kápolnásnyéki

kisbíró

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Lapja
7. szám I 2018. augusztus

kápolnásnyéki szent mihály napi
ünnepség 2018
2018. szeptember 28.

2018. szeptember 29.

20:00 CSORDÁS TIBI
21:00 Groovehouse
22:00 RETRO PARTY

8:30 Főzőverseny
9:00 Kispályás labdarúgó torna
12:30 A lakosság kínálása finomságokkal
14:00 Megnyitó, köszöntők, eredményhirdetés
14:45 Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola,
Gimnázium és AMI diákjainak műsora
15:45 Teakwondo bemutató
16:10 4M Dance Company táncbemutató
16:35 Dynamic Dance Crew táncbemutató
17:05 Zumba Bogival
18:00 POLGÁR PETI
19:30 NAGY FERÓ
20:30 LASER SHOW
21:00 MC HAWER ÉS TEKKNŐ
22:00 UTCABÁL A HOSPITAL DUÓ-VAL
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gyermek programok I ugláróvár I sakk szimultán
egyéb szórakoztató programok
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Önkormányzati hírek
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. július 9-ei ülésén módosította az
egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításról
és kialakításról szóló önkormányzati rendeletet, mely
szerint a település közigazgatási területén kialakít
egy második védőnői körzetet is, amelyhez az iskola és Pettend településrész tartozik. Az új védőnői
körzet ellátására pályázat került kiírásra. A képviselők
100.000.-Ft támogatással járultak hozzá a Bicske
Város Önkormányzata által szervezett Kárpátaljai gyerekek nyári táboroztatáshoz. Az Erzsébet utca és az
Ercsi út közötti (Nagyhíd mellett) gyalogos járda kivitelezésére a testület a Fodor és Molnár Kft-t választotta.
A kivitelezés augusztus 20-a után meg is kezdődik,
így egy régóta fennálló komoly közlekedési problémát tudunk megoldani. A Kápolnásnyék Rákóczi
utca csatornahálózatának kiépítéséhez 2.600.000
Ft fedezetet biztosított a képviselő-testület a talajterhelési díjbevételből képződött, az önkormányzat
2018. évi költségvetésének kötött tartaléka terhére.
A gyermekbénulás által érintett személyek részére
szervezett rendezvény költségeihez 100.000.-Ft-tal
járult hozzá az önkormányzat. A képviselő-testület tárgyalta a Vörösmarty Mihály Emlékház fenntartásához,
felújításához kapcsolódó, az önkormányzat és a VTT
Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit
Kft között megkötendő közszolgáltatási szerződést és
azt javaslataival kiegészítve visszaküldte átdolgozásra.
A testület döntött Velence Város VTT Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Kft-ben fennálló üzletrésze ½ részének megvételéről, melynek
értéke 500.000.-Ft.
A Képviselő-testület 2018. július 23-ai ülésén elfogadta az önkormányzat és a VTT Velencei-tavi Területés Településfejlesztési Nonprofit Kft közötti, a Vörösmarty Mihály Emlékház fenntartásához, felújításához

kapcsolódó közszolgáltatási szerződést. A Testület az
önkormányzat tulajdonát képező, Kápolnásnyék Fő
utca 29. szám alatt található ingatlanban (Finom Étkek Háza) történt tűzesettel kapcsolatos követeléséről
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján lemondott, mivel a követelés
bizonyítottan csak veszteséggel vagy aránytalanul
nagy költségráfordítással lenne érvényesíthető. Az
önkormányzat döntött a Kápolnásnyék Fő utca 29.
szám alatt található ingatlan (Finom Étkek Háza) pályázati úton történő értékesítéséről, a versenytárgyalás
feltételeit kiírta. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési tartaléka terhére átcsoportosítások történtek: a
Gárdonyi úti (iskolánál lévő buszmegálló) gyalogátkelő
és járda kivitelezésére 2.723.955.-Ft, a Vörösmarty
parkban nyilvános illemhely építésére 7.321.810.-Ft
és a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda óvodaudvarának felújítására 2.000.000.-Ft.
2018. július 31-ei ülésén a képviselő-testület ajánlatkérési eljárást indított az iskolánál lévő gyalogátkelőhely és a kapcsolódó járda kiépítése tárgyában és
felhatalmazta a polgármestert a nyertes ajánlattevővel
való szerződéskötésre. Az Utépszerv Kft 2018. szeptemberében kezdi a kivitelezést, melynek keretében
új buszmegálló kialakítása is történik. Önkormányzatunk szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan pályázatot nyújtott be 286 m3 keménylombos
tűzifa igénylésére vonatkozóan, melyhez a szükséges
önrészt, 913.220.-Ft-ot a 2018. évi költségvetési
tartalék terhére biztosít. A képviselő-testület zárt ülésen bírálta el a védőnői álláshely kiírására beérkezett
pályázatot, és 2018. szeptember 1-től Gelencsér
Zoltánné védőnőt bízta meg a Kápolnásnyéki 2. számú védőnői körzet feladatainak ellátásával.
A lakosság részéről több képviselő-testületi ülésen,

valamint személyes beszélgetések során felmerült az
Ország úti járda problémája. A Képviselő-testület előtt
eddig sem volt ismeretlen, hogy az Ország út mentén
lévő járdaszakaszok nagyon rossz állapotban vannak,
nehéz rajtuk a közlekedés, de az idei évben sajnos
az Önkormányzat nem tudott a járda kiépítésére saját
forrást elkülöníteni, és ennek a szakasznak a kiépítése csak önkormányzati forrásból lehetséges, pályázni
nem tudunk rá. Az önkormányzat, főleg a gyalogosan
közlekedők számára szeretne minél előbb megoldást
találni a gondokra, ezért a 2019. évi költségvetés
összeállításánál, a beruházások tervezésénél a képviselő-testület mindenképpen igyekszik az Ország úti
járda felújítására forrást előirányozni, így a jövő évben
talán ki tudjuk építeni a Kutas sortól Velence határáig
tartó járdaszakaszt.
Tájékoztatni szeretnénk a lakosságot a további félreértések elkerülése végett arról, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló, sajnálatos módon leégett
Finom Étkek Háza épületen szükséges volt a leégett
gerendák, és födém rész eltávolítása nem csak a
balesetveszély, hanem a további károk megelőzése
céljából. A B3 TAKARÉK Szövetkezet Kápolnásnyéki
Kirendeltségének vezetője jelezte az önkormányzat
felé, hogy a tulajdonukban álló Takarékszövetkezet
épülete további károsodásokat szenvedett és szenvedhet mind az esőzések (épület beázás), mind a
gerendák leomlása miatt, és az esetleges további
károk keletkezéséért önkormányzatunkat terheli a
felelősség. Az előzőekben említett munkálatokat
mindenképpen szükséges volt végezni, és ez nem
az épület felújításának részét képezte.
Podhorszki István
polgármester

A Vörösmarty
Emlékmúzeum
felújításáról
„nemzetünk nagy
költőjének egykori
lakóháza”
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Kápolnásnyék gyöngyszeme nemzetünk nagy költőjének egykori lakóháza, a mai Vörösmarty Emlékmúzeum. Az építészetileg sem érdektelen kúriának, az irodalmi emlékhelynek igazi
zarándokhelyként, családi és osztálykirándulások célpontjaként
kellene funkcionálnia. Az állami tulajdonban levő műemlék
épület és intézmény azonban ma nem alkalmas erre, sem a
megközelítése, se a környezete, sem az épület és a park állapota, sem a benne levő kiállítás nagysága nem teszi erre

méltóvá. Éppen ezért kezdtük el a lobbizást a felújítása, illetve
a kiállítás bővítése érdekében. Kósa Lajos képviselőtársam a
csodálatosan felújított, a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány
által működtetett Halász-kastélyban nyitott meg kiállítást 2017
nyarán, s ekkor hívtuk fel a figyelmét a Vörösmarty Múzeum
állapotára. Ezt követően hárman készítettünk el egy költségvetési módosító indítványt, hiszen rögtön az ügy mellé állt Tessely
Zoltán országgyűlési képviselőtársam is.

