Május 26.
9.00
Május 27.

Óvodai ballagás

Óvoda

Gyereknap

Futballpálya
Kápolnásnyék,

Június 4.

Nemzeti Összetartozás Napja

Június 8-10.
Június 23.

Nyéki Búcsú
Tanévzáró ünnepély,
8. osztályosok ballagása
Vörösmarty hallé főző verseny
Annák bálja
Anyatejes világnap
Szent István államalapító és az Új
kenyér ünnepe
A tavalyi Szent Mihály nap óta
születettek köszöntése, faültetés
Szüreti felvonulás és bál

Trianoni emlékmű koszorúzás
Katolikus templom
Iskola

Április 1.
Május 5.
Május 10.
Május 12.
Május

Július 14.
Július 21.
Augusztus 3.
Augusztus
20.
Szeptember
8. 10.00
Szeptember
15.
Szeptember
28.-29.

„Szent Mihály Napi Vigasságok”,
főzőverseny, foci, utcabál, tűzijáték,
Díszpolgári cím és Polgármesteri
Elismerő Oklevelek átadása

Október 6.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Október 11.

Nyugdíjas Nap (Idősek világnapja)

Október 19.

Megemlékezés az 1956-os
forradalom és szabadságharc 62.
évfordulójáról
Márton napi lámpás felvonulás
Vörösmarty fáklyás
megemlékezés.,.
„Névadónk Hava Gálaest”
Mikulásváró
Adventi ünnepség

November 9.
November
30.
December 2.
December 8.
December
31.

Szilveszteri bál

Rendezvényszervező
Kulturális bizottság
Kulturális bizottság, Iskola
Kulturális Bizottság
Iskola
Vörösmarty Nyugdíjas klub
Veres János és családja
Iskola, Horváth Gábor
táncpedagógus
Művelődési Ház
Képviselő-testület, Hivatal
dolgozói,
Nyugdíjas klubok, Óvoda,
Iskola
Képviselő-testület
Katolikus Egyház
Iskola

Vörösmarty park
Eseményközpont
Művelődési Ház
Katolikus templomkenyérszentelés
Játszótér

Képviselő-testület
Fidesz helyi szervezete
Szita Ildikó védőnő
Katolikus Egyházközség,

Művelődési Ház

Barátság klub és Iskola

Vörösmarty-park,
Polgármesteri
Hivatal előtti
parkoló,
Művelődési Ház
1848-as
emlékműnél
koszorúzás
Művelődési Ház

Képviselő-testület, Hivatal
dolgozói,
Nyugdíjas klubok, Óvoda,
Iskola

Művelődési Ház,
Hősök tere –
műsor, koszorúzás
Óvoda
Vörösmarty-park,
Művelődési Ház,
A település területe
Művelődési Ház,
Polgármesteri
Hivatal parkolója
Eseményközpont

Képviselő-testület

Képviselő-testület
Képviselő-testület, Hivatal
dolgozói, Óvoda
Kulturális bizottság, Iskola
Óvoda
Iskola, Kulturális bizottság
Kulturális Bizottság
Képviselő-testület, Hivatal
dolgozói,
Egyházak, Iskola, Óvoda
Magánszervezésű
rendezvény

Az időpontok biztosak, a helyszínek változhatnak, de erről időben értesítjük a lakosságot.
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Vigyázat!
Besurranó
tolvajok!

A kellemes, tavaszi idő beköszöntével
nemcsak a növények kelnek új életre, sajnos a bűnözők is megjelenhetnek a kertes
házaknál, a társasházak földszinti lakásainak nyitott ablakainál, annak reményében, hogy oda beosonva értéket találnak. A
hosszú téli napok után örömmel engedjük
be a napsugarakat lakásunkba, élvezzük a
kerti munkát, s utána a jól megérdemelt
pihenést a szabadban. Szívesen beszélgetünk szomszédainkkal, barátainkkal a jó
levegőn. Ahhoz, hogy jogsértés ne rontsa
el hangulatunkat, kérjük, fogadják meg az
alábbi bűnmegelőzési tanácsokat.
• Ha otthon tartózkodunk, napközben is
zárjuk be a bejárati ajtót, hiszen nem biztos,
hogy észrevesszük a hívatlan látogatót!
Miközben a szobában tévézünk, 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.

