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Anyatejes táplálás világnapja

2018

2018.08.03-án /péntek/ 9-12 óráig az Anyatejes Táplálás Világnap alkalmából rendezvényt tartunk
Kápolnásnyéken (helyszín: 2475, Kápolnásnyék, Fő u. 26, Művelődési Ház). A rendezvényen Kápolnásnyék, Velence I. és Velence II. védőnői körzetei vesznek részt. A védőnők által a területen gondozott
várandós anyák és kisgyermekes családok részére tartjuk az ünnepséget. Minden érdeklődőt szerettel
várunk!

Programok:

9.00.-9.10: Megnyitó : Polyákné Gulyás Erika megyei szakfelügyelő védőnő
9.10.-9.20: Sokáig anyatejjel táplált csecsemők és édesanyjuk köszöntése
9.20.-9.30: Dr.Kollár János szakpszichológus, egyetemi adjunkus relaxációs terapeuta előadása
9.30 -10.00: Bábos mesekuckó bemutatkozása
10.00- tól: 3+1 Totó kitöltése
10.00-10.10: Farkas Eszter: Magister products baba-és szépségápolási termékek bemutatása
10.10-10.20: Kossa Anett fitnesz és személyi edző, baba-mama torna bemutatása,
10.20-10.30: Lencsés Rita fitoterápia előadása
10.30-10.40: Zubikné Farkas Mónika FLPterméktapasztalatok 3 gyermekkel
10.40-10.50: Krio intézet bemutatkozása György Viktóriával
10.50.-11.00: Székesfehérvári Baba-barát kórház, szülészeti osztály bemutatkozása
11.00.-11-20: Csiri-biri torna bemutató
11.20-tól: TOTÓ nyerteseinek megajándékozása
11.30-12.00: Forstner Betti és Varga Bogi Zumba bemutató(vállalkozó kedvüek részvételével)
A rendezvény ideje alatt ingyenes játszóházat biztosítunk a gyermekek részére (zumba ideje alatt
gyermekfelügyelet).
A rendezvény látogatóit támogatóink felajánlásából Fornettivel, üdítővel, szörppel,
gyümölccsel és salátával várjuk!
Szita Ildikó
védőnő

Torma Csabáné
védőnő

Papp Judit
védőnő
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Önkormányzati Hírek
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május
11-ei ülésén döntött arról, hogy a Helyi
klímastratégiák kidolgozása, valamint
a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás elnevezésű (KEHOP-1.2.1)
pályázati kiírásra pályázatot nyújt be. Az
Arany János utca átmenő forgalmának
mérséklésére céljából forgalomlassító
küszöb, ún. fekvőrendőr kihelyezéséről
döntöttek a képviselők, melyre bruttó
700.000 Ft pótelőirányzatot biztosítottak az önkormányzat 2018. évi költségvetésének szabad tartaléka terhére. A
Kápolnásnyék Vasvári utca víz és csatornahálózatának kiépítéséhez 3.400.000 Ft
fedezetet biztosított a képviselő-testület
a talajterhelési díjbevételből képződött,
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kötött tartaléka terhére.
A Képviselő-testület 2018. május
28-ai ülésén a képviselők elfogadták az
önkormányzat és intézményei 2017. évi
költségvetésének módosításáról, valamint az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról, a 2017. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló önkormányzati
rendeletet. Rendeletet alkottak az államháztartáson kívüli forrás átadásáról,
átvételéről, valamint a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nappá nyilvánításáról. A Képviselők
elfogadták a településkép védelméről
szóló önkormányzati rendeletet, amely a
hatályos helyi építési szabályzattal együtt
alkalmazva hatékonyabban tudja pozitív
értelemben befolyásolni Kápolnásnyék
község települési arculatát, emelni építészeti színvonalát. A képviselők elfogadták
a 2017. évben végzett belső ellenőrzésről
szóló éves összefoglaló jelentést. A Képviselő-testület újból közbeszerzési eljárást
indított a „Kápolnásnyék Rákóczi Ferenc
utcai szennyvízhálózat bővítése, és Vasvári Pál utcai ivóvízvezeték és szennyvízhálózat bővítése vállalkozási szerződés
keretében” tárgyban, mivel az előző eljárás eredménytelen volt. Ezt követően
elfogadták a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi beszámolóját,
és az Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló értékelést. A Képviselők
döntöttek a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának, valamint

a 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról.
A Képviselő-testület 100.000 Ft egyszeri
támogatást biztosított a Velencei Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek
beszerzéséhez. A képviselők hozzájárultak, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező 73 hrsz-ú ingatlant határozatlan
időre, térítésmentesen sport célra használatba adják Cselle Csaba és csapata
részére. A Képviselő-testület eljárást indított egy új védőnői körzet kialakítására
vonatkozóan, a folyamatosan emelkedő
gyermeklétszám okán. A képviselők hozzájárultak a Kápolnásnyéki köztemető
ravatalozó épületének üzemeltetésére
vonatkozó szerződés módosításához.
A Képviselő-testület beszerzési eljárást
indított a projektmenedzsmentre vonatkozó szolgáltatás beszerzése tárgyában
a „Külterületi helyi közutak fejlesztés,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek beszerzése” című,
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat
keretében elnyert támogatás szabályos
igénybe vételéhez, valamint a „Járda kivitelezése Kápolnásnyék Fő utca jobb
oldalán az Ercsi út - Erzsébet út közötti
szakaszon” tárgyában. Az önkormányzat
energetikai monitoring és audit szolgáltatásra vonatkozó szerződést kötött az OLC
System Kft-vel, melynek keretében a cég
megvizsgálja, hogy a havonta beérkező
villamos és földgáz energia számlák megfelelnek-e a hatályos jogszabályokban és
a villamos/földgáz energiaszolgáltatásra
vonatkozó szerződésben foglaltaknak,
illetve szakmai támogatást ad, a kedvezőbb feltételekkel történő energia kereskedelmi szerződés megkötésre vagy
módosításra az energia kereskedővel,
illetve közüzemi szolgáltatóval. A Képviselő-testület támogatta az Önkormányzat és a Popstrand fő szervezője közötti
megállapodás megkötését, melynek
keretében a rendezvények támogatásáért cserébe a lakosság kedvezményesen
vehet részt a koncerteken. A Képviselők
elfogadták az önkormányzat és intézménye 2017. évi maradvány felhasználásáról szóló előterjesztést, melynek
értelmében a képviselő-testület a közös
hivatal költségvetésébe 7.171.013 Ft-ot
a személyi juttatásokra 1.765.651 Ft-ot
a járulékokra, míg az önkormányzat költségvetésébe 4.953.034 Ft-ot személyi jut-