Végül egy olyan bizottsági módosítót támogatott az
Orbán Viktor vezette kormány és az országgyűlés is,
amely szerint az idei állami költségvetés terhére az
Emberi Erőforrások Minisztériuma kap 444 millió 500
ezer forintot a múzeum felújítására. A minisztérium ezt
az összeget tovább adta a VTT Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Kft.-nek, hogy ő
végezze el a felújítást. Azért ezt a kft-t bízta meg, mert
100 százalékban önkormányzati tulajdonban van, az
egyik tulajdonosa éppen Kápolnásnyék önkormányzata, másrészt vissza tudja igényelni az ÁFA-t, így a
támogatás nettó lesz. Ha az önkormányzatot bízta volna meg a felújítással a minisztérium, akkor nemcsak
lassabb lenne a folyamat, hanem csak 350 millió forintot, azaz 94 millió 500 forinttal kevesebbet lehetett
volna fordítani a felújításra, hiszen az önkormányzat
nem tudja visszaigényelni az ÁFA-t. Ez pedig nagyon
sok pénz, erről felelős vezetők nem mondhatnak le. A
VTT Kft. azon a jogcímen tudja visszaigényelni az adót,
hogy a múzeum jövőbeni üzemeltetőjeként bevételre
tesz szert a belépőjegyek árusításából. Ezt felismerve
döntött helyesen Podhorszki István polgármester úr,
hogy kezdeményezi egy olyan közszolgáltatási szerződés megkötését a kft-vel, ami ennek a törvényes,
jogilag és szakmailag korrekt hátterét megteremti. Ezt
támogatta a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) is. Polgármester úr engem is tájékoztatott arról, hogy a PIM
főigazgatója július 13-án ilyen tartalmú levelet küldött
neki. A levelet valamennyi önkormányzati képviselő
megkapta, ám érdemes itt is idéznünk Prőhle Gergely főigazgató leveléből: a Petőfi Irodalmi Múzeum
„a jelenleg látható kápolnásnyéki kiállítás létrehozásában, a műtárgyak kölcsönzésében is szerepet vállalt.
Szeretném tájékoztatni polgármester urat arról, hogy
a jelentősen bővülő, megújuló, múzeumpedagógiai
foglalkoztatótérrel és újabb kiállítóterekkel gazdagodó
intézmény létrehozatalában is szívesen veszünk részt,
tudva, hogy állami intézményként ez kötelességünk is.
Kiváló muzeológus kollégáim a napokban bejárták a
múzeumot és a parkot, s a kormány által a felújítással megbízott, a szükséges forrással rendelkező VTT
Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjével egyeztettek a szükséges szakmai előkészületekről. Yilmaz
Bea ügyvezető asszony szóban arról is tájékoztatta
intézményünket, hogy Kápolnásnyék Község Önkormányzata közszolgáltatási szerződést tervez kötni a
VTT Kft-vel. Ez a konstrukció számunkra is garanciát
nyújt arra, hogy a múzeumunk által kölcsönzendő, a

Magyar Állam tulajdonában levő műtárgyak jó kézbe
kerülnek, s a Vörösmarty Emlékmúzeum működtetése hosszútávon biztosítható lesz.”

szabad lemondani, erről az útról nem szabad letérni, ez teremti meg a lehetőséget a településnek a
fejlődésre.”

A folyamat tehát egyszerű: van egy állami tulajdonban levő múzeum, amit jelenleg a kápolnásnyéki
önkormányzat működtet, ennek a Vörösmarty Emlékmúzeumnak a felújításáról dönt az állam, közel
félmilliárd forintot szán rá, s ezt a pénzt odaadja egy
gazdasági társaságnak. Mi ez, ha nem a közérdek
érvényesülése a leghatékonyabb formában? Éppen
ezért érthetetlen, hogy a nyéki testületi ülésen, amin
országgyűlési képviselőként én is részt vettem, a fent
említett szerződésnek az aláírását akarta az alpolgármester megakadályozni, ami jelentős kárt okozott
volna. Szerencsére a testület támogatta az előterjesztést, s időközben aláírták a közszolgáltatási szerződést, elhárult a veszélye annak, hogy elveszítsük
azt a sok pénzt, amiért oly sokat lobbiztunk Tessely
Zoltánnal közösen.

Nem értem, miért gondolja azt az alpolgármester úr,
hogy a minisztérium nem tudja, kinek és miért adta a
pénzt, de azt végképp nem értem, hogy miért akarta közel 100 millióval megkurtítani a felhasználható
forrást, hiszen mint írtam, az önkormányzat a bruttó
elszámolás miatt ennyivel kevesebbet tudna a támogatásból a felújításra szánni. Annak ellenére, hogy ezt
elmagyaráztam, mégsem vonta vissza a javaslatát,
ezt pedig egyértelműen felelőtlenségnek tartom.
Ugyanakkor mindannyian, akik érdekeltek vagyunk
Kápolnásnyék fejlődésében, szebbé, komfortosabbá
tételében hálásak lehetünk a testületnek, hogy nem
támogatta Farkas Károly indítványát.

Mindezt a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságnak, illetve a képviselő-testületnek a július 23-i ülésén
is kifejtettem, Farkas Károly alpolgármester mégis azt
javasolta, hogy a település kezdeményezze a kormánynál a felújítást végző kft-vel kötött szerződés
felbontását, a forrásnak az önkormányzat részére való
átadását. Idézem a testületi ülés jegyzőkönyvéből az
ott elhangzott gondolataimat: „alpolgármester úr indítványozta, hogy az Önkormányzat kezdeményezze
a Minisztériumnál a forrás visszavételét az önkormányzati cégtől, és átadását az Önkormányzatnak.
Ez nagy botorság lenne. A projekt véghezvitelére
kijelölt Kft. önkormányzati tulajdonú, átlátható, és az
Önkormányzatnak beleszólása van a működésébe,
döntéseibe. Kápolnásnyék polgármestere több évtizedes építőipari tapasztalattal rendelkezik, ezt itt ki
lehet aknázni. Erről a pénzről nem szabad lemondani,
és arra kell törekedni, hogy a következő években is
forrást tudjunk hozni a településre. A településközpont
felújítására szerzett pénzt sem tudtuk volna más célra
felhasználni. Én azt szeretném, hogy Kápolnásnyéknek legyen egy európai szintű múzeuma, ami viszi a
település hírét, és egyéb hozadékai is vannak. Ezekről
bűn lemondani. Kérem a Képviselő-testületet, hogy
felelős döntést hozzon, és éljen ezzel a lehetőséggel.
A bicikliút, a gyalogos vasúti aluljáró is a Múzeum
miatt van ott, ahol van. Látni kell, hogy ezek a beruházások egymást vonzzák. A település hozzáteszi
azt, amit ehhez hozzá lehet tenni. A lendületről nem