A Skorpió
Polgárőrség
tájékoztatója
A SKORPIÓ Polgárőr Egyesület folyamatos, visszatérő járőrtevékenységet lát
el Kápolnásnyék és Pettend területén.
Visszatérően ellenőrizzük a település belés külterületeit. A járőrszolgálatokat több
esetben a körzeti megbízottal közösen
látjuk el.
A település területén kiemelkedő bűncselekmény az elmúlt időszakban sem történt, azonban a település külterületein
több esetben találkoztunk újabb- és újabb
szemétlerakással, melyek vegyesen tartalmaztak háztartási-, házfelújításból származó, állati eredetű valamint zöld hulladékot.
Ennek megfelelően változó időpontokban,
nappal és éjszaka is, kiemelten figyelőszol-
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• Ha csak rövid időre hagyjuk el lakásunkat, vendégeinket kísérjük ki vagy éppen
ismerőseinkkel váltunk pár szót, akkor is
mindig zárjuk be az ajtót!
• 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 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.
• Ajtónyitás előtt minden esetben győződjön meg – pl. az optikai kitekintő igénybevételével – az Önhöz érkező személy kilétéről.
Ha idegenek csengetnek be, szolgáltatást
ajánlanak, rosszullétet színlelnek, esetleg
pénzváltás ürügyével keresik Önt, ne engedje be őket lakásába. A magukat „hivatalos személyeknek,” kiadó emberektől is
kérje el az igazolványát.
• Amennyiben a hívatlan vendég már az
Ön akarata ellenére belépett otthonába,
ne hagyja egy pillanatra sem felügyelet

nélkül és hívjon segítséget.
• Érdemes házi leltárt készíteni az értékesebb vagyontárgyakról, feltüntetve azok
egyedi jellemzőit, azonosító számát.
• Lehetőség szerint nagyobb összegű készpénzt ne tartson otthon, ha mégis pénzt
tart lakásában, azt ne hagyja látható helyen, lemez, vagy pénzkazettában tárolja.

gálatot látunk el.
Ezúton is kérjük a tisztelt lakosságot,
hogy a jó idő közeledtével, figyeljünk az
egyedülálló idősekre, utcabeli lakótársainkra, nehogy az esetlegesen megjelenő
gyanús személyek áldozatává váljanak.
Amennyiben ilyen személyeket látnak vagy
olyan gyanús dolgot észlelnek, amik a mindennapokban nem megszokottak jelezzék
a 112 -es illetve: Sárközy Csaba r.ftőrm. Úr
szolgálati telefonszámára:
06-20-320-9919.

VAS & CSAVAR (FÁBIÁN ATTILA ÉS ÉVA)

Ezúton is köszönjük a megtisztelő támogatást:

MAJDÁN JENŐ

Kérjük Önöket, hogy fordítsanak figyelmet lakókörnyezetükre is. Ha gyanúsan
mozgó idegeneket látnak, jegyezzék meg
személyleírásukat, az általuk használt jármű típusát, színét, rendszámát és hívják
bizalommal a 112-es telefonszámot.
Gárdonyi Rendőrkapitányság

VÖRÖSMARTY GYÓGYSZERTÁR
HETES-DEPOBAU KFT.
KÁP-NYÉK ÖKOBAU KFT.
WALORE SOLUTIONS KFT. (SZÜCS ATTILA)
MÉSZÁROS BÉLA
PAPÍRBOLT
ANYA -TANYA
PLUTÓ ÁLLATELEDEL
TISZTELT FUTÓMŰ SZAKÉRTŐNKNEK :D
HORGÁSZTÓ
KÁRAI TAMÁS

