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Márton napi

VIGASSÁGOK
Kedves Szülők, Nagymamák és Nagypapák!
Mindenkit sok szeretettel várunk a
2016 november 11-én pénteken 15 órától 17óráig
tartandó Márton napi vigadalomra, a Kápolnásnyéki Művelődési Házba.
Programok:
Táncház
Sütőtökös süti verseny
Süti vásár
Lámpások készítése
Lámpás felvonulás

Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk a rendezvényre
és az azt követő lámpás felvonulásra!
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Önkormányzati Hírek
Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. augusztus 25-én megtartott
rendkívüli ülésén döntött arról,
hogy a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter által kiírt pályázat keretében 112.000.000,- Ft
támogatási igényt nyújt be belterületi utak burkolatának felújítására, valamint járda felújítások
és belterületi vízrendezési feladatokra, parkoló építésre és a temetőben lévő ravatalozó felújítására,
és a temető területén gyalogjárda térburkolására. A pályázatot
a kiírásban meghatározott 2016.
augusztus 31-i időpontig a testület döntésének megfelelően benyújtottuk, a miniszteri döntés
határideje 2016. november 15.
A Képviselő-testület megvitatta az önkormányzat tulajdonában
lévő Kápolnásnyék, Fő u. 32. szám
alatti üzlethelyiség bérbeadására
benyújtott pályázatokat. A pályázati
határidőig 3 ajánlat érkezett, melyek közül a Képviselő-testület Bán
Mihály 2475 Kápolnásnyék, Arany
János u. 6. szám alatti lakos ajánlatát
fogadta el, üveg, porcelán szaküzlet
működtetésére. A bérleti díj összegét a Képviselő-testület 60.000,- Ft/
hó összegben határozta meg.
A Képviselő-testület szeptember 15-én megtartott rendkívüli zárt ülésén díszpolgári
cím adományozásáról döntött.
112/2016.(IX.15.) számú határozatában a Képviselő-testület
postumus díszpolgári címet adományozott néhai Boronai József
2475 Kápolnásnyék (Pettend)
Búzavirág u. 6. szám alatti lakos
részére. A rendeletben meghatározott határidőig két személyre
érkezett javaslat, melyek közül
az Előkészítő Bizottság javaslatát
fogadta el a Képviselő-testület.
Ugyanezen a napon a Képviselő-testület nyilvános ülésen határozott arról, hogy a tavalyi évben
elnyert pályázati forrás terhére
belterületi utak felújítására közbeszerzési eljárást indít, melynek
keretében 4 kivitelező részére küldi meg az ajánlattételi felhívást.
A beruházás előzetesen becsült
összege 27.399.735,- Ft + ÁFA.

Döntöttek a képviselők az önkormányzat tulajdonában lévő
Kápolnásnyék, Semmelweis tér
1/A. szám alatti bérlakás Sárközy
Csaba körzeti megbízott részére
történő bérbeadásáról. A lakás
bérleti díját a képviselők az önkormányzat rendelete alapján
havi 49.500,- Ft/hó+ rezsi ös�szegben határozták meg.
A Képviselő-testület határozatban támogatta a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ pályázatát az önkormányzat tulajdonában lévő Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola épületének energetikai
fejlesztése érdekében.
Az országos önkormányzati
ASP rendszerhez történő csatlakozásról döntött a Képviselő-testület és egyúttal 7.000.000,- Ft
összegű támogatási igény benyújtásáról is határozott az
ehhez szükséges informatikai
eszközök beszerzése érdekében.
Szeptember 22-i ülésen a
Képviselő-testület rendeletet
alkotott a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról és e
rendeletében hatályon kívül helyezte a Szervezeti és Működési
Szabályzatában helyi népszavazásról szóló rendelkezéseket.
A képviselők megtárgyalták
és elfogadták az önkormányzat és
intézményei 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról,
valamint az I. féléves gazdálkodásról szóló pénzügyi beszámolót.
A Dunántúli Regionális Vízmű
Zrt javaslata alapján jóváhagyták
a település közüzemi ivóvíz – és
csatornahálózatának 15 éves gördülő fejlesztési tervét, amely ezen
időszakra vonatkozóan magába
foglalja a hálózaton szükséges
beruházási, pótlási és felújítási
kötelezettségeket.
A településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálatáról
és új településfejlesztési koncepció megalkotásáról már korábban
döntött a Képviselő-testület és ennek eredményeként a Pénzügyi
és Településfejlesztési Bizottság
támogató véleményével elfogadta
Kápolnásnyék új településfejlesztési koncepcióját. Az új településszerkezeti terv és helyi építési

Kisbíró
szabályzat előkészítése megkezdődött, melynek elfogadására – a
jogszabályban előírt szakhatósági
állásfoglalások és lakossági véleményezéseket követően – várhatóan 2017. június 30-ig sor kerül.
A szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
állami támogatás igénybe vételéről
döntöttek a képviselők, eszerint a
szociálisan rászorulók támogatására önkormányzatunk 260 erdei
m3 keménylombos fajtájú tűzifa
vásárlásához nyújtott be támogatási igényt. Az önkormányzat önrészként 1.000,- Ft/erdei m3 + ÁFA
összeget, valamint szállítási költség
címén 500.000,- Ft-ot, összesen
830.200,- Ft-ot saját költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
A szociális célú tűzifa igénylésének
rendjéről és feltételeiről várhatóan
következő lapszámunkban adunk
részletes tájékoztatást.
Az elmúlt évek gyakorlatához
hasonlóan a Képviselő-testület
határozatban döntött arról, hogy
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási, Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati
fordulójához. A pályázat pontos
benyújtásáról előző lapszámunkban részletes tájékoztatást adtunk.
Sinka Ágnes óvodavezető a
fenntartó önkormányzat Képviselő-testületének beszámolt a
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
működéséről, valamint jóváhagyásra beterjesztette az óvoda
2016/2017. nevelési évre szóló
Pedagógiai Működési Tervét. A
képviselők mind a beszámolót,
mind a Pedagógia Működési Tervet az előterjesztésnek megfelelően elfogadták.
2016. október 13-i rendkívüli
nyilvános ülésén a Képviselő-testület döntött Kápolnásnyék belterületi útjainak burkolat felújítása
érdekében kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról és kiválasztotta