A lakosság tájékoztatása érdekében leírom, mikre
fordítja a VTT az állami támogatást: ingatlanvásárlásra,
hiszen meg kellett venni a múzeumkertbe ékelődött
két telket, köztük azt a rettenetesen elhanyagolt, szeméttel teli területet, aminek a helyén majd korszerű
parkoló épül. Sajnos ezt a telket nagyon drágán adták
el a tulajdonosai, de a vevő nem volt alkupozícióban,
ugyanis nem lehetett helyette más telket megvenni, hiszen ez van benne az eredeti múzeumkertben.
Ugyanakkor a vásárlás törvényes folyamatát mind
igazságügyi ingatlanszakértő, mind a gyámhatóság
is felügyelte, hiszen a tulajdonosok egy része kiskorú
volt. A további forrásokat a múzeum és a fejlesztésbe bevont területek állapotfelmérésére, építészeti
és belsőépítészeti tervezésre, történeti dokumentáció
és értékleltár elkészítésére, kerttervezésre és történeti kertrekonstrukció koncepciójának a kidolgozására
fordítják, hiszen nemcsak busz- és autóparkoló épül,
s a múzeumépület újul meg, hanem a kúria mögötti
üres területen gyönyörű park lesz, amiben szabadtéri
színpad is létesül. A múzeumépületen belül végre lesz
vizesblokk, eltűnik az udvari wc bódéja, a kiállítótér is
közel háromszorosa lesz a jelenleginek, s lesz végre
egy hangulatos múzeumpedagógiai foglalkoztató tér
is, amire a gyerekek miatt nagy szükség van. Remélhetőleg mindez 2019 őszére elkészül, s a kápolnásnyékiek mellett a Kárpát-medencéből hozzánk
látogató valamennyi magyarnak örömet fog okozni.
L. Simon László
országgyűlési képviselő
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iskolai hírei
Pótvizsgák ideje: 2018. augusztus 28. 8 óra
Kérjük, hogy a pótvizsgázó tanulók bizonyítványukat
és a tantárgyuknak megfelelő eszközt (pl. körző, vonalzó, szögmérő…) hozzák magukkal.
2018. szeptember 3-án (hétfőn) 8:00 órakor
rendezzük iskolánk tanévnyitó ünnepélyét.
(Kérjük, hogy 7:45-ig érkezzetek meg az iskolába, és
az évnyitón ünneplő ruhában vegyetek részt!)
1-4. órát tartjuk meg osztályfőnöki óra keretében,

„Repülj, repülj

büszke sólyom,
a Hargita felett
(Kormorán: Sólyom
a Hargitán)

”

tankönyvosztás és a bizonyítványok összegyűjtése is
ezen a napon lesz.
A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében ingyenesen kapják a tankönyveket az általános
iskolai tanulók, valamint a gimnázium 9. évfolyamos
tanulói.
A 10-12. évfolyamos tanulóink közül, akik valamilyen
módon jogosultak ingyenes tankönyvellátásra és még
nem hozták az ehhez kapcsolódó igazolást, kérjük,
hogy a tankönyvosztáskor tegyék meg. Ennek hiányában a tankönyveket nem tudjuk átadni. (bővebben
iskolánk honlapján http://www.vmg.vm-knyek.hu/)

11:35 után felügyeletet tartunk 17 óráig.
Kérjük, aki nem igényli gyermekének a felügyeletet,
írjon kikérőt erre a napra, melyet juttasson el az osztályfőnöknek.
Ezen a napon felmérjük, hogy ki milyen étkezést vesz
igénybe a tanév során.
Váncsa Krisztina
igazgatóhelyettes

Kirándultak
a felsős diákok
Hargita megye a különböző pályázati forrásoknak köszönhetően
sok diákunk számára válhatott ismerőssé: hetedikeseink egy
csoportja az idén kétszer is utazhatott Erdélybe, másodszor
már ötödikesekkel és hatodikasokkal együtt. Először áprilisban
Oroszhegyre (Határtalanul!), majd júniusban Ivóra (Erzsébet táborok) indultunk a fiatalokkal.

A csoportok vezetőjeként büszke vagyok arra, hogy a tavaszi
kirándulás résztvevői közül nagyon nagy arányban jelentkeztek
a nyári utazásra is; ez is azt bizonyítja, hogy sokan megszerették az erdélyi tájat, s vágynak vissza a határon túli magyar
területekre.

Barangolás Erdélyország kulturális és természeti kincsei körül
(2018. április 16-20.)

43 diák és 5 kísérő pedagógus vehetett részt az idei
tanévben, 2018. április 16-20-ig a már „hagyományos” erdélyi kiránduláson, melyet a Határtalanul!
- tanulmányi kirándulás hetedikeseknek pályázat
segítségével, az EMET támogatásával valósítottunk
meg. Az utazást Németh Sára 7.b osztályos tanuló
beszámolója alapján mutatjuk be.
Igazság szerint már ötödik osztályos koromban vártam az erdélyi kirándulást. Amikor hetedikes lettem,
és közeledett a kirándulás időpontja, izgultam, hogy
minden rendben legyen, hogy semmi ne jöjjön közbe,
és utazhassak a csoporttal.
Hétfőn négy órakor keltem, apa elvitt az iskolához. A
busz fél hat előtt indult el Kápolnásnyékről. A határnál
némi várakozás után átkelhettünk, és megkezdődött
az erdélyi tanulmányi kirándulás.
Először Nagyszalontán álltunk meg, megtekintettük
az Arany János Emlékkiállítást a Csonka toronyban.
Érdekes volt, mert sok mindent megtudtunk híres
magyar költőnk életéről, láthattuk saját tárgyainak egy
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részét, például azt a karosszéket is, amelyben örökre
elaludt. Ezután Bánffyhunyadon néztük meg a református templomot. Nekem nagyon tetszett a díszítése,
és az, hogy megőrizték régies jellegét. Kis idő múltán
megérkeztünk Kolozsvárra, ott felkerestük a Mátyás
szobrot és a régi város maradványait a Fő téren,
Dsida Jenő sírját pedig a Házsongárdi temetőben. A
Mátyás szobor nagyon szép volt, olyan méltóságteljes, tiszteletreméltó. Dsida Jenő sírjánál megható volt
a sok koszorú és szalag, melyeket magyar társaink
helyeztek el. Mi is kötöttünk emlékszalagot. Késő este
érkeztünk meg Oroszhegyre.
A második nap elmentünk Petőfi kútjához, és Fehéregyházára a Petőfi Múzeumba. Nagyon tetszett,
ahogy bemutatták a költő egész életét. Székelykeresztúron Petőfi körtefája is nagyon szép volt, és
érdekes az ehhez kapcsolódó hagyomány is, ahogy
a helyiek újraoltják a fát, és őrzik emlékeiket. Ebéd
előtt még elmentünk a székelyderzsi erődtemplomba,
ami a Világörökség része. Láttunk rovásírásos téglát,

Szent László legendáját bemutató falfestményeket.
Felmásztunk a toronyba, ahonnan gyönyörű volt a kilátás. Délután a Székelykapu-parkot és Orbán Balázs
író sírját tekintettük meg Szejkefürdőn. Megkóstolhattuk a „petróleumos forrást” is.
Szerintem a harmadik nap volt a legszebb, mert akkor voltunk a Tolvajos-tetőn, ahol három keresztet
láttunk, és körülötte gyönyörű fenyőerdőket. Csíksomlyón a Mária-kegytemplomba mehettünk be,
és a búcsú helyszínén, a domboldalon is tehettünk
egy rövid sétát. Ekkor mentünk a Gyilkos-tóhoz és a
Békás-szoroshoz is. A Gyilkos-tó gyönyörű volt. Az
pedig, ahogyan a Békás-szoroson sétáltunk keresztül, olyan volt, mintha egy mesében lennénk, ahol
minden csak álom. Visszafelé megálltunk a zetelaki
víztározónál.
Csütörtökön elmentünk az oroszhegyi iskolába.
Nagyon tetszett az iskola régiessége. Rövid műsort
adtunk elő, az ottani igazgató bácsi pedig mesélt a
székely nép történetéről. Együtt játszhattunk, fociz-

hattunk, beszélgethettünk az ottani diákokkal. Aznap
még elmentünk Farkaslakára, Tamási Áron sírjához,
nagyon szép volt, ahogy székelykapun keresztül juthattunk be, és a fák körülölelik a nyughelyet. Ezután
voltunk Korondon, felsétáltunk a Csiga-dombra, ahol
megkóstoltam a sós vizet, ami a sziklából folyt. A
panoráma csodálatos volt. Azután elmentünk Józsa
János bácsi fazekasműhelyébe. János bácsi elmondta a korondi fazekasság történetét, megnézhettük az
éppen zajló munkákat is. Itt vásárolhattunk ajándékot
családunknak. Délután elmentünk a Dévai Szent Ferenc Alapítvány oroszhegyi napközijébe. A gyerekek

nagyon meghatóan énekeltek. Azután felsétáltunk a
kilátóhoz, több oroszhegyi diáktársunk is jött velünk.
Nagyon hosszú és fárasztó volt az út a kilátóig, de
megérte, a kilátás gyönyörű volt. Wass Albert verseiből összeállított irodalmi műsort hallgattunk fönt
a hegytetőn.
Ötödik nap, a hazaúton elmentünk Dévára, felmentünk egy felvonóval a várba. Érdekes volt látni a
Kőmíves Kelemenné ballada színhelyét. A várból a
kilátás különleges: beláttuk az egész környéket. Azután Aradon álltunk meg, a vesztőhelyen megnéztük
a vértanúk emlékoszlopát, itt is elénekeltük a székely