tatásokra és 1.169.882 Ft-ot járulékokra
bérfejlesztés céljára biztosít, melynek
fedezete 12.059.580 Ft fel nem osztott
2017. évi szabad pénzmaradvány és
3.000.000 Ft 2018. évi szabad tartalék.
2018. június 18-ai ülésén a képviselő-testület megtárgyalta a Gárdonyi
Rendőrkapitányság 2017. évi munkájáról
készített beszámolót, valamint a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről készített beszámolót. A Képviselő-testület
Domakné Vagyóczki Erika pályázót bízta
meg a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
köznevelési intézmény óvodavezetői
(magasabb vezetői) munkakörének betöltésével, illetve az óvodavezetői feladatok
ellátásával 2018. július 1. napjától 2023.
július 1. napjáig. A képviselők elfogadták
a téli rezsicsökkentésre biztosított szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
szóló önkormányzati rendeletet. A képviselők úgy döntöttek, hogy az önkormányzat saját tulajdonát képező 448/1
helyrajzi számú, kivett, saját használatú
út közterületet Halász Gedeon utcának
nevezik el. A Képviselő-testület Dr. Pauli
Szilárd egyéni vállalkozó háziorvos, Szalai
és Társa Bt., mint házi gyermekorvos,
valamint Dr. Gerhát Dentál Kft., mint fogorvos részére 2018. évre vonatkozóan
250.000 Ft - 250.000 Ft összegű praxistámogatást állapított meg, mely összeget
az egészségügyi alapellátás biztosítására
fordíthatnak az orvosok. A képviselők
elfogadták a Községi könyvtár 2017. évi
beszámolóját, valamint az önkormányzati
adóigazgatással kapcsolatos feladatok
ellátásáról és a helyi adókból származó
bevételek alakulásáról szóló beszámolót.
A Képviselő-testület 100.000 Ft egyszeri
támogatást biztosított a Kápolnásnyéki
Makettezők Baráti Köre által szervezett
országos makett kiállítás költségeihez. A
Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1/a szám
alatt található önkormányzati bérlakás
jelenlegi bérlőjével, Sárközy Csabával
fennálló, határozott időre szóló bérleti
szerződést a szerződéses feltételek változatlanul hagyása mellett a bérlő kérelmére 2020. 09. 15. napjáig meghosszabbította a testület. Képviselő-testülete
lakossági kérelmek alapján, valamit a
nemrég felújított aszfaltburkolat megóvása érdekében megállapította, hogy
Kápolnásnyék Pettend településrészén a
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Fehérvári út forgalomszabályozása szükséges, az utcaszakasz egyirányúsításával
az alábbi módon: a Fehérvári út Kossuth
Lajos utca és Petőfi Sándor út közötti
szakasza kerül egyirányúsításra a Petőfi
Sándor út felől. A képviselők a baleset-

veszélyek elkerülése érdekében a Dózsa
utca és Ravasz László utca egyirányúsításáról is döntöttek. Területhasználati
engedély kérés és vételi ajánlat is érkezett
a képviselő-testülethez az önkormányzat
tulajdonát képező 354/3 hrsz-ú ingatlan

vonatkozásban, azonban a testület úgy
döntött, hogy az ingatlant sem bérbe
adni, sem eladni nem kívánja.
Podhorszki István
polgármester

Folyamatosan épül, szépül településünk!

Elkezdődött a műfüves sportpálya felújítása!

E-töltőállomás épült Kápolnásnyéken!

Befejeződött a virágosítás a településközpontban!

Tűzgyújtási
tilalom
Az országos tűzgyújtási tilalommal
érintett területeket az új rendszerben
naponta jelölik ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal erdészeti
szakemberei és a Katasztrófavédelem
munkatársai. A tűzgyújtási tilalom idején
tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban,
valamint azok 200 méteres körzetében,
ideértve a térképen jelölt területeken
található tűzrakó helyeket, a vasút
és közút menti fásításokat, valamint
a parlag- és gazégetést is. A hatályos
levegővédelmi szabályozás alapján a
belterületi ingatlanokon tiltott a kerti és
növényi hulladék égetése, amely alól a

helyi önkormányzat rendeletben adhat
felmentést, szabályozva az égetés idejét,
feltételeit és körülményeit.
Önkormányzatunk sok kérdést, telefonhívást kap szabadtéri tűzgyújtással,
tűzgyújtási tilalommal kapcsolatosan.
A kérdések nagy része arra vonatkozik,
hogy mikor lehet a kertekben keletkezett
gazt, növényi hulladékot a jogszabályoknak megfelelően elégetni
Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Képviselő-testületének az avar és a kerti
hulladék nyílttéri égetésének szabályairól szóló 8/2014.(IX.12.) önkormányzati
rendelete rendelkezik a helyi szabályokról, mely szerint:
„5.§ (1) A lakosság egészségének és a
környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, illetve
a komposztálásra alkalmatlan avar és
kerti hulladék égetése minden év ok-

tóber 1-től következő év április 30-ig
engedélyezett. A határidők kezdő- és
utolsó napján az égetés engedélyezett.
(2) Az égetést szerdai napokon 8-20
óra közötti, szombati napon 8-12 óra
közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapokon az égetés tilos.”
6.§ (1) A nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell
lenni. Égetni csak szélcsendes időben
szabad. Tilos az avar és a kerti hulladék
égetése közterületen, valamint az 5.§ban engedélyezett időszakon kívül és
szeles, párás, ködös, esős időben.
Kérjük a lakosságot, hogy az avarégetéssel kapcsolatos előírásokat – mindannyiunk egészségének megóvása érdekében
– önként teljesítsék.
Podhorszki István
polgármester
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Kápolnásnyék legifjabb polgárai
Sok szeretettel köszöntjük településünk legifjabb lakosait!
Jó egészséget kívánunk a szülőknek és a babáknak is!
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
Név