a kivitelezésre jogosult nyertes
ajánlattevőt. Az ajánlattételi felhívásra mind a négy - Képviselő-testület által felkért - vállalkozás ajánlatot tett a megjelölt ajánlattételi
határidőig. Az ajánlatok bontását követően a Bíráló Bizottság
javaslata alapján a belterületi utak
burkolatának felújítására nyertes
ajánlattevőként, a legkedvezőbb
ajánlatot tevő UTÉPPARK Kft-t választotta ki. A nyertes ajánlattevő
árajánlata 32.511.983,- Ft + ÁFA,
36 havi jótállással, és 0,5%/nap
összegű késedelmi kötbérrel.
A továbbiakban a Képviselő-testület döntött egy 108 és
144 m2 nagyságú önálló beépítésre alkalmatlan földrészlet
értékesítéséről. A vételárat ingatlanforgalmi szakértő becslése
alapján 78.100,- Ft-ban határozta meg. Egyúttal a két érintett
kis-alapterületű földrészletet
forgalomképessé nyilvánította.
Lakossági megkeresésre –
a településrendezési eszközök
módosításához kapcsolódóan –
állást foglalt a kérelmező tulajdonában lévő ingatlanra vonatkozó
szabályozási előírásokról.
A képviselők döntöttek arról, hogy a Kápolnásnyéki Közös
Önkormányzati Hivatal iratainak
selejtezésére 1.500.000,- Ft ös�szegű előirányzatot biztosítanak
az önkormányzat költségvetésének szabad tartaléka terhére. Az
iratok selejtezését és levéltárba
történő leadását, elszállítását a
Poór-Ta-Ker Kft végzi. A selejtezés
az 1974-től 1992. december 31ig keletkezett ügyiratokat érinti.
A Képviselő-testület hiánypótlási eljárás keretében döntést
hozott az informatikai rendszer
korszerűsítése érdekében benyújtott pályázathoz kapcsolódóan.
Podhorszki István
polgármester

Tisztelt Pettendi Lakosok!
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.
november 16-án (szerda) 16.00-tól a Pettendi Faluházban (Kápolnásnyék, Kenessey utca 9.) falugyűlést tart, melyre szeretettel várjuk a
Pettend településrészen élő lakosokokat, ahol is lehetőségük nyílik
kérdéseik feltevésére és véleményük, problémáik elmondására.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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Tisztelt Kápolnásnyéki
Lakosok!
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 14-én (hétfő) 18.00-tól a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő

Tisztelt
Polgármester Úr!
Ezúton szeretném egy pár mondatban
megköszönni a falu fejlesztése érdekében
végzett tevékenységét.
Az elmúlt időszakban községünk jelentős
fejlődésnek indult. Több, szemmel látható
átalakulás történt: középületek, közterek, közvilágítás, kerékpárutak, utak, járdák felújítása
és építése, játszóterek kialakítása.
Ilyen szabású fejlődés az előző ciklusokban

ÁLOMBÓL
VALÓSÁG,
azaz egy utca
története
Néztük a házunk előtt a kukoricást, 1999ben, s volt egy álmunk: itt egyszer egy utca
lesz…
Merész álmunk volt, de sóhajunk eljutott
az akkori Őrzőangyalhoz, aki engedélyt adott.

termében (Kápolnásnyék, Fő utca 28.) közmeghallgatást tart, melynek
témája az Önkormányzat 2016. évi munkájáról és beruházásairól szóló
tájékoztató. Ezen kívül a lakosságnak lehetősége nyílik arra is, hogy
a Képviselő-testület felé kérdéseket intézzen, észrevételeket tegyen.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

évtizedekig nem történt. Sokak számára fontos
fejlesztés történt a temetőben is, így a temető út térkövezése, világítás kiépítése, tetővel
ellátott konténerek telepítése, a szemét szél
által történő széthordásának megakadályozása érdekében. (Itt szeretném megemlíteni és
kérni a lakosságot, hogy az elszáradt virágokat,
gyomokat ne a gyűjtők mellé helyezzék el, mert
elszállításuk külön munkát igényel.) A falu polgármestere szabadidejében is a falu szebbé,
modernebbé, élhetőbbé, és gazdaságosabban
működtethetővé tételén fáradozik. Nagyon sok
társadalmi munkát végez, így például szabadtéri
kerti padok készítése, temető útjai mellé fából

S neki láttunk: kapával – kaszával vágtuk
ki a kukoricát az útgyalu előtt. Aztán jött a
portalanítás, és lett utcánk. Nagyon örültünk.
De jött az eső, meg a hó. Az évek múltak, a
mi kis utcánk egyre ráncosabb, kátyusabb lett,
s mi egyre csak sóhajtoztunk, és vágyakoztunk
az igazi sima út után.
Sajnos nem történt semmi: maradt a por, a
kátyú meg a pocsolya. Úgy tűnt, hogy örökre…
A sorsunk jóra fordult. Angyalváltás történt, s a Főangyal megígérte, hogy 2016-ban
aszfaltos lesz a Szent István utca.
Múltak a hónapok, változtak az évszakok,
csak az utca volt szomorúan változatlan.

