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„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek”

M E G HÍ VÓ
a XVI. Kápolnásnyéki
Szent Mihály napi Ünnepség programjaira

special

2016. szeptember 23. péntek
17.00 ACID/DC zenekar
19.00 Retro parti DJ Smash

2016. szeptember 24. szombat:

	Kápolnásnyékért Polgármesteri
Elismerő Oklevelek” átadása
	A tavalyi Szent Mihály nap óta
születettek köszöntése
	A kispályás labdarúgó torna
eredményhirdetése

autumn

9.00	Szent Mihály napi kispályás
labdarúgó torna a műfüves
pályán
9.30	A Vörösmarty park előtti utcai
főző verseny:
	Az önkormányzat
szervezésében 20 csapat főz
saját receptek alapján
	Minden megjelent vendéget
meghívunk 13 órától az ételek
kóstolására
13.00-tól	Szúnyogszigeti halászlé
kóstolás

Egyéb programok a rendezvény
ideje alatt:
- A Vörösmarty Emlékház látogatása
mindenki számára ingyenes a
rendezvény idején
- Gyermekeknek arcfestés és kézműves
foglalkozás a Vörösmarty parkban

A Vörösmarty parkban felállított
szabadtéri színpadon:
14.00 	A Szent Mihály Napi ünnepség
megnyitása Podhorszki István
polgármester köszöntőjével

14.30 –	Szent Mihály Napi kulturális
program
14.30	A Kápolnásnyéki Napsugár
Óvoda óvodásainak műsora
15.00
Zenekuckó gyermekműsor
15.30	A Kápolnásnyéki Vörösmarty
Mihály Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola táncosainak
fellépése
16.00
Peter Sramek
16.45	A Verebi Dalos Ajkú
Szépasszonyok Kara
17.15
Szabó József (Tamburás)
18.00
Zumba bemutató
18.30
Tabáni István
19.30
Lagzi Lajcsi
20.30 	Zenés tűzijáték és Szent Mihály
napi tűzgyújtás a Vörösmarty
parkban
21.00	Utcabál - közreműködik a
Hospital duó

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
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Önkormányzati Hírek
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 23-án Velence
Város Önkormányzatának, Nadap, Pázmánd és
Vereb Községek Önkormányzatának Képviselő-testületeivel együttes ülést tartott Velencén.
Az együttes képviselő-testületi ülés napirendje
volt, hogy a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti
Társulást működtető önkormányzatok döntést hozzanak arról, hogy Gárdony Város és
Zichyújfalu Község Önkormányzata mikortól
és milyen feltételekkel csatlakozhat a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társuláshoz. A
társult önkormányzatok képviselő-testületei
külön-külön szavazással úgy döntöttek, hogy
hozzájárulnak Gárdony és Zichyújfalu csatlakozásához 2017. január 01. napjával. Ennek
érdekében módosították az Ügyeleti Társulásra
vonatkozó Társulási Megállapodást. A csatlakozás jóváhagyásának feltétele volt, hogy a már
korábban társult önkormányzatok a csatlakozás következtében anyagilag nem kerülhetnek
hátrányosabb helyzetbe és az ellátás biztonsága sem csökkenhet, figyelembe véve azt,
hogy Gárdony és Zichyújfalu csatlakozásával
jelentősen nő az ügyeleti ellátás területe és az
érintett lakosságszám. Ezért többek között azt
is rögzítették a megállapodásban, hogy a feladat-ellátás 1 fő készenléti orvossal egészül ki.
2016. június 26-án tartott nyilvános ülésén
a Képviselő-testület módosította a 2016. évi
költségvetésének egyes előirányzatait arra
tekintettel, hogy az elmúlt év végén nyugdíjba vonuló két fő köztisztviselő felmentési
idejére járó illetmény fedezetét szükséges volt
biztosítani. Ezt követően a Képviselő-testület
az alpolgármester előterjesztésében értékelte
Podhorszki István polgármester úr 2015. október 13. és 2016. június 13. közötti időszakban
végzett munkáját. A Képviselő-testület az előterjesztést elfogadva megállapította, hogy a
polgármester az értékelési időszakban tisztségéből eredő tevékenységét kiválóan végezte,
ezért a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CXCIX. törvényben biztosított
munkáltatói jogával élve a Képviselő-testület a
polgármester számára két havi bruttó illetményének megfelelő jutalmat állapított meg. Ezt
követően a Képviselő-testület a jegyző előterjesztésében tudomásul vette a költségvetés,
a pénzügyi beszámoló, valamint a pénzügyi
szakmai tevékenységről szóló beszámoló közzétételéről szóló előterjesztést. Továbbá a képviselők Zichyújfalu tervezett közüzemi csatorna hálózatának kiépítésével összefüggésében
jóváhagyták, hogy a település csatlakozzon a
szennyvíz kezelésre korábban megalapított
gárdonyi agglomerációhoz. A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Fejér Megyei
Kormányhivatal Vezetőjének javaslatát az ön-