Születési dátum

Anyja neve

Hajas Ádám László

2017.09.01

Viniczai Melitta

Boros Fanni

2017.10.19

Bodri Éva

Lévai Anakin Natalien

2017.10.19

Gál Erika

Kókány Zsanna Mónika

2017.11.01

Filotás Mónika

Ambrus Blanka

2017.11.01

Szücs Viktória

Németh-Városi Panna

2017.11.07

Városi Veronika

Vrancsik Milán

2017.11.22

Telepo Karola

Vad Hanka

2017.11.30

Horváth Bianka

Kudik Laura

2017.12.09

Petrik Orsolya

Németh Níla

2017.12.14

Kozma Kata

Laczi Dalma

2017.12.27

Dr. Horváth Ivett

Lacina Petra

2018.01.03

Énekes Viktória

Bakóczy Erik Levente

2018.01.17

Bakóczy Edit

Szücs Benedek Attila

2018.01.30

Hajcsik Lívia

Jakobik Dominik

2018.02.02

Farnasi Szabina

Pálffy Tamás Vincent

2018.02.21

Szulyovszky Tímea

Tóth Ádám Marcell

2018.02.25

Farkas Dóra

Kehrer Gábor

2018.03.02

Csortos Szilvia

Paumann Gergő

2018.03.08

Lukács Linda

Bredák Barnabás

2018.04.03

Árvay Andrea

Bredák Nándor

2018.04.03

Árvay Andrea

Baki Péter

2018.04.25

Kovács Brigitta

Filotás István

2018.05.02

Polgár Éva

Kovács Zara

2018.05.06

Magyar Valéria

Szendrei Lili

2018.06.04

Szabó Kinga

Pajor András Szabolcs

2018.06.07

Kelemen Krisztina

Minden évben egy
ajándék…
(Biztonságot adó fejlesztések Kápolnásnyéken)
Egy éve a Szent István utca lakói ajándékot kaptak: portalanított, sima aszfaltos,
gyönyörű lett az utcánk.
Eltelt egy év, s ismét ajándékot kaptunk.
A Polgármesteri Hivatal meghallgatta,
megfontolta, és megvalósította a kérésünket.

Ízléses (és igen hatásos) forgalomlassító „döccenőket” helyeztek el az Arany
János utcában, csinos oldalsáv jelzőkkel
díszítve. Esténként, mintha Karácsony
lenne: aki – jogosultan – erre jár, lassan

halad, s gyönyörködik a jelzőfényekben…
Köszönjük Polgármester úr, köszönjük
Alpolgármester úr!
A Szent István utcai lakosok nevében:
Török Ágnes és Dr. Bálint Sándor
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Iskolai élet
Gyermeknap
2018
A visszajelzések alapján újfent egy jó
hangulatú, jól sikerült rendezvényt
tudhatunk magunk mögött. Már korán reggel nagy volt a sürgés-forgás a
futballpályán, a szervezők azon munkálkodtak, hogy minden elő legyen készítve, mire megérkeznek településünk
legifjabb lakói.
10 órától a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével
Mesetúrán vehettek részt a gyerekek,
melynek 5 különböző állomása volt. Az
állomásokon különböző feladatokat kellet teljesíteniük, jutalmuk, csoki vagy
cukorka volt. A túra lebonyolításában
a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola közösségi szolgálatot
teljesítő tanulói segítették és biztatták
a gyerekeket.
10:00-kor a 4 M Dance Company színvonalas táncbemutatóját láthattuk,
hallhattuk.

10:30–kor egy látványos taekwondo
bemutató vette kezdetét, amely kiválóan illeszkedett a gyermeknapi programsorozatba. Ezután következett Dudó
bohóc műsora, aki lufikat hajtogatott
a gyermekeknek. Nagy népszerűségnek örvendett a kicsik között a Tó-Vill
Bt. által rendelkezésünkre bocsájtott 2
kosaras autó, mely lehetővé tette, hogy
madártávlatból is megcsodálhassák a
focipályát és környékét.
A Napsugár Óvoda dolgozói arcfestéssel
és csillámtetkók készítésével kedveskedtek településünk legfiatalabb tagjainak.
A Barátság Klub különböző ügyességi
játékokkal, a Vörösmarty Nyugdíjas Klub
pedig többféle finomsággal lepték meg
a gyermekeket.
11 órakor szirénázástól volt hangos a
focipálya, hiszen megérkezett a rendőr
és a tűzoltóautó is, amiket a picik rögtön
birtokba is vehettek, mert nagyon sok
kisgyermek álma, hogy egyszer majd
rendőr vagy tűzoltó lehessen.
A gyermeknapi programsorozat szerves
része volt az ugrálóvár és a buborékfoci, melyeket a rendezvény ideje alatt
korlátlanul használhattak a gyerekek.

A programot tombolahúzás zárta, melyben rengeteg nyereményért izgulhattak a legfiatalabbak. Ezúton szeretnénk
megköszönni a felajánlásokat Istvánovits
Renátának, Farkas Károlynak, a Nemes
Cukrászdának, Orisek Lászlónak és Kápolnásnyék Község Önkormányzatának.
A díjak között voltak labdák, rengeteg
plüss játék, a fődíj pedig egy Audi Q7-es
kis kocsi volt, Podhorszki István polgármester úr személyes felajánlása.
Éhes sem maradt senki az eseményen,
hiszen a képviselők és az önkormányzat dolgozói gondoskodtak arról, hogy
az üstökben elkészített gulyás nagyon
ízletes legyen.
Aki édességre vágyott, annak a kívánsága is teljesülhetett, hiszen ingyen fagylalt is volt a Nemes Cukrászda jóvoltából.
Minden gyermeknek kívánunk az Önkormányzat és a Képviselő-testület
tagjai nevében élményekben gazdag,
eseménydús és balesetmentes, boldog
nyarat!
Kovács Gábor
a Kulturális Bizottság elnöke
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Gyereknap
Klubunk már hetek óta a gyereknapi készülődés lázában égett. Ügyességi játékokkal készültünk és már jóval korábban
gyűjtögettük az ajándékokat. Évek óta
a pecázás elnevezésű játékkal vagyunk
jelen, így volt ez az idei alkalommal is,
de ezt a játékot kicsit megújítottuk.
Klubunk férfi tagjaink új, kifogni való
halacskákat faragtak, tehát felfrissült a
„halállomány”… A gyerekeknek mindez
nagyon tetszett, a horgászás után még
kicsit játszottak a halacskákkal, simogatták és úsztatták őket és persze ezzel
együtt jót pancsoltak is a vízben.