KÁPOLNÁSNYÉKI ÖNKORMÁNYZAT
PODHORSZKI ISTVÁN
SÁRDY TAMÁS
HAJDÚ IMRE

BUKOVICS KRISZTIÁN!
Tisztelettel :
Birtalan József
Skorpió P-ÖTE vez. Tagja

K á p o l n á s n y é k i
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Húsvéti
tojáskeresés
A nem éppen tavaszi időjárás ellenére,
közel nyolcvanan gyűltek össze vasárnap
délelőtt – szülők és gyerekek egyaránt - a

Vörösmarty Művelődési Házban a húsvét
alkalmából a Kulturális Bizottság által szervezett tojásvadászaton. Izgalmas programok várták a fiatalokat: lehetőség nyílt részt
venni a tojáskereső vetélkedőn vagy éppen
kézműves foglalkozásokon, ahol húsvéthoz
kapcsolódó alkotások születtek. A fotósarokban pedig a gyerekekről és a családokról

húsvéti kép készülhetett.
Az eseményen a település nyugdíjas
klubjai is jelen voltak, ezzel is erősítve a jó
kapcsolatot a generációk között.
„Azt gondolom, hogy nagyon nagy örömöt szereztünk Kápolnásnyék legfiatalabb
lakóinak!” – tette hozzá Kovács Gábor, a
Kulturális Bizottság elnöke.

K á p o l n á s n y é k i
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Történt mindez...

kb. 60-70 cm víz volt a pince aljába. Létrát
állítottunk fel és így el tudta zárni a kiömlő
vizet! Telefonkönyvet lapoztam, tűzoltó
segítségért. Sajnos nem találtam. Kaptam
pázmándi telefonszámot ismerőstől, de
az önkéntes tűzoltót nem lehetett elérni.
Felhívtam a tudakozót és így kaptam meg
az Velencei Önkéntes Tűzoltó Egyesület
telefonszámát. Gyorsan felhívtam őket és
már kapcsolatba is kerültünk, megnyugtattak máris intézkednek, értesítik a kollégákat. Talán 20 perc sem telt el és egy
fiatal ember jött hozzánk szemlét tartott
a helyszínen. Közölte, már úton van a segítő csapata. Isten áldja meg őket a gyors
önzetlen segítségért!
Összeszerelték a tömlőket és mindenki
tette a dolgát, és a víz fogyott a pincéből

Történt mindez 2018. február havának
24. napján, nagyon hideg reggelére!
Mivel hétvége volt, kicsit még pihenek,
nem kell korán kelni, mert a fiam is itthon
van és aludt. Körülbelül fél 7 lehetett. Kint
tiszta friss levegő volt és igen hideg idő!
Furcsa hangot hallottam, talán a gázkazán
búg nagyon? Lekapcsoltam. Nem szűnt
meg a zaj. Rossz érzésem támadt, megyek
a pince lejáróhoz és onnan lentről jött a
hang! Felnyitottam a lejáró ajtaját, ömlött
a víz a vezetékből, szétrepedt, ősszel felszedett dézsás leanderek és trombita virágok,
minden, ami ott volt tárolva úszott a víz
tetején! Csúnya látvány volt! Felkeltettem a
fiamat, zárja le valahogy a vizet, mert már

ki a fagyos, jeges hóra, ami el is olvadt
tőle. Szikrázóan sütött a nap, de hideg volt,
örültünk, hogy a hó nem esik. Végezetül
mindenki forró kávét ivott, ami felmelegítette a lelket is.
Az utómunkálatok maradtak meg nekünk, ami bizony estébe ért.
Ezúton mondunk köszönetet a gyors
önzetlen segítéségért a Velencei ÖTE tagjainak:
Pintér László
Tóthné Pongrácz Beáta
Vajda Attila
Török Nándi és Galyor Istvánnak.
Kvak Ferencné és fia, Ferenc
Kápolnásnyék, Táncsics u. 11.

Országgyűlési képviselők választása
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2018. április 8.