kormányzat vagyongazdálkodásával, illetve
annak fejlesztésével kapcsolatban.
2016. július 13-án tartott nyilvános ülésén a Képviselő-testület döntött arról, hogy
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
szabad tartaléka terhére átcsoportosítással
fedezetet biztosít:
- 1.740.000,- Ft összegben a Közös Önkormányzati Hivatal és Művelődési Ház felújítása kapcsán – vállalkozói szerződésben nem
szereplő – bejárati lépcsők és mozgáskorlátozotti feljáró felújítására, burkolására,
- 966.000,- Ft-ot az orvosi rendelő felújítása
kapcsán a vállalkozási szerződésben nem szereplő, de szükséges pótmunkák elvégzésére,
- 767.000,- Ft-ot a Napsugár Óvoda udvarán pályázati forrásból megvalósított mini
sportpálya kapcsán szükséges talajmunkák
és térkövezés költségére,
- 304.800,- Ft-ot az önkormányzat tulajdonát
képező Fő u. 32. szám alatti üzlethelyiség
bérleti szerződésének megszüntetésével
kapcsolatban a bérlővel történt elszámolás
keretében a raktár célját szolgáló faház,
valamint az üzletbe bérlő által beépített
klíma berendezés megváltására,
- 952.000,- Ft-ot a helyi építési szabályzat
részleges módosítására egyszerű eljárás
keretében,
- bruttó 889.000,- Ft-ot a Fő utca és Bágyom
patak feletti gyalogos híd kiviteli terveinek
elkészítésére,
- bruttó 1.700.000,- Ft-ot a Művelődési Ház
nagytermének, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő termének
klimatizálására,
- 150.000,- Ft-ot a Pázmándi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület tervezett tűzoltó autó
beszerzésére.
Ezt követően a képviselők kiválasztották
a Művelődési Ház klímaberendezésének kiépítését, a Bágyom patak feletti gyalogos híd
tervezését, valamint a helyi építési szabályzat
részleges módosítását elvégző vállalkozásokat.
A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark
Programban történő részvételről is döntöttek
a képviselők, melynek alapján az önkormányzat Kápolnásnyék, Fő u. 64. szám alatt, valamint Pettenden a Kenessey u. 9. szám alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlanon vissza
nem térítendő támogatási forrásból 150 m2
alapterületű 15 sporteszközt tartalmazó, illetve 90 m2 alapterületű 8 db sporteszközt
tartalmazó sportparkot kíván létrehozni.

2016. augusztus 4-én megtartott nyilvános ülésén a Képviselő-testület költségvetési
átcsoportosítással 320.000,- Ft-ot biztosított a játszótéren elhelyezett újszülöttek
névtáblájának felújítására, illetve a később
születendő gyermekek névtáblájának elkészítésére. Az elmúlt évben pályázaton elnyert
112.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználása kapcsán a Képviselő-testület kezdeményezte a Belügyminisztériumnál
a Támogatási Okirat módosítását, miután a
járdák és utak felújítása esetében módosult
az érintett beruházások műszaki tartalma.
Továbbá pályázatot írt ki az önkormányzat
tulajdonában lévő Fő utca 32. szám alatti
üzlethelyiség bérleti jogának megszerzésére.
Podhorszki István
polgármester

Kedves
Kápolnásnyékiek!
Önkormányzatunk az idei évben is megrendezi a már hagyománynak számító Mihály napi
vigasságokat. A rendezvényt igyekeztünk úgy
szervezni, hogy minden korosztály megtalálja
az őt érdeklő programot, ezért is lesz most
2 napos a falunap. Péntek délután 17.00
órától kb. 24.00 óráig koncerttel és retro
discoval várjuk az érdeklődőket, szombaton
9.00 órától kb. 24.00 óráig tartanak a különböző programok. Sok szeretettel várjuk a
falu lakosságát, valamint a környékbelieket.
Előre is köszönjük a Vörösmarty park közelében élők megértését, türelmét.
Podhorszki István
polgármester

Kápolnásnyék
legifjabb polgárai

Sok szeretettel köszöntjük településünk legfiatalabb lakosait. Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk a szülőknek és a babáknak is.
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
Újszülött neve
Szül. ideje Édesanyja neve
Ambrus Dorka
2016.07.03. Szűcs Viktória
Rácz Dorina Zsuzsanna 2016.07.31. DeményZsuzsanna
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Óvodai élet
Óvodakezdés a
Kápolnásnyéki
Napsugár
Óvodában
Szeptember elsején újra gyermekzsivajtól lesz hangos az óvoda épülete és az udvar.
127 gyermek kezdi meg az új nevelési évet.
Elmúlt a nyár, kipihenve, várakozással teli
érkeznek a gyermekek az óvodába.
A már ide járó gyermekek és szüleik átélték a kezdeti nehézséget, amit a szülőtől való
elválás jelentett, így most pár gondolatot a

most óvodába érkező Szülőknek írok.
Az óvodai befogadás egy nagyon nehéz
időszak mind a gyermeknek, mind pedig a
szülőnek. Ez az első komolyabb elszakadás
időszaka, ami valljuk be, egyben a függetlenedés kezdete is. Az addig rajtunk csüngő
gyerkőc felfedezi a társakat, az óvónőket,
hozzájuk is kezd ragaszkodni, már nemcsak
mi leszünk neki fontosak.
Az óvodai befogadás, az elválás talán az
anyának még nehezebb, mint a gyermeknek.