készült kis szeméttartók készítése, festése.
Jellemzi továbbá a problémák gyors ügyintézése. Így történt ez akkor is, amikor a falu közepén egy kamion kitörte a villanyoszlopot. A
polgármester úr telefonon történt értesítését
követően két órán belül a villanyoszlop cserére
került, és a villamos szolgáltatás helyreállt.
Tisztelt Polgármester Úr! A továbbiakban
is sikeres munkát, eredményes pályázatokat,
jó egészséget kívánok Önnek és a munkáját
támogató képviselő testületnek.
Nagy László, Petőfi utcai lakos

Már a télre készülődtünk, amikor csoda történt: nagy gépek, sürgő-forgó emberek jelentek
meg, s harmadnapra megvalósult az álmunk:
a mi kis utcánk sebeit sima aszfalt gyógyította
meg, szép fehér szegélyt is kapott hozzá!
Gyönyörű lett!
Ha egy településnek olyan vezetői vannak, akik állják adott szavukat, akkor fényes
jövő áll Kápolnásnyék előtt …
Köszönjük Polgármester Úr!
Köszönjük Alpolgármester Úr!
A Szent István utca lakói nevében
Török Ágnes

Íme a Szent István utca története képekben:

1999

3

2014

2016
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Idősek napja
1991. óta október 1-je az
Idősek Világnapja. Ez alkalomból az idei évben is sor került
a nyugdíjasok köszöntésére a
képviselő-testület és a hivatal
dolgozói részéről.
Szép köszöntést kaptunk
polgármesterünktől, Podhorszki
Istvántól.
Ezt követően a kápolnásnyéki óvodások ajándékoztak meg
bennünket vidám, szórakoztató
műsorukkal, majd Domak Anikó
szép citerajátékát és népdalait hallgathattuk, amit Éger László székely

népmeséi fűszereztek. Ezek sokunk
számára furcsának és túl pajzánnak
tűntek, azonban ismerősők mesélték, hogy ezek a székely népmesék
valóban léteznek.
A finom uzsonna elfogyasztása
után nyugdíjastársunk „Tamburás”
hangulatos zenéjével és énekével
szórakoztatta a táncos lábú és énekelni szerető közönséget.
Talán minden jelenlévő nyugdíjas társam nevében mondhatom, köszönjük ezt a felejthetetlen, szép délutánt minden
közreműködőnek.
Ánosi Zoltánné
Barátság klub

Óvodai élet
Kedves szülők!
Márton napon a hagyományokhoz híven az óvoda sütivásárt rendez,
amelyre szívesen várjuk a szorgos, sütni szerető anyukák segítségét,
akik finomabbnál finomabb sütikkel szoktak meglepni…
FIGYELEM!
Egy kis keresgélésre, kutatásra is szükségetek lesz, talán még a nagymamára vagy déd mamára is, mivel egy versenyt
szeretnénk rendezni, amelyen a sütés konyhai tudományok területén kimagasló teljesítményeteket egy vizsgabizottság
fogja ellenőrizni…
A válasz:
Süssünk, süssünk valamit, Azt is megmondom, hogy mit:
Nekünk az mindegy csak legyen benne TÖK
Mindenkinek jó munkát kívánunk!
Várjuk az elkészült finomságokat 2016. november 11-én:
• Reggel az oviban • vagy 15 órától a Művelődési Házban!
Hajrá Szülők! Mutassátok meg KI MIT TUD!
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,,Mert kell egy
csapat”

2016 október 7.-én óvodánk nevelőközössége csapatépítő, szakmai napon vett
részt.
A nevelőtestületbe több új munkatárs
érkezett az elmúlt időszakban, számukra,
és számunkra is fontos, hogy a mindennapos munkakapcsolaton túl, közösségként is
harmonikusan, jól működjön az a 16 ember,
aki nap, mint nap fogadja, ellátja az oviba
érkező gyermekeket.
Környezetünk, természeti értékeink
megismerése, mélyebb ismeretek szerzése kiemelt céljaink között szerepelt ezen
a napon.
A nap sűrű programot tartogatott a
résztvevők számára. Kezdésként, reggel két
órában előadásokat hallgattunk a Velencei
tó vízgyűjtő területéről, kiemelten a Kápolnásnyéken is keresztülfolyó Bágyom-érről.
Ez után a Velencei-hegység keletkezésének
történetét ismertük meg, felépítését, tagozódását, alapkőzeteit. Az előadások sorában
ezután hallhattunk a Zsidókő hegy nevének
eredetéről, Pázmánd, és a Bágyom-éren
elhelyezkedő vízimalom történetéről.
Az előadások után mindenki nyúlcipőt,
azaz túracipőt húzott, és egy túratérképpel
útnak indultunk. Hamar elhagytuk a települést, és nemsokára a napocskás útjelzőket követve Kápolnásnyéket, Pázmánddal
összekötő dűlőúton lépkedett a jókedvű
csapat. Az útközben összegyűjtött, száraz
termésekből, és kukoricacsutkából termésbábot készítettünk, majd kezdetét vette az
5km.-es túra hosszabb, emelkedő szakasza,
mely a Zsidókő hegy tetejéig, a Hármas keresztig tartott. Büszkén mondhatom, hogy
minden túrára induló teljesítette a távot,
megmászta a kőhegyet, egészen a Hármas
keresztig. A túránk a felszabadult gyermeki
kíváncsiságot, a fesztelen jókedvet hozta elő
mindenkiből. Tanúja volt a Pázmándi hegy,
mert amerre jártunk, vidám nevetéstől,
énekszótól volt hangos a környék.
A hegyen két helyen is vendégül láttak
bennünket, először Nagy Gábor vendégei
voltunk. Még most is emlegetjük a finomságokat, amiket nála kóstoltunk. A Hármas kereszttől hazainduló, megfáradt vándorokat
a Vagyóczki család invitálta be présházukba,
ahol a családfő reggel óta sürgött-forgott,
és családjával finom pörkölttel, nokedlivel,
pihenőhellyel, jó szóval várta a vándorsereget. Mindkét vendéglátónknak nagy–nagy
köszönet érte.