Emellett a kosárlabda palánkra a labdák és a földre tett négyzetre műanyag
karikák dobálása is jól szórakoztatta a
lurkókat. A játékeszközöket ügyes kezű
tagjaink készítették, mint minden évben, idén is nagy-nagy lelkesedéssel.
A játék után a gyerekeket ajándékokkal vártuk, tetszés szerint választhattak,
akár többfélét is. Kinder figurák, álarcok,
sötétben világítós karkötők, filcceruzák,
láthatósági mellények, legyező formájú
kvízjáték, fából készült négykerekű kiskocsik, a kisfiúk örömére fakard, puska
és alabárd szerepelt a repertoárban,
Édességgel is készültünk, házi süteményekkel, csokikkal, müzliszeletekkel és
gyümölccsel kedveskedtünk az apró-

ságoknak. Ezeket az ajándékokat alaposan megfűszereztük szeretetünkkel,
cserébe boldog mosoly volt a jutalmunk.
Büszkék vagyunk klubunk vezetőjére,
Farkasréti Tamásra, akinek a taekwondo
bemutatóban együtt tapsolhattunk a
gyerekekkel.
Nagy öröm volt látni asztalainknál a
nemrég még totyogó csöppségekből
ovissá, iskolássá lett lurkókat Rég nem
látott ismerősök, családok találkoztak,
akik gyermekeikkel, unokáikkal, dédunokáikkal érkeztek erre a szívünknek
minden évben oly kedves, mosollyal és
boldogsággal teli gyermeknapra.
Kocsis Lászlóné
a Barátság Klub krónikása
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GYERE VELÜNK!
VÁR BENNÜNKET EGY
FELEJTHETETLEN HÉT.
VÉRTESALJAI IFI TÁBOR
2018-VÉRTESBOGLÁR
A tábor időpontja:

július 30. - augusztus 3.
helyszíne: Vértesboglár, Boglár tanya
Jelentkezés menete: jelentkezni kitöltött
lappal személyesen vagy email-ben lehet.

Tábori költség:

június 15-ig 8000 Ft
június 30-ig 10000 Ft
június 31-től július 15-ig 12000 Ft

Részletfizetés lehetséges:

első részlet 06.15-ig való befizetése esetén
8000 Ft a tábor részvételi díja .
(teljes ellátást biztosítunk a gyermekeknek)
Az utazást megoldjuk.

Gyertek minél többen!
Kérdésekkel, gondolatokkal engem
keressetek bizalommal:
Burján Zsolt klickenkauf@yahoo.de
+36-20/456-1662

2018/június
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Határtalanul:
Kárpátalja –
Kápolnásnyék
Jelképesen a Nemzeti Összetartozás
Napján, 2018. június 4-én, a kora esti
órákban, hosszú buszozás után érkezett meg Kápolnásnyékre a kárpátaljai
Mezőváriból érkező, népes diákcsoport.

Első állomásuk a főváros, Budapest
volt, ahol megtekintették a Várnegyedet, majd a Sziklakórház különleges kiállítását. Azért esett úti céljuk a Budai
Várnegyed barlangrendszerébe épített
hadikórházra, mert a HATÁRTALANUL
program keretében a két iskola diákjai
a II. világháború kárpátaljai és Fejér megyéhez köthető háborús emlékhelyeit
járták végig 2017 szeptemberében, illetve 2018 júniusában. A hosszadalmas
utazás után elfoglalták szálláshelyüket
a Velencei Ifjúsági Táborban.

Másnap az iskolában folytatódott a
közös program a vendéglátó osztályok
által összeállított műsorral, az iskola
bemutatásával és egy történelmi előadással a programsorozat témájában. Ezt
követően a Kárpátaljáról érkező diákok
a Velencei-tó élővilágával ismerkedhettek egy hajóút során, ahol számos
helytörténeti érdekességet is hallhattak,
például az egykor kiszáradt tómederről,
amelyben gyakorlatoztak annak idején
a huszárok.

A Pákozdi Katonai Emlékpark rengeteg információval szolgált történelmünk
viharairól, mind a világháborús, mind
az 1848-1849-es események kapcsán,
sőt a békefenntartás missziójáról szóló
kiállítás napjaink és a közelmúlt katonai
konfliktusaiba is bepillantás engedett.

Rekkenő hőségben kereste fel a csoport
a Doni Emlékkápolnát, ahol koszorút
helyeztünk el a keleti fronton történt
1943-as áttörés magyar áldozatainak
emlékére. A forró nyári napsütést
néhány viharfelhőn túl enyhítették a

Pákozd-Sukorói Arborétum árnyas fái,
ahol a tájház megtekintésével a környék
élővilágát ismerhettük meg. A napot egy
kihagyhatatlan és felüdítő fürdőzéssel
zárta a kirándulócsoport.

Szerdán a megyeszékhely volt az első
helyszín, ahol idegenvezetők kalauzolásával fedeztük fel a történelmi Székesfehérvár rejtett és ismert nevezetességeit.
A négynapos út talán legizgalmasabb
és legmeghatóbb része volt a repüléstörténeti kiállításon a 95 éves Molnár
Dániel előadása, ahol meghatározó volt
a hazaszeret, a hűség és a helytállás gondolata. A II. világháború utolsó időszaka
hosszú hónapokon át tartó szenvedést,
harcokat, könyörtelen bombázásokat
hozott a Fejér megyében élők számára.
Ennek emlékhelyeit kerestük fel Sárkeresztes és Zámoly térségében. A
Margit-vonal rekonstruált szakaszának
bemutatása után újabb történelmi előadást hallgattunk végig a sárkeresztesi
faluházban. Hirtelen jött nyári esőzés
kíséretében érkeztünk meg a zámolyi
magtár hadtörténeti tárlatához, amely
teljesen lekötötte a tanulók figyelmét.
Kézbe vehették az 1940-es évek első
felét idéző háborús kiállítási tárgyakat,
valamint meghallgathattak egy érdekfeszítő bemutatót az emlékhely létrehozásáról, a helyi frontvonal eseményeiről,
a hadieszközökről.

Az utolsó napon, június 7-én, Kápolnásnyék csodálatosan felújított faluközpontjában álló Vörösmarty-szobor felkeresése után vendégeink ismét buszra
szálltak és elindultak a Kárpátalján fekvő
Mezővári felé, hogy HATÁRTALANUL hírét vigyék az anyaországban szerzett
élményeiknek.