Ez egy teljesen új világ mind a gyermeknek, mind az anyának. Bekerül egy kis
közösségbe, új perspektívák nyílnak meg,
számos új dolgot fog megtanulni, sok-sok
élménnyel gazdagodik. Megtapasztalja,
hogy a közösségben szabályok vannak, ami
mindenkire vonatkozik. Új barátokat szerez,
új fogalmakkal bővül szókincse.
Óvodánk idén is sok programmal készül
a gyermekek és a Szülők részére.
Kívánunk, nyugodt zökkenőmentes évkezdést!

Örüljünk vele együtt, hogy már ilyen
nagy, és megteszi az első olyan önálló lépését, amikor bizony mi csak hátulról támogatjuk, de a jelenlétünk nélkül fog megtenni.

Sinka Ágnes
vezető óvodapedagógus

Iskolai élet
A gólyák
már gyülekeznek…
Az idő is ősziesre fordult,
mintha már valóban ezt jelezné,
amikor augusztus 22-én és 23-án
a Vörösmarty gimnáziumban ös�szegyűltek. No, nem a madarak,
hanem a középiskola legkisebbjei
a hagyományos Gólyatáborban.
A két eseménydús napnak az iskola és környéke adott otthont.
Az események szervezői a diákönkormányzat tagjai voltak, akik
vidámmá, ugyanakkor rendkívül
csapatkovácsolóvá tették ezt a
két napot.
Az első napon ismerkedések
és csapatversenyek szerepeltek.
A regisztrációt követően először
az aulában találkoztunk az osztály-és évfolyamtársakkal. A

termekbe vonulva ismerkedtünk
egymással, osztályfőnökeinkkel,
majd Marosánné dr. Gáti Gabriella főigazgató asszony köszöntője
után bemutatkoztak leendő ta-

náraink is. Eközben öt csoportra
osztották a két osztályt, és a DÖK
irányításával csapatversenyeken
vettünk részt. Ezek mindegyike
bővelkedett humorban, de figyelnünk is kellett egymásra, például a százlábú akadályverseny
közben. Rengeteg érdekesebbnél
érdekesebb kommunikációs és
ügyességi feladat volt! Igazán

Bemutatkoznak
iskolán új
pedagógusai
Hamza Beáta
Hamza Beáta vagyok. Tanulmányaimat az

jól éreztük magunkat, pedig az
időjárás sajnos nem fogadott
kegyeibe ezen a napon.
A második nap verőfényes
napsütésre ébredtünk, a tábor
reggeli tornával indult, ahol kellően elfárasztottak minket, de jól
bemelegítettünk a sárkányhajózáshoz. A két osztály külön-külön hajózott ki a Velencei-tóra. Az
evezők mellett bizony tanultuk a
csapatmunkát, amit a fel-felfröc�csenő víz és a lapátok mókás ös�szekoccanása is jelzett. Kissé elfáradva, de vidáman tértünk vissza a
túráról. Ebéd után a számháborúé
volt a főszerep. A helyszín a közeli
kastélypark volt, ami kiváló búvóhelyet biztosított a játékhoz. A két
osztály vívott egymással harcot, a
végén azonban egyik csapat sem
találta meg az ellenfél zászlaját.
A nap végén minden gólya
elismerő oklevéllel és sok-sok

Eszterházy Károly Főiskola Tanárképző-és Tudástechnológiai Kar Pedagógia szakán folytattam, ahol fejlesztő pedagógusként végeztem.
Tanítóként és fejlesztő pedagógusként
dolgoztam ez idáig. Lehetőségem volt autista csoportban is tevékenykedni, ahol egyénre szabott autizmus specifikus fejlesztési
terveket készítettem.

új élménnyel térhetett haza.
Ez a két nap nagyon hasznos
volt, hiszen megismerkedtünk
egymással, és az itt kezdődő
barátságok az évek folyamán
minden bizonnyal mélyülni, erősödni fognak.
Szeretnénk köszönetet mondani iskolánknak a gólyatábori
élményekért, a diákönkormányzat minden segítő diákjának, és
a diákönkormányzatot vezető
Serhók György tanár úrnak a feledhetetlen, derűs pillanatokért.
Nemes Anna, a 9. nyelvi
előkészítő osztály tanulója

Fejlesztő munkám során azt tapasztalom, hogy sajnos egyre több gyermek küzd
tanulási nehézséggel, részképesség-zavarral,
így nagyfokú megsegítést, támogatást igényelnek a tanulásban.
Kedves, vidám, energikus, kreatív, türelmes és gyermekszerető embernek vallom
magamat. Úgy gondolom, hogy a főisko-
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lán elsajátított ismeretek és az időközben
megszerzett szakmai tapasztalatok mellett
képességeim is alkalmassá tesznek arra,
hogy színvonalas, a tanulók eltérő képességeihez alkalmazkodó, differenciált tanulási
foglalkozásokat szervezzek a gyermekeknek.
Kerekesné Stumpf Sarolta
Több szálon kötődöm az intézményhez.
Első emlékképem 1979-re nyúlik vissza, mikor is édesapám elvitt a munkahelyére, a

Tanév rendje
a 2016/17-es
tanévben
Első tanítás nap szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15.
(csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban a
tanítási napok száma száznyolcvanegy nap.
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán
az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban
2017. május 4.
A tanítási év első féléve 2017. január 20ig tart. Az iskola 2017. január 27-ig értesíti a
tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az
első félévben elért tanulmányi eredményekről.