2016/november

A szervezők számára az igazi meglepetés
csak ezután következett, mert a túrázók a
segítő járművek helyett, visszafelé is gyalog szerették volna megtenni az utat. Így
a ,,hegyicsapat” lesétált a kőhegyről, és az
óvodáig meg sem állt.

5

Tartalmas, szép nap volt, sok mindenben gazdagodtunk. Erősítette közöttünk
az összetartozás érzését, mélyültek ismereteink, nyitottabbak lettünk egymás, és
környezetünk felé.
Kocsisné Dőri Julianna
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A mesék szerepe
az óvodában
A kisgyermekek anyanyelvi fejlesztésének leghatásosabb módja az igényes gyermekirodalmi alkotások olvasása, mesélése.
Ezeken keresztül a gyermekek elsajátítják
a helyes kiejtést, a tiszta beszédhallást és
a nyelvtanilag helyes beszédet. A mesékben megjelenő élethelyzetek természetes
módon teszik lehetővé, hogy a gyermekek
felismerjék a környezetükben végbemenő

Csiga-csoport
Idősek napja
Az óvodai hagyományok, ünnepek kulcsfontosságúak a nevelőmunkánkban, mivel
kiemelt lehetőséget kínálnak önmagunk,
nevelőmunkánk eredményeinek megmutatására, egyes nevelési feladatok, új nevelési
szituációk kialakítására.
A sok-sok előkészület rengeteg tevékenységre, ötletek kidolgozására, önálló
elképzelések megvalósítására ad lehetőséget, ami az aktív és önálló gyermekek
nevelését segíti. Az esztétikai élmények hatása a közösségi érzések széles skálájának
megmutatkozása nevelési céljaink elérését
szolgálják.
Az ünnepek kiemelik az ünnep résztvevőit a hétköznapokból, ezáltal aktivitásra,
kreativitásra ösztönöznek. Lehetőséget adnak a gyermekeknek az elsajátított kultúra
elemek megismertetésére, szoros együttműködésre, óvodánk egyéni arculatának

változásokat, a rímek mondogatása pedig
játékos alkalmat teremt, az önálló beszéd
gyakorlására és a beszédprodukció tökéletesítésére.
A mögöttünk álló hetekben a mindennapos mesélés mellett nagy gondot fordítunk
mi is a mesék dramatizálására, bábozására,
mely kiemelt feladatunk ebben az életkorban. Szókincsbővítési forrásként empatikus,
szociális képességek fejlesztéseként használjuk ezt a tevékenységi területet. A két hét
intervallumában ilyen módszerrel dolgoztuk
fel a Kiskakas gyémánt fél krajcárját és A kis

gömböc Magyar népmesét. A két mesében
hullámzó veszély, menekülés és katarzis
van jelen, amelyet többször átélhettek a
gyerekek, a mesélés a beszélgetés és a dramatizálás folyamán is. Örömteli érzés volt
mindnyájunknak átélni a mese játékosságát
és a felszabadító pillanatokat.
„Foglalkozzunk meleg, sugárzó szeretettel
a gyermekekkel,
s akkor ők csodára képesek.”
/E. Fromm/
Katica csoport óvodapedagógusai

megteremtésére, megmutatására.
Az ünnepi készülődés meghatározott
külsőségek között zajlik. A kisgyermeknek
fontos megtanulni azt, hogy mennyi szép
esztétikai élmény, mennyi öröm, mennyi

újdonság kapcsolódik az ünnep fogalmába.
A gyermekek a külső kellékekből kiindulva
élik át, érzékelik, észlelik az ünnepnapok
másságát. A 3-6 éves gyermek számára a
feldíszített terem, az ünneplő ruha fonto-
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sabb, mint az ünnep tényleges tartalma,
mivel érzelmeik hatása erősebb az értelmi
hatásoknál.
2016. október 13-án került megrendezésre községünkben az Idősek Napja. A
Csiga-csoport nagy- és középső csoportos
tagjai néhány perces szereplésükkel tehették színesebbé az ünnepséget. A fellépés
jó alkalmat adott a gyermekeknek, hogy
rátermettségüket megmutathassák, magabiztosságukat erősítsék.
Simonné Bicskei Anikó
óvodapedagógus
Zsidákovits Zoltánné
óvodapedagógus
Böcskei Istvánné
dajka néni

Labda,
mesekönyv és
kirakó,
Óvodába járni
jaj, de jó!!!
Az idő előrehaladtával magabiztosan
kijelenthetjük, látszik a Süni csoport mini és
kiscsoportosain, hogy szeretnek oviba járni.
Egyre több napirendi tevékenységben
vesznek részt és fokozatosan veszik át az
óvodában elvárt viselkedési és magatartási
formákat.
Október 17.-én bábelőadáson vettünk
részt. A mesét az első sorból izgulhatták
végig a gyerekek. A bábok szépsége, az előadás elvarázsolta a piciket. A mese élménye
még sokáig élt a gyerekekben, napokon át
meséltek, beszélgettek róla.

2016/november
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Óvodánk arculatában kiemelt szerepet
játszik a környezeti nevelés, a környezet
megóvására, az egészséges életmódra nevelés. Az őszi időjárás változásai hatással
vannak az emberekre, állatokra, növényekre
egyaránt, ezért nem hagyhatjuk figyelmen
kívül óvodai életünkben sem. Megfigyeltük
ezeket a változásokat, megbeszéltük kire
milyen hatással van.