és a magyar Himnuszt. Szerintem nagyon nagy tiszteletlenség, hogy az emlékmű elé focipályát építettek. A
városközpontba is bementünk, a Szabadság-szobrot
jártuk körül.
Késő este értünk haza, igen fáradtan, ám boldogan,
rengeteg élménnyel gazdagodva. Az utazás nagyon
emlékezetes volt számomra: a sok szép táj, a mezők,
az erdők, a hegyek… Remélem, még látni fogom
valamikor. Nagyon nagy köszönet tanárainknak, hogy
„bevállalták”, elvittek minket, és vigyáztak ránk. Kívánom, hogy minden hetedik osztályos tanuló jusson el
oda, ahová mi eljutottunk.

„Kápolnásnyékiek erdélyi kalandja” és „Zánkai kalandvadászat”, avagy Erzsébet táborok felsősöknek
Az „Erzsébet táborok” keretében 2018-tól már iskolánk felsős tanulóival is pályáztunk Erzsébet táboros
nyaralásokra. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek
tartalmas nyári időtöltése ne az anyagiak függvénye

legyen, ezért is éltünk az elérhető lehetőségekkel.
Sikeres pályázatunknak köszönhetően június 17-23ig 48 diák és 3 kísérő Ivóra (Erdély, Hargita megye),
július 1-6-ig pedig 61 diák és 7 kísérő Zánkára utaz-

hatott táborozni.
Mindkét esetben jelképes összegbe (Erdély 2500 Ft,
Zánka 500 Ft) került a szülőknek a 6 nap: utazás,
szállás, teljes ellátás és változatos tábori programok.

„Kápolnásnyékiek erdélyi kalandja”
(Ivó, 2018. június 17-23.)

Az idei évben először nyílt lehetőség Pest megyén
kívüli iskoláknak is pályázni az ivói (Erdély, Hargita
megye) Erzsébet táborban való részvételre. Természetesen éltünk a lehetőséggel: ötödikes, hatodikos
és hetedikes tanulókkal adtuk be a pályázatot, augusztus végi turnusra. Az elbírálás után értesítettek,
hogy a csoport nagy létszáma miatt az első, júniusi
turnusban vehetünk részt, amennyiben így (a bejelentéstől számított 2 hét múlva!) is vállaljuk az utazást. Az
Iskolavezetés jóváhagyásával elfogadtuk a felajánlást,
gyors és hatékony újratervezés és szervezés után az
eredetileg is tervezett létszámmal 48 diák és 3 kísérő
indult Erdélybe június 17-én.
Kápolnásnyékről Budapestig kellett megoldanunk az
utazást. A Keleti pályaudvaron már a tábori vezetők,
segítők, szervezők fogadták csoportunkat. A táborozók részére foglalt hálókocsis vonattal, a Korona
IC-vel utaztunk. Kényelmes, 6 fős fülkékben töltöttük
az éjszakát, tiszta ágyneműt és úti élelmiszercsomagot is kapott mindenki a vonaton. Másnap reggel
Gyergyószentmiklóson különjáratos buszok várták a
táborozókat, hogy Ivóra szállítsanak mindenkit.
Ivón az Erzsébet tábor hatalmas, zárt területen, fenyvesekkel körülvéve 170 fő fogadására alkalmas, így
családias környezetben ismerkedhettek a tanulók a

Hargita szépségeivel. Megmásztuk a Madarasi-Hargitát, csoportunk a kopjafáknál elénekelte a Magyar és
a Székely Himnuszt: ködfelhőben állva, meghatottan
álltunk a hegytetőn. Szórakozás és kultúra tökéletesen megfért egymás mellett a héten: éjszakai bátorságpróba, játékos sport- és műveltségi vetélkedők,
ping-pong, tollas, csocsó, fúvószenekari koncert,
strand, séta a vadasparkban, látogatás a sóbányában
(Parajdon), daltanulás a tábortűznél, táncház is a heti
program része volt. Mindenki kapott tábori csomagot
(emblémás póló, törölköző, kulacs, sapka, tornazsák).
Külön öröm számunkra, hogy részt vehettünk ezen
a táborozáson, hiszen, mint a szervezők elmondták,
több mint 10000 jelentkező közül csupán 1300 diák
juthatott el az ivói táborba idén nyáron. Megtisztelő,
hogy az m1 televíziós bejelentkezéséhez csoportunkat kérték föl, hogy nyilatkozzunk a tábori élményekről, tapasztalatokról.
Csíkszeredából indultunk haza, épp megelőzve a
nyári hóesést, péntek este. Boldog kacagásoktól,
gyerekzsivajtól, élményektől volt hangos vagonunk,
egyszerűen jól éreztük magunkat! Az odaúthoz hasonló éjszakai hálókocsis utazás után a tanévzáró
legvégére, a bizonyítványosztásra még épp odaért,
aki nagyon sietett…

„Zánkai kalandvadászat”
(Zánka, 2018. július 1-6.)

Tavasszal kellett pályáznunk a nyári élménytáborra:
5-8. osztályos tanulók jelentkezését vártuk, osztályfőnöki ajánlás alapján, a zánkai táborozási lehetőségre.
Nemcsak a tábori programra, hanem az ingyenes „Er-

zsébet különvonatra” is eredményesen pályáztunk,
így Székesfehérvárról Zánkafürdőre kényelmesen, a
csoport számára biztosított különkocsikban utazhatott
a 61 diák és 7 kísérő.
Első élményként dottóval (városnéző kisvonattal)
utazhattunk a vasútállomástól a főépületig a régi
úttörőtábor területén. Érkezéskor ajándékcsomagot
(tábori emblémás póló, törölköző, fém kulacs, sapka,
tornazsák) kapott minden diák.
A szállás elfoglalása és ebéd után gazdag programkínálatból csemegézhettünk. A mi tanulóinkat ismerve
a csoport kísérői a következő programokat választották az érdeklődő gyermekeknek: lovas bemutató,
világháborús kiállítás, haditechnikai park, sárkányhajó,
sétahajó, falmászás, kalandpark (kötélpálya), lábbal
hajtós gokart, kerékpáros akadálypálya, lézerharc,
vízi csúszda, szablyavívás, tábori olimpia, közlekedéstechnikai park, zenés programok, műveltségi

játékok, füstalagút, katonai kiképzőpálya, tábortűz,
tűzzsonglőr-bemutató, íjászat, trambulin. Biztos, hogy
senki sem unatkozott. 
A tábor ideje alatt a szervezők arról is gondoskodnak, hogy születésnapjuk estéjét is a táborban töltő
gyermekek ne maradjanak ki a köszöntésből. Szülinaposunk, Halmai Csaba barátaival együtt „bulin”
vehetett részt, ahol énekkel, lufikkal, tortával várták
az ünnepeltet.
Természetesen egy hét a Balaton partján nem telhetett strandolás nélkül. A programok közti szabad
idősávokban a vízben vagy a vízparton hűsöltünk.
Jó volt látni az olykor kellemesen fáradt, de mosolygós arcokat, csillogó szemeket. A gyermekektől és a
szülőktől pozitív visszajelzéseket kaptunk, sokan már
most kérdezték: „Ugye, megyünk jövőre is?” /Rajtunk
nem múlik, pályázni fogunk! ;) /
Gránitz-Pápai Judit
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Napközi Erzsébet-tábor
A nyári szünetben július 9-13. között iskolánkban
Napközi Erzsébet-tábort tartottunk. A táborban 51
alsós kisdiák vett részt.
A gyerekcsoport tagjai jelképes (napi 100 Ft) részvételi biztosíték befizetésével vehettek részt a táborban,
ahol hétfőtől péntekig, 8.00 és 16.00 között a sport
és egészséges életmód, a környezettudatosság, a
hagyományőrzés és a kézművesség, az önismeret
és a közösségépítés témájához kapcsolódó színes
programok és napi négyszeri étkezés volt biztosított
a gyermekek számára.
Az előzetesen, a tábort szervező padagógusok által
kidolgozott és szakmailag jóváhagyott programnak
kellett megfelelni a hét folyamán. Az Erzsébet Táborok szakmai javaslatainak figyelembevételével, a helyi
igényekhez, a gyerekek érdeklődéséhez leginkább
illeszkedő programokat kellett összeállítani.
A tábor fő szervezője Szigeti-Kiss Zsuzsanna, iskolánk alsós tanára, aki Balog-Szudy Alexandra, Perényi Annamária, Lukács Szilvia, Tóth Anita kollégájával
karöltve valósította meg a programokat.