2016/augusztus

Vörösmarty Mihály Általános Iskolába. Ekkor
még csak kétéves voltam, de az iskolai élet
varázsa magához kötött egy életre. Ezért is
választottam a pedagógus pályát.
Itt voltam általános iskolás 1983 és 1991
között, testnevelés tagozaton. Ezek az évek
nagyon megedzették személyiségemet. Hálával gondolok azóta is tanáraimra!
1999-ben végeztem a Budapesti Tanítóképző Főiskolán Német műveltségi területen,

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás
nélküli munkanapok
• Az őszi szünet 2016. november 2-ától
2016. november 4-ig tart. A szünet előtti
utolsó tanítási nap 2016. október 28.
(péntek), a szünet utáni első tanítási
nap 2016. november 7. (hétfő).
• A téli szünet 2016. december 22-től
2017. január 2-ig tart. A szünet előtti
utolsó tanítási nap 2016. december 21.
(szerda), a szünet utáni első tanítási nap
2017. január 3. (kedd).
• A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017.
április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2017. április 12. (szerda),
a szünet utáni első tanítási nap 2017.
április 19. (szerda).

Falunap
pettenden
Az idén Falunap keretében búcsúztattuk
el Pettenden a nyarat. Az augusztus 20-i falunapot szépszámmal kezdtük, ahol ismét a
főzésé volt a főszerep. Fiatalok és idősebbek
egyaránt lelkesen főztek, s a végén mindenki
végig kóstolhatta a finomabbnál finomabb
étkeket. Ezen a napon a gyerekeknek is bőven kijárt a jóból, hisz ismét volt óriás csúszda, mely egész nap a rendelkezésükre állt. A
nagyobbaknak is tartogattunk meglepetést:
a texas rodeo bikán felmérhették ügyességüket, rátermettségüket. A hab a tortán a
terepjárós utazás volt Pettend „kietlenebb”
terepén, na és persze a fantasztikus íjászatra
megint nagy érdeklődés volt. Egész nap szóltak a jobbnál jobb örökzöld, megunhatatlan
slágerek, fantasztikus dallamok kicsik és
nagyobbak örömére egyaránt. A hivatalos
programot a velencei tűzijáték zárta.

mölcsét, valóban jó kis rendezvényt tudhatunk
magunk mögött, melyért ezúton is szeretném
megköszönni Podhorszki István polgármester, Farkas Károly alpolgármester, Erbata
Kft, Orisek László, Erős Imre, Sebastian Jerzy
Sieradzan, Boltosits Dominik, Hajas Norbert,
Domonkos Mihály, Rácz Bea, Simon Péter,
Pizza7, Juventus Hotel támogató segítségét.

Úgy érzem igyekezetünk meghozta gyü-

Bukovics Krisztián
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majd egy év külföldi tanulmány után Sukoróra
hívtak tanítani, ahol 3 szép évet töltöttem
összevont osztályokban. 2003-tól Budapesten tanítottam egy 12 évfolyamos katolikus
iskolában. Közben 2003-ban végeztem az ELTE
TFK-n német nyelvtanári szakon, majd 2005ben a Veszprémi Egyetemen német szakon.
2009-ben házasodtam. Férjemmel
együtt neveljük 3 szép és igen aktív gyermekünket Kápolnásnyéken. Nagy lelkesedéssel
indulok neki a 2016/2017-es tanévnek.
Országos mérés, értékelés
• Az Országos kompetenciamérést (6. 8. és
10. évfolyam diákjainak) a 2016/2017.
tanévben az Oktatási Hivatal szervezi
meg 2017. május 24. napján.
• Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első
idegen nyelvként tanulók körében az
írásbeli idegen nyelvi mérés 2017. május
17-én végzi el az Oktatási Hivatal.
• A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolánknak - az
1-4. évfolyamon kivételével- a nappali
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
tanulók esetében 2017. január 9. és
2017. április 30. között kell megszervezni.
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Annák Bálja
Immáron harmadik alkalommal került megrendezésre a
Kápolnásnyéki Hagyományőrző
Annák bálja a Fidesz Helyi Szervezetének szervezésében 2016.
július 23-án. Az est háziasszonya Tégliné Julika volt, akinek
ötlete ezen bál rendezése, ami
úgy tűnik jó elgondolásnak tűnt,
mivel már a harmadikon is túl
vagyunk.
Hogy mi kell egy jól sikerült
estéhez? Kell egy jó csapat, kellemes miliő, elegancia, egy jó
étel, jó ital, zene, tánc, mosoly
és derű. Úgy gondolom minden
adott volt ahhoz, hogy remek
hangulat teremtődjön a megjelentek számára. Hiszem, hogy
ide kell hozni közénk mindent,
ami szép, ami jó, ami nemes és
amit érdemes. Hiszem, hogy a
falu kulturális életének ez a bál
is egy fontos pontja.

meg és adott engedélyt a III. alkalommal megtartott, jó hangulatú bálra. A terembe érve a vendégeket gyönyörűen megterített
asztalok várták, melyért ezúton is
hálásak vagyunk Istvánovits Renátának, hogy újfent ilyen széppé
varázsolt a Művelődési Házat.