Tisztálkodási és takarítási hetünkön felhívtuk a figyelmüket a környezetünk tisztántartására és annak fontosságára. Ezáltal
megértik a gyerekek, hogy a környezetszen�nyezés növényre, állatra, emberre mennyire
veszélyes.
Csoportunkba járó gyerekek alkotó tevékenység iránti érdeklődése, valamint a
mozgásigénye nagy, így igyekszünk a lehető

legtöbb alkalmat és lehetőséget biztosítani
számukra.
Továbbá igyekszünk megemlékezni a
fontosabb eseményekről, jeles napokról.
Egyik ilyen közelgő eseményünk a Márton nap lesz, amelyre szeretettel várjuk csoportunk gyerekeit a szülőkkel együtt!!!
Szurkos Kincső Mária óvónő

„Tök jó hét!” - A
Pillangó csoport
mindennapjaiból

Ebben az évben a Pillangó csoport tartotta az első házi bemutató tevékenységet.
Október utolsó hete a „Tök jó!” hét lett.
A játékok, versek, dalok, mozgás, mese,
számosság fejlesztése, rajzolás, mintázás
is ehhez a témához kapcsolódott. A fiúk
sütőtököt, a lányok őszi gyümölcsöket és
zöldségeket hoztak a csoportba. Megismerkedtek az őszi gyümölcsökkel, zöldségekkel,
főképp a tökkel.
Egy régebb megismert mese dramatizálásával indult a tevékenység. Óvodásaink
örömmel öltötték magukra az erdei állatokat
megjelenítő maszkokat és nagy beleéléssel
játszották el a mesét, melyben a kis sün mézédes tökkel és a pörkölt tökmaggal kínálta
erdei barátait.
Ezt követően tököt számláltak, összehasonlították azokat méret szerint. A „Mi
változott meg?” játékban észre kellett venni,
hogy hogyan változott meg az őszi termények sorrendje. A játék végén a gyerekek
örömmel mondták el a héten tanult „Csiteri,
csütri csütörtök” c. mondókát.
A sütőtök feleztük, negyedeltük, így ki-

válóan lehetett érzékeltetni a rész-egész ös�szetartozását. Mindenki kapott egy darabka
tököt, aminek kikaparták a belsejét, majd
a tepsire helyezték. A dajka néni felvitte
a tökdarabkákat a konyhára, ahol puha,
illatosra sültek. Közben elhangzott a „Gyékény-gyákány” c. versike, amit néhány nap
múlva már biztosan önállóan is el tudnak
mondani. A puha illatosra sült tököket közösen jóízűen elfogyasztottuk.
A hét folyamán saját tervezésű töklámpást is lehetett rajzolni, színezni, kivágni,
amiből kiállítás készült és a csoport ajándékba kapott óriási tökét is kifaragtuk és
elhelyeztük a bejáratnál.
Úgy gondolom, hogy tartalmasan, jó
hangulatban telt el ez a hét, a gyerekek új
ismerettel, élményekkel és tapasztalattal
gazdagodtak. Izgatottan várják óvodánk következő rendezvényét, a novemberi Márton
napot, ahol többek között Kápolnásnyék
különböző pontjain helyezünk el töklámpásokat.
Tóth Emese Júlia
óvónő

Gyékény-gyákány,
Jön a Gyuri bátyám,
Tököt visz a hátán,
Hogyha nehéz, leteszi,
Hogyha édes megeszi!
A Kápolnásnyéki Napsugár Óvodában a
nevelőtestület belső továbbképzés keretében minden évben házi bemutatót tart. A
csoportonkénti házi bemutató foglalkozások
részét képezik az éves munkatervnek. Ilyenkor a csoportban dolgozó óvónők közösen
vezetik a tevékenységet.
A bemutató foglalkozásokon való részvétel kölcsönös betekintési alkalmat ad
egymás nevelőmunkájába, így tanulunk
egymástól, közkinccsé tesszük az értékes
szakmai ötleteket, lépést tartunk az óvodapedagógiai változásokkal. Végül az óvónők
kielemzik a látott tevékenységet.
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Iskolai élet
Kinőttük az
iskolát ….
Bekövetkezett.
Egyik szemünk sír, a másik nevet.
Kinőttük az iskolát, szűknek bizonyulnak
az iskola falai, már ami a szalagavatót illeti.
E gondolatok sarkallták a végzősök szü-

leinek kezdeményezését, mely szerint olyan
helyre van szükség, ahol a lehető legtöbb
családtag, meghívott vendég gyönyörködhet
a szép produkciókban.
Így esett a választás a nemrég átadott
Eseményközpontra, ahol annak méretei miatt optimálisabb a helyzet, talán kevésbé
fenyeget helyszűke.
Az érintett szülők 1-2 kivétellel a külső
helyszín mellett foglaltak állást, vállalva a

felmerülő többletköltségeket, így idén a
külső helyszínen várjuk vendégeinket. Köszönet ezért a lépésért a szülőknek.
Tudjuk azonban, hogy csak az épület lesz
e pár órára más, kötődésünk iskolánkhoz mit
sem változik. S köszönjük, hogy a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola közössége elnézi
nekünk ezt a „kis hűtlenkedést”.