A VVSI eredményei
a nyári időszakban
Ismételten büszkélkedhetünk tanulóink sikereivel. A VVSI-ben sportoló kajakkosaink
kiemelkedő eredményeket értek el a nyári
szünetben.
• Magyar Bajnokság:
K-2 1000m Jenei Panna-Nemes Réka 1. 1
1
K-2 2000m Gaál Liliána-Ocskay Lora 1.
1
K-2 Kövesdi Patrik- Nagy Raul 1.
K-4 1000m Kovács Lilla-Gaál Liliána-Jenei PannaOcskay Lora 1.
1
K-4 Nemes Réka- Fodor Sugi-Sági Alíz-Várkonyi
Sarolta 1.
1
K1 500 m Kövesdi Patrik 1.
1
K1 3x200 m váltó Kövesdi Patrik - Morek Ádám –
Varga Gergő Barnabás 1.
1
K-1 1000m Nemes Réka 2.
2
K-2 2000m Jenei Panna-Nemes Réka 2. 2
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K-1 2000m Kovács Lilla 4.
K-1 1000m Kovács Lilla 4.
K1 2000 m Kövesdi Patrik 2.

3
3
2

Verseny eredmények alapján:
Serdülő válogatott: Nemes Réka, Kovács Lilla, Kövesdi Patrik
Kölyök válogatott: Gaál Liliána
Olimpiai Reménységek Versenyén, Lengyelországban Poznanban induló versenyző és
száma
Kövesdi Patrik, K-1 500m, K-4 1000m
• Vidék Bajnokság
2000m + váltó
U14 K-1 Nemes Réka 1 hely, Kovács Lilla 2 hely
U14 K-1 Kövesdi Patrik 1. hely

U13 K-2 Gaál Liliána-Ocskay Lora 1. hely
U15-16 váltó Varga Gergő-Morek Ádám-Kövesdi
Patrik 3. hely
K2-2000m Gaál Liliána-Lora Ocskay 1.hely
K2-1000m (U14) Gaál Liliána-Lora Ocskay 3. hely
U15 1000m Kövesdi Patrik 1. hely
U14 1000m Nemes Réka 2. hely
U14 K-2 Nemes Réka-Jenei Panna 1. hely, Gaál
Liliána-Ocskay Lora 3. hely
K1 U15 500m Kövesdi Patrik 1. hely
Gratulálunk tanulóinknak és a felkészítő edzőjüknek
Major Ildikónak! Sok sikert kívánunk a szeptemberben megrendezésre kerülő Diákolimpián.
Váncsa Krisztina
igazgatóhelyettes

Gyereknap 2018
Az előző számban jelent meg a Gyermeknap támogatóinak szóló köszönet, amiből sajnos Csatlós András neve kimaradt. Ezúton szeretnénk neki is köszönetet mondani
a gyermeknapra felajánlott támogatásért.

óvoda hírei

Bemutatkozás…
„Én boldog pillanataimban gyermeknek érzem magamat és akkor derűs a szívem, ha munkámban játékot
fedezek föl. Félek a játszani nem tudó emberektől és
mindig azon leszek, hogy az emberek játékos kedve
el ne lankadjon, hogy azok a szűkös életfeltételek,
melyek a játék kedvét és lehetőségét szegik, megszűnjenek.”
(József Attila)
Domakné Vagyóczki Erika vagyok, a Kápolnásnyék
Község Önkormányzatának képviselőtestülete döntése alapján 2018.06.02.-2023.06.01. a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda vezetésével bíztak meg.
Pázmándon élek férjemmel és két fiammal. Szakmai
életutam legfőbb jellemzője, hogy mindvégig hivatásként éltem meg pályám kihívásait és sikereit éppúgy,

mint nehézségeit. Tizenhét éves szakmai tapasztalattal, gyakorlattal rendelkező óvodapedagógus vagyok.
Pályafutásom során végig óvodában dolgoztam, óvodáskorú gyermekek nevelésével-oktatásával, egyéni
fejlesztésükkel foglalkozom. Meggyőződésem, hogy
a pedagógia területén csak megfelelő, összehangolt
csapatmunkával lehet sikereket elérni.
Jellemez:
Az innováció, a folyamatos megújulni tudás képessége, a tudatos, erkölcsös magatartás. Minden erőmmel arra törekszem, hogy az óvodáskorú gyermekek számára minél gazdagabb tárgyi felszereltségű
intézményt, a munkatársaimnak pedig megfelelő
munkahelyi klímájú, magasabb színvonalú szakmai
környezetet biztosítsak (otthonosság, biztonságos

munkakörnyezet). Olyan óvodában dolgozni, ahova a szülők szívesen hozzák gyermekeiket, mert
testileg-szellemileg biztonságban tudhatják őket.
Munkámat hivatásnak tekintem, melyben mindig a
gyermekek iránti szeretet, tisztelet, felelősség a meghatározó. A hitelesség az, amire valóban szüksége
van egy hatékony és sikeres vezetőnek. A hiteles
vezetők mindig arra összpontosítanak, amerre haladnak, de sosem veszítik el szem elől azt, ahonnan
jöttek. Alkalmazkodnak környezetükhöz, de mindig
tudják, meddig mehetnek el. Tanulnak az őket alakító,
sokszor kemény tapasztalatokból, mert tudják, hogy
ezáltal könnyebb lesz megismerni a vezetni, befolyásolni kívánt emberek igényeit és gondjait.
Domakné Vagyóczki Erika
Vezetőóvodapedagógus

Óvodai beszoktatás, visszaszoktatás
Olyan összetett problémát taglalok, mely egyaránt
foglalkoztat szülőket, gyerekeket, óvodapedagógusokat. Sok esetben beszoktatási tervet készítünk,
melynek mentén több opció közül választhatunk, ill.
alkalmazhatjuk a már jól bevált módszereinket.
1. Anyás beszoktatás: a gyermeket az anyuka jelenlétében szoktatjuk, benn lehet vele a megbeszélt
időkeretben, együtt ismerkedhetnek meg az óvoda
játékaival, az óvó nénivel, a gyerekekkel, a szabályokkal, a napirenddel. Ez jó annak a gyermeknek,
akinek ott van az anyukája, de neki is csak addig,
amíg ott van. Nehezen fogadja el a gyermek, hogy
miért nem lehet vele mindig anya az oviban. Aztán ott
vannak azok a gyermekek is, akiknek nem tud jelen
lenni az anyukájuk a beszoktatás első napjaiban, mert
már dolgozni kell mennie, vagy mert nem ért ezzel a
beszoktatási módszerrel egyet. Ezek a gyerekek nem
tudják elfogadni, hogy a Katika mamája ott lehet, mi-