Farkas Károly alpolgármester
Úr köszönője után Podhorszki
István polgármester Úr nyitotta

A nagyérdeműt Gáncs Lászlóné Anna néni szép verse majd
Farkas Gabriella éneke és a 4

Muskétás Akrobatikus Rock and
Roll Egyesület táncosai: Schreiber Dóra és Magyar Dávid szórakoztatták.
Fekete Anna - falunk leghíresebb Annája-, festőművésznő
beszélt az Anna név eredetéről,
köszöntötte a táncos fiatalokat.
Akiknek ezúton is köszönetünket
kívánjuk kifejezni a sok áldozásukért, mivel szabad idejüket is
arra fordították, hogy gyakoroljanak és minél színvonalasabb
táncot tudjanak előadni.
Szívből köszönjük Nektek!
Nagy Eszter – Wágner Tamás
Szücs Klaudia – Nyulász Barnabás
Polonyi Rita – Wágner Balázs
Gránitz Eszter – Berta Kristóf
Lukács Alda – Márkus János
Kraszlán Cintia – Kaszab Tibor
A bálon tiszteletét tette Nyikos László Úr, Polgárdi város polgármestere és Kovács József Úr

Polgárdi város képviselője illetve
dr. Virányiné dr. Reichenbach
Mónika Pázmánd község polgármester asszonya. A jó hangulatról gondoskodott a Hospitál
duó, akik szívvel, lélekkel húzták
a talpalávalót. Közönségük nem
hagyott számukra pihenőt, végig
ropták a táncot.
Éjfélkor megválasztásra került a III. Annák bálja szépei,
amely címet mind a hat lány
magáénak mondat Kápolnásnyéken. A tombola húzása után,
melyhez rengeteg felajánlás
érkezett, hajnali ötig mulatott
a bál közönsége. Szeretném
megragadni az alkalmat, hogy
köszönetünkét fejezzük ki azoknak, akik adományukkal színvonalasabbá tették a rendezvényt.
Jövőre is nagy szeretettel
várjuk a bálozni szeretőket!
Nagyné Ujj Gyöngyi
szervező

Köszönjük a tombola felajánlásokat:
Országúti ABC
Sarkadi és Társa Bt.
Tó-Vill Bt.
Nyikos László – Polgárdi
polgármestere
Szabó János – Polgárdi
képviselő ura
Ildi 100 Ft-os

Szabó Jenő fodrász
Szúnyogszigeti Halászcsárda
ERBATA Virágbolt, Bukovics
Krisztián
Fábián család
Nusi 100 Ft-os
Ida Fodrászat
Hajni Fodrászat

Andi Turi
Orisek László – Papír Írószer
Palla László
Fekete Anna
illetve mindazoknak, akik
tombolatárggyal járultak
hozzá rendezvényükhöz!

Támogatóink:
Podhorszki István –
polgármester Úr
Mava – Plan Kft.
Fenyő Kft.
Útépszerv Kft.
Kucheta Attila
Lantos Tünde
Lukács Alda – tánctanítás
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Visszatekintés a nyárra
Túl vagyunk a nyári hónapokon, melyet igen aktívan
töltöttünk el. Nem panaszkodhatunk az időjárásra, mert
amikor túl meleg lett volna,
mindig jött egy kis lehűlés. A
jó időt kihasználva június végén voltunk kirándulni vonattal Esztergomban. Megnéztük
a Főszékesegyházat, mely az
ország legnagyobb temploma.
Szentéjében található Grigoletti Mária Mennybe menetele
c. oltár képe, amely a világ legnagyobb egy vászonra festett
képe. Megcsodáltuk a kincstár
termet, ahol szép és rendkívül
értékes egyházi kegytárgyakat
láttunk. A templom alatti kriptában helyezték el Mindszenti
József Hercegprímás földi maradványait. A sok lépcsőzésben
elfáradtunk. A templom előtti
térről elektromos kisvonattal
városnézésre indultunk. A vezetővel megegyeztünk, mivel
volt egy csoportja Szlovákiába
Párkányba, mi is velük mentünk
át a Mária Valéria hídon, majd
visszajöttünk és megnéztük a várost és kivitt bennünket a vasútállomásra. Szép kirándulás volt!
Két hét múlva szintén vonattal mentünk Szobra, ahol az
állomás mellől indult az erdei
kis vonat Márianosztrára. Ott
megtekintettük a templomot,
a Pálos kolostort, melyet Nagy
Lajos király alapított. A templom
a Pálos rend tulajdonában van