Iskolánk november és december havi programja
NOVEMBER
11. hó	Középiskolások megyei
matematika versenye
11. hó	Névadónk hava
versenysorozat –
meghívásos labdarúgás
II. korcsoport
11. hó	Márton napi
zsíroskenyér, kreatív
délután
11. hó	Rajz kiállítás
11. hó	Pályaválasztási
kiállítás- Érd
11. 07-ig	Névadónk hava
versenysorozat 5-6.
évfolyam meseíró
pályázat
	7-8. évfolyam
novellaíró pályázat
gimnázium novella és

versíró pályázat
11.09.	Névadónk hava
matematika verseny
11. 14.	Játékos angol és német
nyelvi verseny 7-8.
osztály
Témakör: Sport
11.14-15.	Pályaválasztási kiállítás
11.14-18.	Szülők negyedévi
kiértesítése
11. 16.	Vörösmarty
versmondó délután
11. 16. 	Névadónk hava
természettudományi
verseny
11. 21-22	Fogadóóra
11.23.	Olasz szépkiejtési
vetélkedő gimnazisták
részére

11. 23. 	Névadónk hava
versenysorozat –
Vörösmarty megyei
versmondó verseny
11. 23.	Nyíltnap, bemutató
órák szülőknek, 8.
osztályos tanulóknak
(orosz, olasz, dráma, 3.
és 4. órában)
DECEMBER
nov. 28., dec. 05., 12., 19.,
Adventi gyertyagyújtás
12. 28-ig 	Cípődoboz akció
12. hó 	Székesfehérvári
Vörösmarty Kupa
12. hó	Kézműves délután
adventi dekoráció
készítése
12. hó	Varga Ferenc országos
matematika verseny

12. 01.	GÁLA, fáklyás
felvonulás
12.01.	Versmondó verseny
(Székesfehérvár)
12.06.	Mikulás
12.09.	Jelentkezés központi
írásbeli felvételi
vizsgára
12.10.	Szalagavató
12.12.	Bécsi kirándulás
12.12-17.	9.ny , 9.b, félévi vizsga
12. 21.	Karácsonyi
hangverseny
12. 21.	Karácsonyi műsor
12.22-től 01.02-ig
Téli szünet
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Köszönet a
műsorért
Október 23-án, vasárnap A
Vörösmarty Mihály Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfo-

kú Művészeti Iskola tanulóinak
előadását tekinthettük meg,
melyet az 1956-os forradalom
és szabadságharc 60. évfordulójára készítettek, és amellyel
méltó módon tudtunk az ’56-os
Hősökre emlékezni.

Október 23-án
1956-os
hőseinkre
emlékeztünk
Az ünnepi megemlékezésen Podhorszki
István Polgármester Úr mondott ünnepi
beszédet.
Ezt követően iskolánk diákjai 1956-ra
emlékezve – talán mondhatom – komoly
színházi produkcióra emlékeztető műsort
mutattak be. Sokunk szemébe könnyeket
csalt megható előadásuk.

Aki jelen volt, egy nagyon
színvonalas, lelket melengető
megemlékezésen vehetett részt.
Köszönjük a diákok és felkészítő tanáraik (Dr. Katonáné Kutai Erika, Kiss Zoltánné, Guthy
Anzselika) munkáját, valamint

Kedves Kápolnásnyéki Lakótársaim, tudjátok milyen érzés visszaemlékezni 1956ra? Azok, akik ott voltunk szerencsések
lehettünk, hiszen megkaptuk és átélhettük
ezt az élményt tehetséges diákjainknak és
felkészítő tanáraiknak köszönhetően.
Azok, akik most nem voltak jelen, remélhetőleg legközelebb eljönnek és együtt
emlékezhetünk nemzetünk jeles eseményeire, valamint együtt csodálhatjuk időt és
fáradságot nem kímélő diákjaink és tanáraik
nagyszerű, színvonalas munkáját. Köszönjük
ezt a felejthetetlen műsort.
Az ünnepi műsort követően az 1956-os
megemlékezést a Hősök terén folytattuk,
ahol a kopjafánál koszorút helyeztünk el
hőseink emlékére.
Ánosi Zoltánné
Barátság klub

köszönet Marosánné dr. Gáti
Gabriella Igazgató Asszonynak,
aki lehetővé tette a műsor létrejöttét.
Kápolnásnyék Község
Önkormányzata
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gyógyítható!
A Kápolnásnyéken lakó 45-65 év
közötti asszonyok, akik 2 éven belül
nem vettek részt emlőszűrésen,
névre szóló meghívót kapnak a
szűrővizsgálatra.
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A vizsgálat időpontja:
2016. november 25-30.
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Rendelési idő: 9-15:30 óráig
A vizsgálat helye:
Kápolnásnyék,
Orvosi rendelő előtt
Kérjük, mindenki jöjjön el, aki
meghívólevéllel rendelkezik!

Az emlőszűréssel kapcsolatos kérdéseivel
forduljon a szűrőállomáshoz bizalommal.
Telefonszám: 06-20/456-4256
Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály

Nők egészségéért,
pár szó a mellrákról…

Mi nők gondoskodunk a gyerekeinkről, családunkról, odafigyelünk
barátainkra, de néha megfeledkezünk Önmagunkról…
MOST itt a lehetőség, hogy egy
kicsit figyeljünk magunkra is!
Mindannyian ismerünk olyan barátnőt, rokont vagy szomszédot, aki
végigcsinálta a kemoterápiát, túl
van a mellműtéten.
Ilyenkor azt gondoljuk, hogy velünk
ilyen nem fordulhat elő, és szaladunk tovább.
Pedig: a mellrák a nőket érintő leg�gyakoribb daganatos megbetegedés, 100 nő közül körülbelül 8-10nek van hajlama erre a betegségre.

