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SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL…

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 27-ei ülésén döntött a Kápolnásnyék 171/2 hrsz-ú, Fő utca 29. száma alatti
ingatlan értékesítéséről. Az ingatlant a versenytárgyalási eljárás nyertes ajánlattevője, a Gasztro-Nomia Kft
(Sukoró, Körmös utca 1502) részére 15 500 000
forint vételárért értékesítette. A képviselők elbírálták a
bölcsőde tervezésére vonatkozó árajánlatokat, és a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Mava-Plan Kft (Velence,
Meggyfasor utca 1.) bízták meg egy négycsoportos
bölcsőde terveinek elkészítésével. Ezt követően jóváhagyták a Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési
és Informatikai Biztonsági Szabályzatát.
2018. szeptember 18-ai rendkívüli ülésen a képviselők arról döntöttek, hogy a „Nagy hídi” járdaszakaszt meghosszabbítják a Bajcsy-Zsilinszky utcáig,
mivel az eredeti terven csak a volt „Sörpalackozó”-ig
épült volna meg. A beérkezett árajánlatok közül a
Képviselő-testület az Utépszerv Kft (Gárdony, Szabadság út 30/b) ajánlatát fogadta el, és a kivitelezéshez 2 millió forint forrást biztosított. Önkormányzatunk
konzorciumi megállapodás keretében, (Baracska és
Vereb Önkormányzatával közösen) pályázatot nyújtott
be a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése”
pályázati kiírásra. A pályázatot megnyertük, összesen 19,5 millió forint támogatást kaptunk, amelyet
erőgép (traktor) és egyéb eszközök beszerzésére
fordíthatunk, azonban a projekt teljes költsége ennél

magasabb, ezért dönteni kellett az önerő, biztosításáról. A Képviselő-testület 2 792 638 forint fedezetet
biztosított a szükséges önrészhez.
A képviselők támogatták a Velencei-tavi Kistérségért
Alapítvány és az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság kezdeményezését, mely szerint a Halász
kastély parkjában elhelyezett közéleti emlékfalon
Sipos Gyula magyar királyi ezredes emlékére emléktábla kerüljön elhelyezésre.
A Képviselő-testület 2018. szeptember 24-ei soros
ülésén elfogadta az önkormányzat és intézményei
2018. évi költségvetését módosító önkormányzati
rendeletet, majd jóváhagyta az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatót. Önkormányzatunk az idei évben is csatlakozott a Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázathoz, melynek keretében
az elmúlt években is sok helyi fiatal felsőfokú tanulmányát tudtuk támogatni. A „Nagy hídi” járdaszakasz
kivitelezésnél felmerült pótmunkák elvégzéséhez
biztosított a Képviselő-testület 1 326 071 forint fedezetet. A képviselők a Kápolnásnyéki Vörösmarty
Sportegyesület részére 1.2 millió forint támogatás
megállapításáról döntöttek. Elbírálták a Babos Bábos
Társulat kérelmét, akik az Idősek klubja helyszínén
szerveznek a szülőknek, gyerekeknek fejlesztő foglalkozásokat, a képviselők a teremhasználat díját
1000 forint/alkalom összegben állapították meg. Az
idei évben Kápolnásnyéken, a helyi lakosok szervezésben megalakult a Polgárőr Egyesület, mely műkö-

désük támogatása céljából fordult az önkormányzathoz segítségért. A Képviselő-testület 350 000 forint
támogatást állapított meg a Polgárőr Egyesületnek.
Ezt követően a képviselők döntöttek a Kápolnásnyéki
Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Bajcsy-Zsilinszky
utca és az Ercsi út közötti (Nagyhíd mellett) gyalogos
járda kiépítése nemsokára befejeződik.
Hamarosan megkezdjük a Gárdonyi úti (iskolánál lévő
buszmegálló) gyalogátkelő és járda kivitelezését, valamint a buszmegálló felújítását.
Folyamatban van a Fő utca és a Gárdonyi út közötti
gyalogátkelő tervezése, engedélyeztetése, ahová
közlekedési jelzőlámpa elhelyezését is tervezzük.
Reméljük a jövő évtől gyermekeink biztonságosabban
tudnak átkelni a kereszteződésnél.
Kérni szeretnénk a lakosságot, amennyiben bármilyen az önkormányzattal, a településsel, a beruházásokkal, a képviselő-testület vagy a közös hivatal
működésével kapcsolatos észrevételük, kérdésük,
javaslatuk van, ezután is forduljanak hozzánk bizalommal. Minden megkeresésre, ami akár levélben,
e-mailben vagy személyesen érkezik hozzánk (nem
facebookon), készséggel válaszolunk.
Podhorszki István
polgármester