K á p o l n á s n y é k i

Kisbíró

2018/június

9

Kiemelkedő versenyeredményeink a tanév
Kiemelkedő versenyeredményeink a tanév második
félévében
második félévében
Tanuló neve

Jagicza Imre 1. a
Pethes Zoé 2. b
Szigeti –Kiss Ada 2.b
Laczkó Dóra 2.a
Bunda Szulamit Gréta 2.a
Prisznyák Lilla 4.a
Keller Petra 4.b
Nagy Jázmin
Tanuló neve

Kovács Bendegúz 1. a
Staszny Dávid 2. a
Novák Anna Nikoletta 2.a
Pesa Péter 3.a
Novák Péter 4.a
Tanuló neve

Bunda Szulamit Gréta 2. a
Kollár Gergely 3. a
Tanuló neve

Kovács Bendegúz 1. a
Korbai Mátyás 2. b
Staszny Dávid
Prandovszki Nóra 3.b
Novák Péter 4.a
Tanuló neve

Novák Anna Nikoletta

verseny megnevezése

Kempelen napok
Versmondó verseny
Pázmánd

verseny megnevezése

Kempelen napok
Matematika verseny
Pázmánd

verseny megnevezése
Óperenciás Fejér Megyei
Mesemondó Verseny
Székesfehérvár

verseny megnevezése

Vajda napok
Matematika verseny
Vál

verseny megnevezése
Kenguru
matematika verseny

szint (járási,
megyei, országos…)
járási
1. helyezés
1. helyezés
2. helyezés
3. helyezés
Különdíj
1. helyezés
2. helyezés
3. helyezés

felkészítő pedagógus
neve

szint (járási,
megyei, országos…)
járási
3. helyezés
3. helyezés
4. helyezés
2. helyezés
3. helyezés

felkészítő pedagógus
neve

szint (járási,
megyei, országos…)
megyei
Különdíj

felkészítő pedagógus
neve

3. helyezés

Vass János

szint (járási,
megyei, országos…)
megyei
1. helyezés
1. helyezés
4. hely (2 fő 2.
helyezése után)
4. helyezés
2. helyezés

felkészítő pedagógus
neve

szint (járási,
megyei, országos…)
megyei
8. helyezés

felkészítő pedagógus
neve

Moháné Csajági Csilla
Czékmánné U. Judit
Czékmánné U. Judit
Vass Jánosné
Vass Jánosné
Orováné Csuti Andrea
Tóthné Maródi Anikó
Tóthné Maródi Anikó

Moháné Csajági Csilla
Vass Jánosné
Vass Jánosné
Vass János
Orováné Csuti Andrea

Vass Jánosné

Moháné Csajági Csilla
Czékmánné U. Judit
Vass Jánosné
Tóth Anita
Orováné Csuti Andrea

Vass Jánosné
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Reál munkaközösség sikerei
Tanuló neve

verseny megnevezése

Zubik Gergő Pál

Bonifert Domonkos Országos
Matematikaverseny
Kenguru Nemzetközi
Matematikaverseny
Triáda Matematikaverseny
Triáda Matematikaverseny
Triáda Matematikaverseny
Lángész Kerestetik!

Szakács Levente
Reichart Emőke 6.a
Pesa Péter 3.a
Szakács Levente 7.b
Bíró Árpád
Still Péter
Vagyóczki Kornél

szint (járási, megyei,
országos…)
országos döntőbe
jutott
megyei I. helyezés

felkészítő pedagógus
neve
Kamocsa Gizella

járási 3.hely
járási 4.hely
járási 4.hely
országos VIII.
helyezés

Váncsa Krisztina
Vass János
Botta Andrásné
Föcsök Tímea

Botta Andrásné

Fejér Megyei Diáknapok keretében több tanulónk kiemelkedő minősítést ért el:
Fejér
Megyei Diáknapok
keretében
több tanulónk
kiemelkedő minősítéstIrodalom-,versért el:
Könnyűzene
kategóriában
Vers és
prózamondó
kategóriában
és prózaírás kategóriában
Sebestyén Ákos arany
Bagdi Zsófia bronz
Burján Réka ezüst
Vers és prózamondó kategóriában
Czégény Barbara ezüst
Vajda Rékabronz
Bagdi Réka ezüst
Népdal-népzene-néptánc
kategóriában
Pályi Stefánia arany
Molnár Bianka bronz
Bagdi Zsófia bronz
Hegyesi Tamara- Németh Kristóf bronz
Rába Noémi bronz
Rajczi Bettina bronz
Vajda Réka bronz
Hilinyánszky Domonkos arany
Képző-, nép- és iparművészet kategóri- Juhos Levente ezüst
Pályi Stefánia arany
Kanya Rebeka bronz
Várvölgyi Zoltán ezüst
ában
Diákszínpad Rába Noémi bronz
Bányai Barbara bronz
Galyas Krisztina Anna ezüst
Vörösmarty Diákszínpad
12/a
arany
Kocsis Nikolett bronz
Honismeret
kategóriában
Hilinyánszky Domonkos arany
Vörösmarty Diákszínpad 11/a ezüst
Váncsa Krisztina
Petrik Ádám bronz
Kanya Rebeka bronz
igazgatóhelyettes



Diákszínpad
Vörösmarty Diákszínpad 12/a arany
Diákszínpad 11/a
ezüst
büszkék
vagyunk a vén Európára, mert
EurópaVörösmarty
Karnevál
meg
kell
értenünk a prizma segítségé Könnyűzene kategóriában
vel,
hogy
a fény a szivárvány minden
A Szivárvány
Törzs Közhasznú
EgyeSebestyén
Ákos arany
színéből
áll.
A prizma ebben az esetben
sület a kulturális
örökség
európai
éve
Czégény
Barbara
ezüst
az, hogy az egyes nemzetek fiataljai bealkalmából egy eseményre szeretné megmutatják egymásnak, hogy az ő hazájuk
 kápolnásnyéki
Népdal-népzene-néptánc
hívni a kedves
lakosokat! kategóriában
kultúrája, mivel gazdagította Európát. Így
Hegyesi
TamaraNémeth megérthetik,
Kristóf bronz
A karnevál időpontja
2018.
július 14.
hogy Európa fénye az egyes
Az európai
kulturális
örökség
jegyé Képző-, nép- és iparművészet
kategóriában
nemzetek
kultúráiból áll, és kevésbé tünben nemzetközi ifjúsági cserét szerve- dökölne, ha bármelyik szín hiányozna.
Galyas Krisztina
Anna+ezüst
zünk 7 ország részvételével.
Az Erasmus
Az európai büszkeség tehát a nemzeti
 Honismeret
kategóriában
Program támogatásával
megvalósuló
büszkeséggel kezdődik. Saját kultúránk
„Vén Európa, aPetrik
büszkeÁdám
nő” című
projekt szeretete és a sokszínűség tisztelete alapbronz
során francia (Martinique), spanyol (San ja a békés együttműködésnek.
 Irodalom-,vers- és prózaírás kategóriában
Sebastian), olasz, litván, lett, török, és
Ennek az izgalmas közös kalandnak az
Réka
ezüst
természetesenBurján
magyar
fiatalok
együtt eredménye, hogy a fiatalok egy karneváli
Bagdikulturális
Réka ezüst
fedezik fel az Európa
sokszínű- felvonulás során ünneplik egymás kultúségében rejlő gazdagságot.
Molnár Bianka bronz
ráját, s ezáltal a vén Európát.
A nemzetközi program 2018 július
Az Európa Karnevál során Verebtől az
Rajczi Bettina bronz
6-17 között valósul meg. A fiatalok elő- agárdi szabad strandig vonulunk énekelJuhos Levente
ször is saját kutatásaik
alapján ezüst
magát a ve, zenélve, táncolva. Egy-egy helyszínen
kultúra fogalmát
értelmezik
közösen.
Várvölgyi
Zoltán
ezüstA megáll a felvonulás és a fiatalok bemukövetkező lépcsőfok
annak
felfedezése,
tatják, ők hogyan ünneplik a kulturális
Bányai Barbara bronz
hogy Európa mit adott a világnak a kultú- örökség európai évét. Ebbe szeretnénk
Kocsis Nikolett bronz
ra különböző területein a tudományoktól
a sporton át a művészetekig. Ezekről a
területekről a csoportok külön készülnek
a projekt előtt, s így közösen ismerik fel
„Európa fényét” a világ kulturális életében. De nem állhatunk meg annál, hogy