Mit tehetünk Magunkért?
Fontos a mammográfiás szűrővizsgálaton való rendszeres részvétel!
A szűrővizsgálatok keretén belül a
45 és 65 év közötti nők kétévente
névre szóló meghívót kapnak postán, pontosan megjelölve, mikor
kell megjelenniük. A mammográfiás
szűrővizsgálat a lakosság számára
teljesen ingyenes.
Azon Nők esetében, akiknél a család érintett a betegségben, a szűrés még fontosabb! Panasz esetén
bármikor elvégzik a vizsgálatot, két
szűrés között is.
A rendszeres vizsgálat életmentő
lehet, hiszen minél hamarabb de-

rül fény egy daganatos elváltozásra, annál biztosabb, hogy teljesen
meggyógyítható, és a beavatkozás
kevésbé drasztikus a korai stádiumban felismert mellráknál.
MOST Kápolnásnyékre HELYBE
JÖN EZ A LEHETŐSÉG!
2016. november 25-30 között az
orvosi rendelő előtt 9.00-15.30
között várjuk a behívót kapott
hölgyeket, akik tenni akarnak az
egészségükért!
Az időben felfedezett mellrák gyógyítható!
Csapó Éva, szűrési koordinátor
Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály

K á p o l n á s n y é k i

12

Kisbíró

2016/november

Tisztelt
Kápolnásnyékiek!
2016.10.26-án gyönyörű településükkel
ismerkedett meg a székesfehérvári NYUGI
DIRI KLUB, melynek tagjai Székesfehérvár
oktatási intézményeinek nyugdíjas igazgatói. Aktív éveit mindenki Székesfehérváron
töltötte, ezért elhatároztuk, hogy meglátogatunk egy megyei települést. Választásunk
Kápolnásnyékre esett.

Márton nap
A november 11-i Márton
nap zárja le a népszokás szerint az éves gazdasági munkákat,
kezdetét veszi a természet téli
pihenő időszaka, e napon kóstolták meg az újbort és vágtak
le először tömött libákat. Napjainkban ebből leginkább a Márton napi liba fogyasztása maradt
fent. A naphoz azonban Szent
Márton legendája is kötődik..

Márton nap története

A legenda szerint Szent Márton a Római Birodalom Pannónia tartományának Savaria nevű
városában (mai Szombathely)
látta meg a napvilágot 316-ban

Polgármester úr kérésünket támogatta
és személyen mutatta be a település jelenét.
Kápolnásnyék múltját a polihisztor Kupi
László önkormányzati képviselő ismertette
meg velünk.
Kellemes, őszi napsütéses időben jártuk
körbe a kívül-belül igényesen felújított Halász-Kastélyt. Megtekintettük a MKB Bank
gyűjteményét a 200 éves kastélyban. Fantasztikus volt a rendezvényház bemutatása,
örömmel láttuk a felújított önkormányzati

vagy 317-ben egy római tribunus (elöljáró) fiaként. A római
császár katonájaként szolgáló
Márton a franciaországi Amiens
városában egy hideg téli estén
odaadta meleg köpenyének
felét egy nélkülöző koldusnak.
Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus alakjában.
Innentől kezdve nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta,
megkeresztelkedett. Misszionáriusként sok jót cselekedett.
Jóságáról még életében legendák keringtek, püspökké akarták szentelni. A monda szerint
mikor ennek hírét vette, az érte
jövő küldöttek elől nagy alázatosságában a ludak óljába bújt.
A szárnyasok azonban gágogásukkal, szárnyuk verdesésével
óriási zajt csaptak, így elárulva
Márton rejtekhelyét. Mártont
371-ben püspökké szentelték
és haláláig, 398-ig Tours-ban
segítette a rászorulókat.
Szent Márton kultusza a
Pannónia területén már a honfoglalás előtt is virágzott. Szent
István tisztelete jeléül a zászlaira a hadvezér Márton képét

épületeket, az Újszülöttek parkját, a játszóteret és a szépen felújított temetőt.
Megnéztük a Vörösmarty Mihály Emlékmúzeumot és Kupi László figyelemreméltó
gyűjteményeit, élményszerű pincéjét. Látogatást tettünk a Tóvill BT. telephelyén és
megismerhettük a cég tevékenységét.
A település közeli terveit hallgatva, megállapítottuk, hogy Kápolnásnyék emberléptékű, élhető település.
Gratulálunk az ott élőknek.

festette. A hagyomány szerint
a szent egy álomban sietett a
király és az ország védelmére.
Így Szent Márton Szűz Mária
után az ország patrónusa lett. A
pannonhalmi bencés apátság is
Márton tiszteletére épült azon
a helyen (Savaria Sicca), ahol az
egyik hagyomány szerint a szent
született. A legújabb kutatások
viszont minden kétséget kizáróan
bizonyítják, hogy Márton szülővárosa Savaria, vagyis Szombathely.

Egy másik változat szerint ez a
hagyomány a római időkre nyúlik
vissza. November 11-e a naptárban ősidők óta a téli évnegyed
kezdő napja: megkóstolták az új
bort és az új termés is kitartott

bőven, így nagy eszem-iszomot
tartottak, hogy jövőre is jó termés legyen mindenhol. A rómaiak Aesculapiust, az orvosistent
ünnepelték ilyenkor, s ludat öltek,
amely a hadisten, Mars szent madara volt. (A madarak gágogásukkal egyszer megmentették Rómát
a gallok éjszakai orv rajtaütésétől.) A keresztény naptárban is
ez alapján kapott helyet: a lúd
római neve “avis Martis” (Mars
isten madara); régi szófejtéssel
„Márton madara”-ként ünnepelték, így nem kellett eltérni
a lúdlakomák évnegyedkezdő
római szokásától. A reformációnak korában is folytatódott a hagyomány: a protestánsok Luther
Márton neve napján emelgették
a poharaikat ilyenkor.
A Márton-napi liba-lakomáról szóló első írásos beszámoló
1171-ből származik. Akkoriban
ez inkább azzal volt kapcsolatba hozható, hogy Szent Márton
napja jelentette a paraszti év végét, a népszokás ilyenkor zárták
le az éves gazdasági munkákat,
kezdetét vette a természet téli
pihenő időszaka. A cselédek
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ilyenkor kapták meg évi bérüket és hozzá
ráadásként egy libát, mert a szárnyasok
nyáron felduzzadt hadát a tél beállta előtt
meg kellett tizedelni. E napon kóstolták meg
az újbort és vágtak le először tömött libákat. Ám e szokás gyökerei is mélyebbre, az
aratási időszak végén álló pogány állatvágási
ünnepekre nyúlnak vissza, amelyeket a kereszténység így vett át.