ma is. A kolostor részében van a
fegyház, melyben 100 évig csak
nőket tartottak fogva, de 1949től férfiakat is „elszállásolnak”.
Raboskodott is Göncz Árpád,
Déry Tibor, Mensáros László. A
templom mellett kiállítás tekinthető meg a Pálos rend és a
fegyház életéből, történetéből.
Visszafelé jövet megcsodáltuk
a vonatból a ma is működő kőfejtőt. Megálltunk egy forrásnál
és megtöltöttük üvegeinket hűs
forrásvízzel. Olyan sok szép látnivaló van kis hazánkban! Ez is
egy szép kirándulás volt.
Szentendrére is ellátogattunk. Csendes kis város. A múzeumok és művészetek városa.
Persze mindent nem lehet egy

napon megnézni. Mivel nem
először jártunk ott, így most
kiválasztottuk a Szerb Egyház
megyei gyűjteményt és a Szerb
templomot. Majd a hegyről
megcsodáltuk a Dunát és tájat.
Sétáltunk a Duna parton.
Majkon is voltunk 4 gépkocsival. Megnéztük a Kamalduli
remeteséget, ahol régen 11 cellaházban a némaságot fogadott
remeték éltek.
Nagyon kedves tárlatvezetőnk volt, mindent elmondott
az ott folyó életről. A főépület
festményeit és bútorait, berendezéseit is megcsodálhattuk.
Hazafelé megálltunk Csákváron, bementünk a fazekas házba és megtudtuk, hogy milyen
sok fazekas élt Csákváron és
milyen edényeket készítettek.
Megálltunk Lovasberényben is.
Úgy érzem, tartalmasak ezek a
kirándulások!
Persze nem csak kirándulunk, unoka – ügyeletben is vagyunk, amit szívesen teszünk.
Készülünk a téli napokra is. Gyümölcsöket és savanyúságokat
rakunk el. Telik az éléskamra a
kertekből. Milyen jó lesz levenni
a polcról a finomságokat. Addigra elfeledjük, hogy mennyit
dolgoztunk érte.

Részt vettünk falunkban minden rendezvényen, a megszépült
Halász kastély átadásán is. Az MKB
Bank gyűjteményének kiállítását
is megtekintettük. Augusztus 19én Spányi Antal Megyés Püspök
megszentelte a kastélynál lévő keresztet és az új Szent István domborművet. Megint gazdagabb lett
községünk! Köszönet érte.
A faluban szépek a járdák, a
virágágyások pompáznak. A polgármester úrnak köszönjük, hogy
saját kezűleg újította fel a padokat
a klubhelyiségnél is. Hogy repül az
idő, lassan újra itt a Mihály nap, s
mi főzünk majd valami finomat.
Úgy értesültem, hogy a Kodolányi Főiskolán folytatódik a
„Harmadik Kor Egyeteme” negyedik évfolyama, melyre szeretnénk menni ismét, ez havonta
1-2 előadás, kitűnő előadókkal.
Várjuk közénk az új tagokat mindenféle kötelezettségek nélkül. Jöjjetek, jöjjenek,
ismerjenek meg bennünket.
Beszélgessünk, nótázgassunk,
ünnepeljünk együtt! Nekünk
már mindennap ünnep! De nem
mindegy, hogy ezeket a napokat
hogyan éljük és töltjük el.
Dömsödi Jánosné klubvezető
Vörösmarty Nyugdíjasklub tagjai
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Első tábor a
Velence ÖTE
történetében
Hagyomány teremtő ötlettől
vezérelve sikeresen megtartottuk
a Velence ÖTE 2016-os gyerektáborát. Táborunk fő vonulatát, a
tűzoltók világa biztosította. Programok között szerepelt a katasztrófavédelem előadása, tűzoltó és
mentőmúzeum látogatás, de a kis
gyerekekre való tekintettel a sport
szeretetének növelése is belefért

a szűk heti programba. Kizárólag
pozitív visszajelzések okán, mindenképpen tervezzük a folytatást.
Reméljük hasonló mennyiségű
segítséget, támogatást kapunk a
jövő évi táborhoz is. Szeretném
első sorban megköszönni a Kápolnásnyéki Önkormányzatnak,
hogy csendes, családias környezetet biztosították számunkra és
mindazoknak, akik száma hihetetlenül nagy, hogy valamilyen
formán segítették munkánkat.
Kovács Ákos
Velence ÖTE elnök