közben az övé sehol sincs, ez erős frusztrációt válthat
ki a gyermekből és csak fokozza a meg nem értést.
2. Fokozatos beszoktatás: az új gyermekek nem
egyszerre érkeznek, hanem bizonyos időeltolással,
pl. 4-5 nap múlva érkeznek újabbak a csoportba.
Ennek az a hátránya, hogy akik már elfogadták az új
helyzetet, környezetet, az újonnan érkezők kétségbeesett sírása láttán elbizonytalanodnak és társulnak
a kesergésben.
3. Beszoktatás egyszerre érkező kiscsoportosoknál:
első nap mindenki megrémülve, szorongva fogadja
az új helyzetet, néhányan sírnak, toporzékolnak, ami
teljesen érthető. Teszik ezt mindaddig, amíg meg nem
bizonyosodnak arról, hogy anya, vagy apa tényleg
mindig érte jön, soha nem hagyja itt az oviban délután.
Mi az a szülő részéről, ami segítheti az ovi könnyebb

elfogadását?
Mesélni kell szépeket a saját óvodás élményekről (ha
kevés van ilyen, akkor engedjük el a fantáziánkat) az
ovi varázslatáról, hogy ott mi mindent fognak játszani,
milyen új és érdekes játékok vannak. Nem ám elrettenteni a gyermeket, hogy “Majd az oviban megtudod
kisfiam! Ott nem csinálhatod ezt, amit itthon!” Nem
ám negatív jelzőkkel illetni az óvó nénit, akit nem is
ismer a szülő, csak hallott róla, és negatív véleményt
formál alaptalanul. Lehet építeni az ovi napirendjére
(és kell is), hiszen akinek reggel 8-ra be kell érnie
az oviba, az nem nézheti 10-ig a mesét. A biztonságérzet kialakításában nagyon sokat tudnak segíteni
a szülők. Persze mindig vannak nehezen elszakadó
gyermekek, mert érzik, hogy ott nem fog annyi figyelem esni rájuk, mint otthon, hiszen 25-30 fős csoportokban lehetetlen úgy törődni egy kisgyermekkel,
mint otthon eggyel, kettővel.
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Mi az az óvó néni részéről, ami segítheti a könnyebb
beszoktatást?
Elsősorban a személyisége, a kisugárzása, a mosolya, a megnyugtató hangja, a mindenre figyelés
képessége, az elfogulatlanság minden gyermekkel.
A bábok, a furulya használata, a figyelem átterelés
módszere. A rövid és érthető válaszok, mondatok,
a megnyugtató simogatás, ringatás. A megértés, az
elfogadás, az éneklés, a leleményesség, mely nélkül
kudarcokkal teli lesz felnőttnek, gyermeknek egyaránt
a beszoktatás. Az otthonról hozott alvókák, macik,

babák mind-mind megnyugtatják a gyermeket.
A visszaszoktatás
A gyermekek örülnek egymásnak, a régi jól ismert
környezetnek, a kedvenc játékoknak. Az óvó néni
emlékszik arra, hogy kinek mi volt a legkedvesebb
tevékenysége, azok felajánlása sokat segíthet. Tudja,
hogy Rozikának a hercegnős kirakó volt a kedvence,
őt ezzel várja, stb.
Nem könnyű. Sok szülő nehezebben fogadja el a
gyermeke beóvodázását, mint maga a csemete.
Megértem, ha sír a szülő, szomorú, egész nap a

gyermeke körül forog minden gondolata, de jó, ha
ez nem látszik rajta, vagy legalábbis amíg elbúcsúznak, nem fakad sírva, nem mutatja, hogy szomorú.
Hinni és bízni kell az óvó nénikben, akikre rábízzák
féltett kincseiket, hogy hamar és ügyesen túl lesznek a gyermekek ezeken a nehéz napokon. Bizton
állíthatom, hogy 1-2 hét múlva mosolyogva, vagy
legalábbis sírás nélkül érkezik majd a kicsi az oviba.
Kívánom, hogy így legyen!
http://www.jofi.hu/2017/09/06/beszoktatasvisszaszoktatas/

közérdekű
Kormányablak buszok segítik a
még hatékonyabb és gyorsabb
ügyintézést

„Magyarország
Kormánya 2011.
január 1-től
kezdte

”
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Az elmúlt években olyan közigazgatást építettünk,
amely élvezi az emberek bizalmát, segíti a magyar
állampolgárok és a vállalkozások boldogulását. Célunk, hogy a magyar emberek számára az ügyintézés
ideje, az arra fordított energia és anyagi terhei csökkenjenek, ezáltal javuljon életminőségük. Ezt szolgálta
a kormányablakok kialakítása és ezt a célt szolgálja a
kormányablak buszok üzembe helyezése is – mondta Tuzson Bence közszolgálatért felelős államtitkár a
hatodik Kormányablak Busz átadásán.
Tuzson Bence a vas megyei Jánosházán helyezte
üzembe a hatodik kormányablak-feladatok ellátására
kialakított Mobilizált Ügyfélszolgálatot (Kormányablak
Buszt), amely a megye 216 településén teszi lehetővé
az állampolgárok számára a kormányablak szolgáltatások igénybe vételét.
Az átadón az államtitkár a kormányablak buszokkal
kapcsolatosan hangsúlyozta: ,,Végig kellett gondolni, hogy ez a jó minőségű szolgáltatás,
hogyan tud mindenhova eljutni. Így született
meg a döntés, hogy Magyarországon tíz Kormányablak Busz lesz.”
A mobilizált ügyfélszolgálati irodában az ügyfelek több
mint 2500 féle ügykört kezdeményezhetnek, illetve
kaphatnak tájékoztatást az eljárás menetéről. Többek
között személyazonosító igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézésre, ügyfélkapu regisztrációra is van lehetőségük
az ügyfeleknek Az állampolgárok rugalmasabban
szervezhetik az ügyintézésüket, hiszen lakóhelyük
valamint munkahelyük között, útközben is könnyen

elérhetőek a kormányablak szolgáltatások. A buszban
1 db okmányos és 1 db kormányablak munkaállomás
került kialakításra teljes informatikai hálózattal együtt.
A kiépített rendszer magában foglal egy beépített
fényképezőt, valamint nyomtatót és szkennert is. A
teljes mobil ügyfélszolgálat klimatizált, továbbá szünetmentes tápegységről, aggregátorról üzemeltethető
azokon a helyszíneken, ahol nincs villamos hálózati
csatlakozási lehetőség. A Mobilizált Ügyfélszolgálat
akadálymentesített, mozgássérült ügyfelek fogadására is alkalmas.
Magyarország Kormánya 2011. január 1-től kezdte
meg az országos kormányablak-rendszer kiépítését,
majd – mind számában, mind funkcióiban történő
– folyamatos bővítését. A Mobilizált Ügyfélszolgálat
létrehozásával lehetőség nyílik a helyben történő ügyintézésre a kormányablakkal nem rendelkező, illetve a
közlekedési infrastruktúra szempontjából hátrányban
lévő településeken élő állampolgárok számára is,
ezzel az ügyfelek hatékony kiszolgálását akadályozó
térbeli korlátok áthidalhatóvá válnak.
A Mobilizált Ügyfélszolgálat segítségével a kormányablakos ügyintézés közelebb kerül az állampolgárokhoz, elősegítve a célt, hogy magas színvonalon,
hatékonyan és gyorsan intézhessék ügyeiket. Ezáltal
a részben hazai, részben európai uniós források felhasználásával kialakított, közösségi térként is funkcionáló kormányablakok mellett kórházaknál, különböző
céges és állami rendezvényeken, fesztiválokon a Mobilizált Ügyfélszolgálatokon (kormányablak buszokban) is intézhetik ügyeiket az állampolgárok.