projekt során. Egymástól tanult énekek
hangzanak fel több nyelven, néptáncokat
láthatunk, és ki tudja még, mivel lep meg
minket a sok fiatal fantáziája!
Sok szeretettel várunk mindenkit július 14-én, akinek kedve van csatlakozhat
hozzánk, és velünk tarthat Velencén át
egészen Agárdig!
III. Dionüszeia Nemzetközi Ifjúsági
Fesztivál
Két év kihagyás után idén újra megrendezésre kerül egyesületünk ifjúsági
fesztiválja, melyen 50 magyar fiatal fog
részt venni a Kárpát-medencéből. Produkciójuk címe: Teremtő érintés – közel
éghez földhöz: egymáshoz. Fő témánk
a népzene és néptánc világa, a fiatalok
előadása mellett vendég zenészekkel és
előadókkal. Helyszínt a TóParty Rendezvénystrand biztosítja, az időpont augusztus 3-a, a Házigazda pedig nem más, mint
Éger L. László. Gyerekeknek már délelőttől lesz népi játszóház! A színpadi programok kora délután kezdődnek. Strand
bevonni minden kedves érdeklődőt.
A felvonulás 10 órakor indul Verebről belépő vásárlásával mindenki szabadon
és 11.30 óra körül érkezik Kápolnásnyék- látogathatja a programot! Részletes programok hamarosan plakáton!
re, ahol a Vörösmarty szobor előttiVáncsa
téren Krisztina
Mindenkit szeretettel várunk!
kerülne sor arra a zenés-táncos bemutaigazgatóhelyettes
Szivárvány Törzs Közhasznú Egyesület
tóra, melyet a nemzetközi csapat készít a
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Óvodai élet
Biztonságos
Óvoda
A KTI Közlekedéstudományi Intézet
Nonprofit Kft. a 2014-2016. évi Közúti
Közlekedésbiztonsági Akcióprogram
keretében pályázatot hirdetett 2017.
áprilisában „A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium óvodai közlekedésre nevelési programjának megvalósítása – „Biztonságos Óvoda” pályázat” címmel.
A megvalósuló felhívás első része a
„Biztonságos Óvoda” program melynek
keretében a jelentkező óvodák elnyerhették a „Biztonságos Óvoda” címet. A
részvétel feltétele a sikeres jelentkezés
volt (regisztrációs adatlap és szándéknyilatkozat benyújtása), valamint a felhívásban részletezett feladatok elvégzése.
A „Biztonságos Óvoda” program
legfontosabb célja az óvodai nevelési
programba integrálható közúti közlekedésbiztonsági módszertan és oktatási
segédletek megismertetése az intézményekkel, óvodapedagógusokkal, az
intézmények közlekedésre nevelési tevékenységének támogatása.
Mivel tetszett a felhívás, fontosnak és
érdekesnek gondoltuk a közlekedéssel
kapcsolatos tudnivalók megismertetését
az óvodás korosztállyal, ezért benyújtottuk a pályázatunkat és bekerültünk a
résztvevők közé: megyénként és Budapesten az első 10 Intézmény (összesen
200 óvoda).
A felhívás Kiírója által kijelölt tréner
felkereste az intézményt és az óvoda közlekedési koordinátorának segítségével
felmérte az akkori Pillangó csoport nagycsoportosainak ismeretszintjét. Meg is
kaptuk a „Biztonságos Óvoda” címet
igazoló plakettet és oklevelet. Ebben
az évben folytatódott a pályázat. A Csiga csoportban négy hónapon keresztül
megkaptuk a KTI Közlekedéstudományi
Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésbiztonsági Kutatóközpontja által összeállított
közlekedésre felkészítési feladatokat
középső és nagycsoportos korosztály
részére, szabad levegőn és teremben végezhető csoportfoglalkozásokra, illetve
egyéni foglalkozásokra bontva.
Ezután került sor a programsorozat
I. fordulójára, a megyei fordulóra. Itt 2
feladatot kellett teljesítenie a regisztrált

óvodáknak:
1. „Hogyan közlekedünk mi” művészeti alkotás beadása. Az óvodásokkal
együtt készített művészeti alkotásnak
lényege, hogy kifejezze, melyek a legfontosabb üzenetek a társadalom felé
a közlekedés témakörben.
2. „Ennyit tanultam már a biztonságos közlekedésről” - játékos feladatlap
kitöltése. Az óvoda által kijelölt közlekedési koordinátor felügyeletével a Kupára
nevezett csapat (10 gyermek) közösen
oldott meg játékos közlekedési feladványokat, melyek ismeretanyaga a Biztonságos Óvoda módszertani anyagaira,
illetve az eddig megküldött feladatokra
építkezik.
A két feladatot elektronikusan kellett
elküldeni (szkennelve, vagy akár fotón)
a KTI Nonprofit Kft. részére.
A továbbjutástól függetlenül minden
regisztrált óvoda intézményenként 15 db
láthatósági mellényt kapott ajándékba.
Május 24-én a következő értesítést
kaptuk a szervezőktől:
„A beküldött műveket, feladatlapokat a mai napon (2018.05.24. csütörtök)
előre meghatározott szempontrendszer
szerint, 5 tagú független szakmai zsűri
értékelte. Az ötletes művészeti alkotások és a jól kitöltött feladatlapok révén a zsűrinek nem volt könnyű dolga,
a döntéshozatal kihívást jelentett. Az
értékelés eredményeképpen minden
megyéből 1 óvoda került kiválasztásra,
amely továbbjut a II. fordulóra, azaz a
régiós Kupára.
Örömmel értesítjük, hogy a zsűri