Tisztelt Ingatlanhasználók!
Tisztelt Gazdálkodó Szervezetek!
Az idei évben folytatódik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átszervezése.
Legfontosabb lépésként meghatározásra került az állami közfeladat és ennek
következtében elkezdődött az állam szerepvállalása a tevékenységek megszervezésében. Megalapításra került a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) melynek
feladata az állami szerepkör gyakorlati
végrehajtása, így a közszolgáltatási díjak
beszedése, kintlévőségek kezelése is.
A 2016. április 1-jét követő teljesítések
esetén a jogszabály előírása alapján a közszolgáltatók nem számlázhatnak közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználók, gazdálkodó
szervezetek és intézmények felé. A díj számlázására kizárólag az NHKV Zrt. jogosult.
Azon partnereink – intézmények, gazdálkodó szervezetek, társasházak, lakás-

szövetkezetek –, akik eddig havonta fizették a díjat, már eddig is tapasztalhatták,
hogy a márciust követő időszakokra nem
kaptak számlát, hasonlóan a II. negyedév
esetén a negyedéves elszámolásban lévő
ingatlanhasználók is. Sajnos a számlázásra
jogosult szervezet informatikai fejlesztése
csúszásban van, ezért bizonytalan ideig a
számlák nem kerülnek kiküldésre.
Társaságunk az NHKV Zrt-vel együttműködve
azon dolgozik, hogy a számlázás folyamatossága a megszokott rendben mielőbb folytatódhasson. Igyekszünk átmeneti megoldást
találni arra, hogy a havi és negyedéves számlák továbbiakban ne késsenek, megelőzve
ezzel azok torlódását és a közszolgáltatási
díjak jelentősebb összegűre növekedését.
Kérjük Önöket, hogy számítsanak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlák
eddig elmaradt részének várhatóan júli-

us-augusztus hónapokban való megérkezésére. A számlával együtt az NHKV Zrt.
megadja a kellő tájékoztatást is a további
teendőkkel kapcsolatban.
Reményeink szerint ezt követően a számlázás a szokott rendben és időszakok szerint történik.
Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a közszolgáltatáshoz nem kapcsolódó egyéb
szolgáltatások (pl. bérleti díj, ki- és beszállítási díj) jogosultja továbbra is a VHG Nonprofit Kft., mely szolgáltatások továbbra
is az eddigi gyakorlatnak megfelelően
kerülnek kiszámlázásra.
Kérjük tájékoztatásunk elfogadását, megértését és köszönjük türelmüket!
Tisztelettel:
VHG Nonprofit Kft.
DEPÓNIA – VHG Konzorcium nevében

Köszönetnyilvánítás

A 2016. augusztus 13-án megtartott kápolnásnyéki székely bálra szeretnénk
köszönetet mondani mindazoknak, akik támogattak bennünket.
Tombola:
Erbeta Virág, Bognár Imre,
Hujber Károly és családja,
Százszorszép Virág, Sohár
László, Sohár Anna, Orisek
László, Nemes Cukrászda,
Ildi 100-as bolt, Istvánovits
Renáta, Sarkadi Kertészet,
Dudás Péter, Koncza Sarolta,
Vurczinger Zsuzsanna,

Zöldsziget Vegyebolt
(Martonvásár), Kovács Gábor.
A Magyar Zászlót biztosította:
Rubi László, Halsütő Büfé,
Velence Korzó
Magyar ruha:
Nyugdíjasklub Kápolnásnyék
Székely ruha:
Koncza Ferenc (Sepsibodok)

Kenyér:
Olasz-magyar pékség
Szódavíz:
Orosz István
Copy Velence
Dekoráció:
Istvánovits Renáta
Zenét biztosította:
Nagy Attila, Csárdáskirály és
Kádár István (Erdély)

Nem utolsó sorban
köszönjük az
Aranykút Étteremnek
és pincéreinek,
Kovács Gábornak segítségét,
az Önkormányzati
Hivatalnak
a hely biztosítását és a
vendégek megjelenését.
Veres János és családja
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Sport élet
Beindult a
futballszezon
A nyári szünet elmúltával, heti három
edzéssel és néhány új játékos leigazolásával
megkezdtük a felkészülésünket a következő
szezonra. A vezetőség idén is biztosította a
zavartalan felkészüléshez szükséges feltételeket. Sőt, sikerült több dologban előre
lépnünk, például új labdák, több garnitúra
szerelés, egyen melegítő mind a felnőtt,
mind pedig az ifijúsági csapatnak. Ezen felül
a futball pálya köré vadonatúj világítás került
kiépítésre. A tavalyi évhez képest kisebb
átalakításon esett át a keretünk. Távozott
a nyáron Fényes T.,Czottner F. és Csaná-

di Zs.(mindhárman az ősi rivális Pázmánd
csapatához igazolt). Érkezett viszont Silhány
Tamás Velencéről, Szilasi Milán Zsámbékról,
illetve Konczi Dávid Etyekről. Az ifjúsági csapatból a kiöregedett Jung Krisztián csatlakozott még a felnőtt kerethez. Természetesen a
tehetséges, rátermett utánpótlás játékosok
folyamatosan a figyelem középpontjában
vannak és a tavalyi évhez képest idén is
több játékos fog szóhoz jutni felnőtt mérkőzéseken. Több mérkőzést játszottunk a
felkészülési időszakban, játszottunk a Pákozd, Ráckeresztúr, Martonvásár, Kelen 1-2,
illetve a Dunafém Maroshegy csapataival.
Az első tétmeccsünk szokás szerint a Fejér
megyei kupával kezdődött. 4:0ás győzelmet
arattunk az első körben Dinnyés legjobbjai
ellen, a második fordulóban pedig Gyúrót

fektettük kétvállra. A harmadik fordulóban már egy lényegesen erősebb csapattal
fogunk játszani, hiszen augusztus 30.án a
Tordas gárdáját fogadjuk hazai pályán. A
bajnoki rajt álomszerűen alakult, hiszen az
első fordulóban a nyáron megerősített Vál
csapatához utaztunk és meggyőző játékkal
5:0ás sikert arattunk. A második fordulóban hazai pályán fogadtuk a tavaly még
megye első osztályban vitézkedő Száriakat. A mérkőzést hatalmas küzdelemben,
helyenként mutatós játékkal 2:0ra sikerült
megnyernünk. Remélhetőleg jó szériánkat a
következő mérkőzésen is megőrizzük, ezzel
sok örömet okozva szurkolóinknak.
Hajrá Nyék!
Menus Tamás

A Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány és a Halász Gedeon Központ
szeretettel ajánlja figyelmébe a felújított kápolnásnyéki Halász-kastély

A 65 éves MKB Bank gyűjteménye
a 200 éves kastélyban
című első kiállítását.
A fantasztikus, nagy budapesti kiállítások színvonalát idéző tárlat
betekintést nyújt az egyik legnagyszerűbb magyar képzőművészeti gyűjteménybe.
A kastélyban Mednyánszky László, Markó Ferenc, Barabás Miklós, Rippl-Rónai József, Csók István, Ligeti
Antal több festménye mellett látható még - többek között - Benczúr Gyula, Vaszary János, Perlott Csaba Vilmos, Orbán Dezső, Glatz Oszkár, Ferenczy Károly, Szőnyi István, Aba-Novák Vilmos, Ferenczy Noémi, Márffy
Ödön, Berény Róbert, Egry József, Kmetty János egy-egy kiváló alkotása.
A kiállítás megtekinthető 2016.12.31-ig hétfő és ünnepnapok kivételével 10.00 -18.00 óráig.
A felnőtt belépőjegy ára 800,- Ft, 18 éves korig 400,- Ft, 6 éves kor alatt ingyenes.
Cím: Halász Gedeon Központ, 2475 Kápolnásnyék, Deák Ferenc utca 10.
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Skorpió
Polgárőrség hírei
Tisztelt Kápolnásnyéki
és Pettendi Lakosok!
Településeinken az elmúlt negyed évben
kiemelkedő bűncselekmény nem történt.
Mindössze kisebb lopások, illetve szabálysértések. Önállóan, illetve a rendőri állomány tagjaival közösen több ezer kilométert
használtunk fel a közbiztonság, és a szubjektív biztonságérzet érdekében.
Kérjük Önöket, hogyha bármilyen gyanúsan viselkedő idegen személyt látnak,
lehetőség szerint gépkocsija színét, rendszámát, illetve az esemény időpontját jegyezzék
fel. Különös tekintettel ezekben a hetekben az átutazó „bodza-szedő” személyekre
vonatkozóan. Ebben az esetben 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 üzemanyag- és technikai-költségünk
jelentős részét biztosítják!
Külön szeretnénk kiemelni Sárdi Tamás
illetve Fábián Attila és Éva nagymértékű,
kiemelkedő támogatását.
Vörösmarty Gyógyszertár
Fábián Attila és Éva (Vas és Csavar)
Papírbolt
Bukovics Krisztián és Erika (Virágbolt)
Horgásztó
Mészáros Béla
Zsolti :)
Ákosnak köszönjük a kerekeket :)
Sárdi Tamás
Ildi 100 Ft-os
Kovács Attila
Kupi László
Tisztelettel:
BIRTALAN JÓZSEF
SKORPIÓ PÖTE knyéki. megbízottja

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.

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, 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, közfoglalkoztatás 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, növényvédelemmel és
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

Kisbíró

Kápolnásnyéki
Körzeti Megbízott
Fogadóórák
Helye: Kápolnásnyék, Fő utca 28.
(Polgármesteri Hivatal)
Időpontja: minden hónap második
hétfőjén 16:00 - 17:00
2016.04.11
16:00 - 17:00
2016.05.09
16:00 - 17:00
2016.06.13
16:00 - 17:00
2016.07.11
16:00 - 17:00
2016.08.08
16:00 - 17:00
2016.09.12
16:00 - 17:00
2016.10.10
16:00 - 17:00
2016.11.14
16:00 - 17:00
2016.12.12
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/Fax: 22-470-288
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: 22/589-157
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 hétfőn 14-16 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: kratancsik.tunde@gardony.fejer.gov.hu

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: 06-80-533-533
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

Vörösmarty Mihály Emlékház
Cím: 2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 31. Tel.: 70/382-3054
Nyitva: március 15. –november 30. Kedd –Vasárnap 10.00–18.00

KVAK-HÚS

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

Füstölt kolbász
Paprikás szalámi
Kenyér szalonna
Kolozsvári szalonna
Darabolt sonka
Angol szalonna
Füstölt tarja
Füstölt lapocka
Házi zsír

1800.2000.1400.1800.2000.2200.2200.2000.700.-

Minden szombaton
Kápolnásnyéken
a Polgármesteri
Hivatallal szembeni
parkolóban
7.00-tól 10.00-ig

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