Országos listás szavazás
Kapott érvényes szavazatok
szavazókörönként

Szavazóköri eredmények Kápolnásnyék

Pártlista neve
SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES
1
MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

Egyéni választókerületi szavazás
Kapott érvényes szavazatok
szavazókörönként
Jelölt neve
Szatmári
1
Ildikó

Jelölő szervezet

001.szk 002.szk

003.szk

004.szk

0

1

2

28

20

9

16

33

13

34

3 DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ

45

35

12

57

SZEGÉNY EMBEREK
4
MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

0

3

0

2

5 KÖZÖS NEVEZŐ 2018

0

0

0

1

JOBBIK

176

174

66

157

3

Szilágyi
László

MSZP-PÁRBESZÉD

121

92

35

91

4 Molnár Dániel MOMENTUM

18

15

5

15

5 Fehér Norbert ÖSSZEFOGÁS PÁRT

1

3

0

3

MIÉP

7 Tessely Zoltán FIDESZ-KDNP
Horváth
Levente

1

2 MOMENTUM MOZGALOM

46

Varga László
Béla

8

004.szk

LMP

2

6 Győri Zoltán

001.szk 002.szk 003.szk

SZEM PÁRT

Egyéni jelöltekre leadott érvényes
szavazatok száma összesen:

3

2

0

2

377

270

130

295

1

5

1

8

743

596

249

628

6

EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK
JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT

0

0

0

0

7 ÖSSZEFOGÁS PÁRT

0

0

0

0

8 MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT

14

16

4

12

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT9 PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT
PÁRT

78

59

18

64

10 IRÁNYTŰ PÁRT

0

0

0

1

11 MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA

4

2

0

1

12 MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT

0

0

0

0

374

259

128

292

0

0

0

0

FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI
13 SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA
NÉPPÁRT
14 NET PÁRT
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
15
MOZGALOM

124

135

61

128

MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS
16
TANULÓ EMBEREK PÁRTJA

0

0

0

0

17 MAGYAR MUNKÁSPÁRT

0

4

0

2

18 EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA

5

6

0

5

19 CSALÁDOK PÁRTJA

1

1

0

0

20 LEHET MÁS A POLITIKA

73

58

16

69

21 TENNI AKARÁS MOZGALOM

0

0

0

0

22 REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT

0

1

0

0

23 KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT

0

0

0

1

747

597

250

630

Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma
összesen:

K á p o l n á s n y é k i

14

Kisbíró

2018/április

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

Ady
Bogyó köz
Ercsi
Petőfi
Ipar
Fő u. 49.
Fő u. 78.-98.

Podhorszki István
polgármester

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

K á p o l n á s n y é k i

Kisbíró

15

2018/április

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
Védőnői fogadó óra: Kedd: 10. 00 – 11.00

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.

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
(ügyintézés csak személyesen, telefonon nem
elérhető)
Ügyfélfogadás: Kedd 13.00 – 18.00
Csütörtök: 08.00 – 12.00
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

A gabona és vetőmag nagykereskedelemre specializálódott
Axereal Hungary Kft. munkatársat keres az alábbi munkakörbe

Gabonatároló telephelyi munkatárs

Fő feladatok:
• a gabonatároló üzemeltető rendszerének kezelése (ki-betárolás)
• a szállítmányok súlyát rögzítő program kezelése
• alap gabonaminősítési vizsgálatok telephelyen történő
elvégzése
• a gabonatároló karbantartási és tisztántartási feladatainak
ellátása
• a telephely környezetének rendben tartása
Elvárások:
• alapfokú számítógépes ismeretek (Word, Excel)
• jogosítvány
• magasban történő munkavégzésre, valamint zárt térben
történő munkavégzésre való alkalmasság
• rugalmas időbeosztásban történő munkavégzésre való készség
• tájékoztatásul: az állás betöltéséhez cégünk allergia vizsgálatot
végez (por, gabona)
Előnyt jelent:
• érettségi bizonyítvány
• targoncavezetői jogosítvány, manitu kezelői engedély,
szárítókezelői engedély
Amit kínálunk:
• stabil, megbízható vállalati háttér
• alapbér és cafetéria
Munkavégzés helye: Kápolnásnyék és Agárd telephely váltásban
Jelentkezés módja: Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette
érdeklődését önéletrajzát a telep.axereal@gmail.com e-mail
címre kérjük eljuttatni

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