Megpróbáltuk, sikerült!
A Táncsics Mihály utcában lassan egy évtizede az
akkori önkormányzat építtetett egy kis játszóteret.
A környező utcákban több kisgyermekes család él,
ők szívesen vitték oda játszani gyermekeiket, hiszen a
zárható kis kertkapujával biztonságot nyújtott.
Idén tavasszal elhatároztuk alpolgármester úrral, aki
a környező utcák képviselője, hogy egy kis közösség
építő, játszótér megújításra invitáljuk a szülőket és
nagyszülőket. 2018 június 23-ra tűztük ki a napot.
Az előkészületek már hétköznap megtörténtek: megjavították, megerősítették a játékokat, kicserélték friss

homokra a régit – mely komoly fizikai munkát igényelt. Köszönet érte!
Szombaton ránk már csak festegetés várt. Festékről,
ecsetről, gumikesztyűről, s amiről még a munkához
szükségünk volt, az önkormányzat gondoskodott.
Sorra érkeztek kisgyermekekkel együtt a családok
és a nagyszülők, kivették részüket a munkából.
Közben finom vaddisznó pörkölt rotyogott az üstben.
Meglátogatott minket polgármester úr, süteménnyel
kedveskedett a jegyző asszony, velünk dolgozott
végig Vurczinger Zsuzsanna képviselő asszony és

Istvánovits Reni a falu krónikása is. Miután végeztünk
a munkával az ízletes ebéd mellett kellemesen elbeszélgettünk, jobban megismerhettük egymást. Jóleső
érzéssel tölt el, hogy kis unokánknak is megmutathatjuk a játszótéren azt, amit Papi és Mami tett a
közösségért. A program kiválóan sikerült!
Köszönjük Farkas Károly alpolgármester úrnak a szervezést és a sok munkát és mindenkinek, aki kivette
részét a felújításból! Jövőre megismételjük!
Marosánné dr. Gáti Gabriella
nagymama

gratulálunk!
Dér Károlyné Vali nénit, polgármester úr és jegyző asszony köszöntötte 90. születésnapja alkalmából!
Jó egészséget kívánunk!
Kápolnásnyék Község Önkormányzata

köszönet!
A Barátság Klub tagjai (név szerint: Farkasréti Tamás vezető, Kovács János helyettes, Babirák Mihály, Horváth János, Kratancsik Péter) kitakarították
és megmetszették a fákat, bokrokat a Balassa emlékhelyen, amely összefogás nélkül nem jött volna létre.
Köszönet a Klub tagjainak!

Bemutatkozik a
Barátság Klub vezetője
Tisztelt kápolnásnyéki lakosok!
Farkasréti Tamásnak hívnak. 2008-óta lakom Kápolnásnyéken. 2017-ben csatlakoztunk a párommal
Járosiné Nánási Gizellával a klubhoz azóta is tagjai
vagyunk és segítjük a munkájukat. 2018. januárjában
lemondott vezetői pozíciójáról

Halgancz Sándorné . A klub tagjai felkértek a klub
vezetésére amit elvállaltam,
helyettesem Kovács János lett. A klub aktivitását a
vezető váltás nem befolyásolja, továbbra is készen
állunk Kápolnásnyék minden rendezvényén a megszokott lelkesedéssel részt venni. Az idei évben is

megrendezzük a szüreti felvonulást és a bált, amit
szeptember 15-én tartunk melyre minden kedves
érdeklődőt, vendégeket szeretettel várunk.
Tisztelettel: Farkasréti Tamás
Barátság Klub vezető
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Ha nyár, akkor kirándulás!

Kihasználva a jó időt, sokat kirándultunk. Olyan szép
a mi országunk! Mindig csak egy-egy napot. Jó a
közlekedés, igaz volt olyan, hogy már az 5 órás vonattal mentük reggel.
Június végén voltunk Szolnokon. Sétáltunk a Tisza-virág hídon a Tisza felett és a parton. Nagyon
élhető város, kedves emberek. Széles, virágos utcák
és parkok.
Második kirándulásunk Sopronban volt. Vonatról leszállva felültünk a 2-es buszra, mellyel tettünk egy
kört a Lőverek felé, majd a város közepén leszállva
megtekintettük a Kecske templomot, sétáltunk a kis
zegzugos utcákban. Megebédeltünk a főtéren, majd
10

felmentünk a Tűztoronyba. Nagyon szép kilátás volt
a városra! Nézelődtünk a városban, lett volna még 2
és fél óránk a vonat indulásáig, de az időjárás közbe
szólt. Szinte a semmiből leszakadt az ég. Az állomásra
kiérve átváltottuk jegyeinket egy vonattal előbbre, de
Tatáig olyan eső zúdult le, hogy a vonatból a fákat
sem láttuk, csak esőfüggönyt. Ettől függetlenül szép
emlékekkel tértünk haza.
A harmadik kirándulásunk egy 29 személyes bérelt
busszal történt, hogy azok is el tudjanak jönni, akik
nem tudnak sokat gyalogolni. Ez egy „zarándok” út
volt. Pannonhalmán 9-kor volt időpontunk. Az Apátságnál megvettük a jegyeket és a Bencés Gimnázium

diákja kísért végig bennünket az épületeken. Sok érdekes dolgot tudhattunk meg az apátság mindennapjairól és múltjáról. Utunkat az apátság gyógynövényes
kertjében és a levendula feldolgozóban folytattuk, itt
is érdekes dolgokat hallhattunk és láthattunk. Tovább
indulva Zircen volt megrendelve az ebéd 13.30 órára. Szívélyesen fogadtak bennünket. Mindenki meg
volt elégedve, finom volt minden. 15.30 órakor a Zirci
Apátságban vártak minket. Megtekintettük a templomot és a könyvtárt, ahol intarziás bútorokat és könyv
ritkaságokat láttunk. Ezzel utunk véget ért. Szép volt.
A busszal is meg voltunk elégedve. Köszönjük Szabó
Judit buszvezetőnek.
Szalonnasütés is volt a klubház udvarán. Nagyon
finom volt!
Negyedik kirándulás Egerben volt. Megnéztük a Székesegyházat, ami csodálatos. Kisvonattal kimentünk
a Szépasszony Völgybe, ott ebédeltünk, majd vis�szatérve a városba megnéztük a marcipán múzeumot. Csodálatos dolgok vannak kiállítva. Csináltunk
csoportképet az érsek kerti szökőkútnál és az EGER
felirat előtt. Szép időnk volt. Ez is jól sikerült.
Ha az idő engedi, még van a tarsolyban 1-2 kirándulás őszre is. Reméljük összejön.
Köszönjük az önkormányzatnak és a polgármester
úrnak a támogatását, hogy ez létre jöhetett!
Mint a Vörösmarty Nyugdíjas Klub vezetője kedves
meghívásnak tettem eleget. A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda vezetője Domakné Vagyóczki Erika meghívott és bemutatta az óvoda dolgozóit. Hat óvodai
csoport lesz. Bicskei Anikó végig vezetett és megmutatta a felújított óvodát. Nagyon szép termekben
lehetnek a gyermekek. Úgy hallottam fel fogják törni
az udvaron a betont, akkor egy szép udvart, játszóteret lehet kialakítani. Kívánom, hogy mielőbb elkészüljön. Köszönöm a meghívást. További munkájukhoz jó
egészséget és sok örömöt kívánunk.
Vörösmarty Nyugdíjas Klub
Dömsödi Jánosné és a tagság
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Bemutatkozik a Kápolnásnyék
és környéke Bűnmegelőző
Polgárőr Egyesület

Tisztelt Lakosság!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy sok év kihagyás
után egy új, helyi Polgárőr Egyesület növeli a lakosság
biztonságérzetét. Az egyesület célja a helyi közrend
és a közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való

közreműködés, rendezvények biztosítása. Polgárőrségünk megalakulását mind a Képviselő Testület,
mind a Polgármester úr örömmel fogadta és támogatásukról biztosított minket, amit előre is köszönünk.
Az Egyesület elnöke Török Nándor, aki másfél évtizedes polgárőr múlttal rendelkezik és a meglévő tapasztalatát pettendi lakosként igyekszik településünkön felhasználni. Az alapító tagok sokéves polgárőr
szolgálat birtokában vannak és mindegyikük szívügye
Kápolnásnyék biztonsága.
Amennyiben Ön is szeretne tenni valamilyen formában a település biztonságáért, akkor van lehetősége,
hogy csatlakozzon hozzánk. Várjuk jelentkezését az
alábbi elérhetőségek egyikén.