értékelése alapján az Önök intézménye
továbbjutott a II. fordulóra, így a kiválasztott 10 óvodással megyéjük képviseletében részt vehetnek a régiós Kupáért
való játékos vetélkedőn!”
Így jutottunk el június 12-én a II.
fordulóra, melynek helyszíne a Székesfehérvári István Király Általános Iskola
tornaterme volt.
Két másik intézménnyel a nyergesújfalui Benedek Elek Óvodával, Ajka
Városi Óvodával együtt jutottunk tovább
a Közép-Dunántúli régiós Kupára.
Közben a csapat összetétele is változott kissé. Végül nagy türelemmel,
érdeklődéssel és izgalommal készült a
Csiga csoportból 9 és a Katica csoportból 1 gyermek, akik a 10-es létszámú
csapatot alkották.
Úgy gondolom, hogy teljesítményük
elég kiemelkedő ahhoz, hogy név szerint
megjelenjenek ebben a beszámolóban:
Csiga csoportból - Borostyán Tamara,
Kovács Gabriella, Nagy Csaba, Szabó
Tamás, Szakács Emese, Szikora Kata,
Váradi Orsolya, Vekerdi-Badó Csenge,
Zeleny Anna és a Katica csoportból Alapi
Botond.
...folytatódik a 12. oldalon
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...folytatás a 11. oldalról

Készültünk csapatnévvel: CSIGA
CSAPAT és csapatkiáltással: „Csiga-biga
gyere ki,/ a versenyre állj most ki.” Csigát
ábrázoló táblát tartott a csapatkapitány
a kezében. A Csiga csapatot elkísérte az
óvodavezető helyettes, a Csiga csoport
két óvónője és dajkája.
A vetélkedőn csapatpólókat a KTI
Nonprofit Kft. biztosította – piros, sárga
és zöld színű csapatok voltak. Mi voltunk
a Sárgácskák.
A köszöntő és eligazítás után Zebivel, a program kabalájával tornáztunk,
bemelegítettünk.
A vetélkedő során 6 tematikus állomást jártak végig a csapatok, mely
során 1 állomáson egyszerre 1 csapat

volt jelen. Az állomásokon mozgásos,
játékos feladatok végeztek a gyerekek,
melyek a havonta kiküldött felkészítő feladatok témáira épültek (pl. láthatóság,
közlekedési eszközök, gyalogos közlekedés, KRESZ táblák, irányok, stb…) Az
eredmény értékelésében a gyorsaságnak
volt döntő szerepe.
A szünetben frissítővel (alma, víz,
üdítő), illetve az eredményhirdetés után
szendvicsebéddel is készültek a szervezők.
Ovisaink lelkesen végezték el a feladatokat. Egy pont híján a másodikok
lettünk. Nagyon büszkék vagyunk gyermekeink teljesítményére. Mindannyian érmet kaptak, valamint láthatósági

hátizsákot, benne hasznos eszközökkel.
Az I. helyezett óvoda, a nyergesújfalui
Benedek Elek Óvoda kapta meg a Kupát.
Óvodánk ajándékba kapott útvonalas
játszó szőnyeget, apró kresz táblákat,
közlekedési társasjátékot, valamint mobil jelzőlámpapárt és Demonstrációs
mágnes táblát.
Köszönjük a gyermekeknek, akik
lelkesen és türelemmel végezték el a
feladatokat, köszönjük a szervezőknek,
hogy ebben a programban részt vehettünk, köszönet a kísérőknek, akik lelkes
szurkolással buzdították a gyermekeket.

A mi virágos
kiskertünk

nak fejlesztését, az elültetett növények
iránt érzett felelősségtudatuk erősítését
egyszerre szerettük volna megvalósítani.
Akciónk a ,,Tavaszi zsongás” keretében
valósult meg. A szülőket arra kértük,
hogy ezen a napon minden gyerkőccel
egy kis cserép virágot küldjenek az oviba, és ha tehetik, maradjanak velünk a
délelőtt folyamán is. Reggel aztán érkeztek az,”egynyári- évelő-hagymás”
tavaszi növények, és a szorgos gyermekkezek készen álltak az ültetésre. A
kicsik szeretnek serénykedni és nagy
öröm volt számukra, hogy ezt a szüleik
segítségével tehetik. Együtt kinéztük a
virágok helyét, lyukat ástunk neki, és
többé-kevésbé jól irányzott mozdulattal a gyerekek elhelyezték a virágokat
„újdonsült otthonukba”. Aztán megöntözték a növényeket, hogy jó sokáig
virítsanak az arra járók örömére.
A gyönyörű virágoknak örülünk mi,

emberek, de ilyenkor boldog a Föld is,
mert szépséggel, törődéssel ajándékoztuk meg, ami környezetszennyező társadalmunkban egyre inkább ritka értékké
válik. Gyerekeinknek kell majd komolyan
szembenéznie a környezetszennyezés
által okozott súlyos problémákkal, s az
élet védelmében a megoldás is rájuk
vár. Ezért is fontos, hogy a jövő nemzedékét a szépre, jóra, a környezetünk
és a természet szeretetére, tiszteletére
neveljük. Most kell elkezdeni, hogy tudásunkat, félelmeinket, vágyainkat, akár a
legkisebbeknek is átadva, környezettudatos felnőttekké neveljük őket.