Márton napi vigasságok,
rendezvények
A Márton nap a 40 napos karácsonyi
böjtöt megelőző utolsó nap, amikor a jóízű
és gazdag falatozás, vigasság megengedett,
ráadásul ilyenkor fizették ki az éves bérlete-

Méltón és
biztonságban
emlékezzünk
meg elhunyt
szeretteinkről
Mindenszentek és a Halottak napja alkalmából eltávozott szeretteinkre, barátainkra
emlékezünk. Ebben az időszakban sokan
útra kelnek annak érdekében, hogy leróják
kegyeletüket, és elhelyezzék a megemlékezés és a szeretet virágait.
A megemlékezés mellett tisztában kell
lenni azzal, hogy ez az időszak - különösen a
2016. október 29. napja és 2016. november
1. közötti hétvége és munkaszüneti napok
- az átlagosnál is nagyobb veszélyt jelenthetnek, mivel sérelmünkre a temetőkben,
illetve azok közvetlen környezetében számos
bűncselekményt követhetnek el.
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ket, járandóságokat, gyakran természetben,
például liba formájában. Az újbor megkóstolása, finom ételek fogyasztása már önmagában jó hangulatot teremt. Ehhez járulnak
hozzá az országszerte megrendezésre kerülő
Márton napi vigasságok és mulatságok.
A német nyelvterületekről ismert lámpás/fáklyás felvonulás, Martinsumzug, szintén Szent Márton emlékét hivatott őrizni, és
a jó cselekedeteket jelképező fényt kívánja
eljuttatni mindenkihez. Az ilyen felvonulások
egyre elterjedtebb hazánkban is, leginkább
gyerekek, kisgyerekes családok vesznek
benne részt. Sötétedés kezdetekor maguk
készített lámpásokkal (benne mécses vagy

kis égő) járják az utcákat és közben Márton
napi dalokat énekelnek. Ahol mód van rá,
a vonulókat a lován ülő Szent Márton (piros köntösben, római katonának öltözve)
vezeti a megemlékezés központi helyszínére. A gyerekek gyakran kis műsort adnak
elő, jellemzően eljátszák Szent Márton és
a koldus találkozóját. A műsor befejezéseként Márton napi tüzet gyújtanak, liba
alakú sütemény, weckmann (amely egy édes
tésztából készülő, ember alakú figura) és
meleg italok fogyasztásával zárul a felvonulás. Ilyen felvonulásokat jellemzően német
nemzetiségű települések, iskolák, óvodák és
egyházközösségek szerveznek hazánkban.

Az alkalmi lopások elkerülése érdekében
célszerű egyfajta védelmi mechanizmust
kialakítanunk, amely hatásos az értékek
megóvására. Az őrizetlenül hagyott vagyontárgyak, mint például a sírokra helyezett
táskák, szatyrok, illetőleg egyéb értékek
könnyű prédát jelentenek az elkövetőknek,
amelyeket fizikai erőszak alkalmazása nélkül
is, könnyedén eltulajdoníthatnak.
A tömegközlekedési eszközökön és a
temetők környékén is fokozottan figyeljenek
értéktárgyaikra. Tegyék azokat biztonságos,
nem látható helyre. Lehetőség szerint kabátjuk belső zsebében tárolják a pénztárcát,
az iratokat, a telefont és legyenek nagyon
körültekintőek, óvatosak. A tolvajok sok
esetben az áldozatok figyelmetlenségét,
jóhiszeműségét használják ki értékeik eltulajdonítására.
A gépkocsival közlekedők szintén sokat
tehetnek a gépjárműlopások- és feltörések
megakadályozását illetően: ügyeljenek arra,
hogy az értékeiket biztonságos helyre te-

gyék, illetve a járművük ajtaját, az ablakokat
és a napfénytetőt az autó elhagyása előtt
zárják le, és ne hagyjanak látható helyen
semmilyen iratot, értéket a gépkocsiban.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya ünnepek után
várja a károsultak bejelentéseit.
Amennyiben Ön bűncselekmény áldozatává vált, a sérelmére bűncselekményt követtek el, segítségért fordulhat a Fejér Megyei
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztályához a 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1. szám alatti ügyfélfogadási helyen
ügyfélfogadási időben (hétfő: 9.00 – 13.00,
kedd: 13.00 – 15.30, szerda: 13.00 – 17.30,
csütörtök 9.00 – 13.00, péntek: nincs ügyfélfogadás, telefonon: 22/512-612).
A megemlékezés méltóságának megőrzése érdekében kérjük, legyenek körültekintőek, vigyázzanak értékeikre, testi épségükre. Legyen ez a hétvége a kegyeleté,
a megemlékezésé.
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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
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 gyermekvédelemi kedvezmény,
birtokvédelem, állategészségüggyel és állatvédelemmel kapcsolatos ügyek, hirdetményekkel kapcsolatos feladatok, kereskedelemi 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, névvál-

toztatással 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
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Kápolnásnyéki
Körzeti
Megbízott
Fogadóórák
Helye: Kápolnásnyék, Fő utca
28. (Polgármesteri Hivatal)
Időpontja: minden hónap
második hétfőjén
16:00 - 17:00
2016.10.10
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

15

2016/november

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 14-15 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
Engedély szám: MŰV.MIN.B/PHV/1016/1992
Felelős Kiadó: Podhorszki István polgármester

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
Szarvas szalámi
Kenyér szalonna
Kolozsvári szalonna
Darabolt sonka
Angol szalonna
Füstölt tarja
Füstölt lapocka
Hurka csomag
Házi zsír

1800.2000.3000.1400.1800.2000.2200.2200.2000.1000.700.-

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