Ha támogatni kívánja egyesületünket, akkor az alábbi számlaszámra való utalással vagy személyesen
is megteheti a B3 Takarék Szövetkezet bármelyik
fiókjában.
Számlaszám: 73602048-10241600
Kápolnásnyék és környéke PE
Telefonszám:
Járőr: +36-30/621-3272
		
Elnök: +36-30/621-3262
Értesüljön híreinkről a Facebook-on is:
facebook/knyek.polgaror.egyesulet
Török Nándor
Kápolnásnyék és környéke PE
elnök

közhasznú
„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során?
Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem
változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a
hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

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.
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Farkas Károly
06 70/9775675

Kupi László
06 70/3823443

Kovács Gábor
06 70/3823077

Szabó József
06 70/9775685

Vurczinger Zsuzsanna
06 70/4561566

Ballér István
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.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
574-100/111, 70/9530786
Titkárság:
Németh Ildikó 574-100/
Iktatás, önkormányzati ingatlanok bérletével kapcsolatos feladatok
Igazgatási Iroda:
Dr. Kiszler Judit aljegyző
574-100/118, 70/4274977
Testületi és bizottsági ülések előkészítése, birtokvédelem
Oroszlán Tünde igazgatási ügyintéző
574-100/112
Rendszeres gyermekvédelemi ked-

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

vezmény, állategészsé üggyel és
állatvédelemmel kapcsolatos ügyek,
hirdetményekkel kapcsolatos feladatok, kereskedelemi igazgatás
Wágner Lili igazgatási ügyintéző
574-100/112, 70/9530779
Hagyatéki ügyintézés, települési támogatással kapcsolatos ügyek, védendő
fogyasztói körbe tartozók igazolása,
telepengedélyezés,
Gombkötő Bettina igazgatási ügyintéző
574-100/ 117, 70/6845857
Anyakönyvezés, állampolgársággal,
személyi adat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyek, családi jogállás
rendezése, névváltoztatással kapcsolatos ügyek, lakásépítési kedvezményhez
igazolás kiállítása
Törjék Zoltán műszaki ügyintéző
574-100/111, 70/6845856
Út-és közműépítési ügyek, közterület-használati engedélyek, közútkezelői
és tulajdonosi hozzájárulások kiadása,
fakivágások és kútfúrások engedélyezése, növényvédelemmel és település
üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok

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.
Telefon: 06/20/320-99-19
Fogadóóra: Minden hónap második
hétfője 16.00 – 17.00

Pénzügyi Iroda
Vadasné Frideczki Magdolna
pénzügyi irodavezető
574-100/113, 70/9775678
Költségvetéssel, beszámolóval kapcsolatos ügyek, gazdálkodás
Csurgó Mária pénzügyi ügyintéző
574-100/113, 70/9530772
Bérszámfejtéssel, utalásokkal kapcsolatos feladatok
Dömsödiné Mészáros Ildikó
pénzügyi ügyintéző
574-100/113, 70/9530776
Könyvelés, tárgyi eszköz nyilvántartás
Bognár Dalma pénzügyi ügyintéző
574-100/113,		
Személyügyi, munkaügyi feladatok
ellátása, költségvetéssel kapcsolatos
adatszolgáltatás,
Istvánovits Renáta pénzügyi ügyintéző
574-100/113
Számlák analitikus nyilvántartásával,
civil szervezetek elszámolásával kapcsolatos feladatok, pénztár

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 8.00 – 12.00
Helyszín: TÓ-VILL BT székhelyén,
Kápolnásnyék, Tó utca 20.
E-On hibabejelentés:
Vezetékes telefonról (ingyenes)
06-80-533-533

Kerkuskáné Bőhm Ágnes
adóügyi ügyintéző (Kápolnásnyék)
574-100/119, 70/9530774
Adóhatósági ügyintézés, adók és adók
módjára behajtandó köztartozások
nyilvántartása, kezelése, elszámolása.
adó- és értékbizonyítvány kiállítása,
hatósági bizonyítványok kiadása.
Domakné Róth Anikó
adóügyi ügyintéző (Nadap, Vereb)
574-100/119, 70/6845853
Adóhatósági ügyintézés, adók és adók
módjára behajtandó köztartozások
nyilvántartása, kezelése, elszámolása.
adó- és értékbizonyítvány kiállítása,
hatósági bizonyítványok kiadása.
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 800 – 1200 és 1300 - 1800
Szerda: 800 – 1200 és 1300 - 1600
Péntek: 800 - 1200
Pénztári órák
(Kápolnásnyék, Fő utca 31. fszt. 4.):
Hétfő: 900 – 1200 és 1300 - 1700
Szerda: 900 – 1200 és 1300 - 1500
Péntek: 900 - 1200

Mobiltelefonról 06-80-533-533
Önkormányzati Hivatal - Törjék Zoltán
22/574-100/111vagy 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
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HUMÁN CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Cím: 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 9151895
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/589-157 Mobil: 06/30 9151895

BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN LEHET IGÉNYBE
VENNI. TEL: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

JOGI TANÁCSADÁS:
JOGI TANÁCSADÁST CSAK ELŐZETES,
(havonta egy alkalom)

Horváth Zsuzsanna
családgondozó

Települési Ügysegéd
A Gárdonyi Járási Hivatal települési ügysegédje minden pénteken 9.15-10.00 óra
között fogadóórát tart Kápolnásnyéken az Önkormányzati Hivatalban. Az ügysegéd
tájékoztatást ad a járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátásokról, segítséget nyújt a
nyomtatványok kitöltésében, valamint eljuttatja azokat a járási hivatal ügyintézőihez.

KVAK-HÚS
Kvak Zoltán – kistermelő 2475 Kápolnásnyék, Ady utca
53. Tel.: 06-30/369-4446
Hagyományos módon érlelt füstölt áruk!
Füstölt csont 700.Első csülök 1200.Hátsó csülök 1400.Füstölt császárvég 1400.Kenyér szalonna 1400.Kolozsvári szalonna 2100.Darabolt comb 2300.Darabolt lapocka 2300.Felsál sonka 2500.Angol szalonna 2500.Füstölt tarja 2500.Füstölt kolbász 2000.14

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

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

RENDŐRKAPITÁNYSÁG
GÁRDONYRENDÉSZETI
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

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

2018.10.08
2018.11.12
2018.12.10

Egyéb időpontban elérhetőség:
Sárközy Csaba r.ftőrm.
körzeti megbízott
06/20/320-99-19
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16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00

Tudja Ön, hogy adójából akár 130.000 Ft jóváírást is kaphat nyugdíjcélú
megtakarításához?

KÉRJEN KALKULÁCIÓT!

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

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

MEGHÍVÓ
2018. szeptember 15-ére
Nagy öröm számunkra, hogy településünk lakossága, közülük is a legifjabbak száma évről-évre növekszik,
ezen örömteli eseményt kívánjuk méltó módon megünnepelni.
Sok szeretettel várjuk a családokat 2018. szeptember 15-én (szombaton) 10.00 órától a
kápolnásnyéki Fő utcai játszótérre, ahol településünk legfiatalabbjait szeretnénk üdvözölni.
A tavalyi Szent Mihály nap óta születtet kápolnásnyéki gyermekeket
és szüleiket a „Születésfa” ültetésével egybekötött kis ünnepségen köszöntjük.
Megjelenésükre számítunk.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
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ANTENNA, -RIASZTÓ,
-VILLANY
 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

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

Szerelés, javítás: 06 30/981-63-63
Székesfehérvár Üzlet: 06 30/448-58-15
www.gergelysat.hu

KÁPOLNÁSNYÉKI KISBÍRÓ · Felelős kiadó: Alphapress Nyomda www.alphapress.hu
· Megjelenik 1660 példányban · A szerkesztőség címe: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.