A falunkban az utóbbi években megfigyeltük, hogy mind nagyobb területeket foglalnak el a szebbnél szebb virágos szigetek, szegélyek. A nagy változás
az óvodánk környékét sem kerülte el,
szépült, virágos növények sokaságával
gyarapodott a Balassa utcai óvodaoldal
is.
Mindazt a szépséget, amit a szorgos
kezek elkezdtek kialakítani, fontosnak
éreztük megőrizni, védeni. Eközben
kötelességünknek tartottuk, hogy mi
is részt vegyünk a környezetünk szépítésében, az óvodánk környezetének
rendezésében.
A saját aktivitásunkon túlmutatóan a
gyermekek szépség iránti fogékonyságá-

Tóth Emese Júlia
óvónő, közlekedési koordinátor

Benedekné Flesser Éva
Kocsisné Dőri Julianna
Czakó Irén

K á p o l n á s n y é k i

Kisbíró

2018/június

Búcsúzunk az
óvodánktól
Hatévesek vagyunk mi,
kapun kiballagunk mi,
iskolába, iskolába,
iskolába megyünk mi.
Ott akarunk tanulni,
olvasni meg számolni,
nem tudatlan- tanulatlan,
nem oktondin felnőni.
Aprók, cseprők, bikficek!
Minden jót már tinektek!
Még egy kicsit, még egy picit,
még egy csöppet nőhettek.
/Csanádi Imre: Hatévesek búcsúzója/

2018 május 26.-án délelőtt 9 órakor tartotta a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
az idei ballagási ünnepségüket. Ebben
az évben 35 gyermek lesz iskolás: 26-an
a Katica csoportból, 9-en a Csiga csoportból. Az óvodai búcsútarisznyákat
Sinka Ágnes óvodavezető adta át a gyerekeknek.
Nem volt olyan régen, amikor az édesanyák megfogták a kicsi gyermekük
kezét és az óvodába vezetették őket.
Büszkén néztek rájuk: „A gyermekem
óvodás”!
Gyorsan teltek az évek. A három, négy
év alatt annyit nőttek, fejlődtek!
Mennyi mindent tanultak:
Megtanultak türelmesen várni, öltözködni, köszönni, a játékokkal játszani.
Mennyi dalt, mesét, verset ismertek

meg, mennyi érdekes dolgot fedeztek
fel a környezetükben.
Mennyi új mozgásos játékot próbálhattak ki, mennyi szép rajzot készítettek,
mennyi baráti kapcsolatot alakítottak ki.
Eljött az a nap, amikor az óvodai szék,
ágy már kicsi lett, amikor már az óvodai
játékok helyett a tudásvágy hívogat.
Az iskolában megtanultok majd betűt
írni, a meséket egyedül olvasni, a számok birodalmában barangolni.
Búcsúzunk tőletek kedves óvodásaink,
érezzétek jól magatokat az iskolában!
Látogatóba mindig visszavárunk!
Zsidákovits Zoltánné
Csiga csoport óvónője

Az Axereal Hungary kápolnásnyéki és agárdi gabonatárolójába keres

telephelyi munkatársat
Az állás betöltéséhez előképzettség nem szükséges.
Amit kínálunk : piaci bér és kafetéria, valamint stabil, megbízható
nemzetközi vállalati háttér. Részmunkaidős foglalkoztatás is lehetséges.
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

Jelentkezés módja: Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette érdeklődését jelentkezését a következő lehetőségeken várjuk:
telephelyek : 2484 Agárd, Pálmajor, vagy 2475 Kápolnásnyék a 7-es főút mellett a 42-es km-nél,
email : telep.axereal@gmail.com, telefonon érdeklődni lehet: 06 30/313 8673

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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KÁPOLNÁSNYÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Központi telefonszám: 22/574-100, 574-101

Podhorszki István - polgármester - 574100/111, 70/3823748
Szabóné Ánosi Ildikó - jegyző - 574-100/111,
70/9530786
Titkárság:
Németh Ildikó 574-100/111, 70/3801089
önkormányzati referens
Iktatás, önkormányzati ingatlanok bérletével
kapcsolatos feladatok
Igazgatási Iroda:
Dr. Kiszler Judit 574-100/118, 70/4274977
aljegyző
Testületi és bizottsági ülések előkészítése,
birtokvédelem
Oroszlán Tünde 574-100/112 igazgatási
ügyintéző
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
állategészségüggyel és állatvédelemmel kapcsolatos ügyek, hirdetményekkel kapcsolatos
feladatok, kereskedelmi igazgatás
Wágner Lili 574-100/112, 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

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

adat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyek,
családi jogállás rendezése, névváltoztatással
kapcsolatos ügyek, lakásépítési kedvezményhez igazolás kiállítása.
Törjék Zoltán - 574-100/118; 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

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
06 20/9831187

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.
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
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Háziorvos: Dr. Pauli Szilárd
Tel.: 06/22/574-065, 06/20/9355210
Rendelési idő:
Hétfő: 8.00 – 12.00
Kedd: 16.00 – 17.00
Pettend: 14.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 12.00
Csütörtök: 14.00 – 18.00
Pettend: 8.30 – 10.00
Péntek: 8.00 – 12.00
Gyermekorvos: Dr. Szalai Lídia
Tel.: 06/22/368-017, 06/30/4211782
Rendelési idő:
Hétfő: 8.00 – 10.00
Kedd: 14.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 9.30
Csütörtök: 14.00 – 16.00
Pettend: 12.45 – 13.30
Péntek: 8.00 – 10.00
Fogorvos: Dr. Gerhát Márta
Tel.: 06/22/368-459
Rendelési idő:
Hétfő: nincs rendelés
Kedd: 11.30 – 19.00
Szerda: 11.30 – 19.00
Csütörtök: 7.30 – 15.00
Péntek: 7.30 – 11.30
Iskolafogászat
11.00 – 15.00
Védőnő: Szita Ildikó
Tel.: 06/22/368-017
Terhes tanácsadás: Kedd: 8.30 – 10.00
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

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

Kápolnásnyék Körzeti Megbízott Fogadóórák
Helye: Kápolnásnyék, Fő utca 28. (Polgármesteri
Hivatal)
Időpontja:
minden hónap második hétfőjén 16:00 - 17:00
2018.07.09.
2018.08.13.
2018.09.10.
2018.10.08.
2018.11.12.
2018.12.10.

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

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.-

Egyéb időpontban elérhetőség:

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

Sárközy Csaba r.ftőrm.
körzeti megbízott

06/20/320-99-19
112
Tudja Ön, hogy adójából akár 130.000 Ft jóváírást is kaphat nyugdíjcélú
megtakarításához?

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

ANTENNA,
-RIASZTÓ, -VILLANY,

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 szerelése, javítás (hivatalos ügyfélszolgálati üzlet:
Szfv. Prohászka u. 28.
-„UPC DIRECT” Bárhol az országban elérhető tányéros tévé,
-„MinDig TV” ingyenes és extra digitális földi televíziós
szolgáltatás,
VILLANYSZERELÉS és
mérőhelyi munkák VILLANYÓRA HELYEK
-Lakóépületek komplett villanyszerelése, javítások,
-Érintésvédelmi felülvizsgálat, dokumentáció készítése,
RIASZTÓSZERELÉS és, VIDEÓKAMERÁS MEGFIGYELŐ rendszerek..stb
Szerelés, javítás: 06 30/981-63-63
Székesfehérvár Üzlet: 06 30/448-58-15
www.gergelysat.hu