TISZTELT KÁPOLNÁSNYÉKI LAKOSOK!
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 12-én (hétfő) 18.00-tól a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében (Kápolnásnyék,
Fő utca 28.) közmeghallgatást tart, melynek témája az Önkormányzat 2018. évi munkájáról és beruházásairól szóló tájékoztató. Ezen kívül a lakosságnak lehetősége
nyílik arra is, hogy a Képviselő-testület felé kérdéseket intézzen, észrevételeket tegyen.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 19-én (hétfő) 18.00-tól a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében
(Kápolnásnyék, Fő utca 28.) képviselői fogadóórát tart, ahol a képviselőknek tehetnek fel kérdéseket a település lakói.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
							
								

Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

TISZTELT PETTENDI LAKOSOK!
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 5-én (hétfő) 18.00-tól a Pettendi Faluházban (Kápolnásnyék, Kenessey utca 9.)
falugyűlést tart, melyre szeretettel várjuk a Pettend településrészen élő lakosokat, ahol is lehetőségük nyílik kérdéseik feltevésére és véleményük, problémáik
elmondására.
							
Kápolnásnyék Község Önkormányzat
								
Képviselő-testülete
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RUBINDIPLOMA ÁTADÁSA
DÉR KÁROLYNÉ, VALI TANÍTÓ NÉNI
RÉSZÉRE
A Rubin diploma egy kivételesen hosszú, kemény
körülmények között megélt sorsot és munkát jelez.
Vali néni, aki az idei évben töltötte be 90. életévét,
több, mint 70 éve, 1948-ban szerezte meg tanítói
diplomáját az Angolkisasszonyok veszprémi római
katolikus leánylíceum és népiskolai tanítóképző-intézetében. Munkáját szívvel-lélekkel, lelkiismeretesen
végezte nyugdíjazásáig a kápolnásnyéki általános
iskolában. Megszámolni sem lehetne, mennyi kisgyereket tanított meg írni, olvasni, számolni, mennyit

nevelt, oktatott és készített fel a felső tagozatos iskolás évekre. A szülők több generációjával is mindig
jó kapcsolatot ápolt, hivatását közmegbecsülésre
méltóan végezte.
A polgármester úr megtisztelő kötelezettségének tett
eleget, mikor a Szent Mihály napi rendezvényen átadta Dér Károlyné, Vali tanító néni részére a Széchenyi
István Egyetem által adományozott rubindiplomát.
A diploma átvételéhez gratulálunk Vali néninek és nagyon jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánunk!

KÁPOLNÁSNYÉK LEGÚJABB
DÍSZPOLGÁRA MACZKÓ JÓZSEFNÉ
(BESZÉLGETÉS MACZKÓ JÓZSEFNÉVEL)
„1932-ben Udvardiban, a Felvidéken születettem.
Elemi iskoláim Érsekújváron végeztem háborús állapotok között. A nagy világégés után 1947-ben
Szarvasra telepítettek édesanyámmal és testvéreimmel. Szarvason kezdtem dolgozni, majd Budapestre
kerültem, ahol családoknál gyermekekre vigyáztam.
Ezt megelőzően a Papírgyárban is dolgoztam. Egy
budapesti család segítségével beiratkoztam a Védőnőképző karra.
Az iskola elvégzése után megpályáztam egy védőnői állást, így lettem a Sárbogárdi járásban védőnő.
Területemhez tartozott Sárkeresztúr, Sárszentágota,
Körtvélyes és Töbörzsök. Egy újabb pályázat után
Kápolnásnyéken kaptam védőnői állást. A valamikori
óvoda udvarában lévő szolgálati lakásban laktunk
férjemmel és József fiammal. Később egy Ady utcai
ház tulajdonosai lettünk, melyben jelenleg is élek.
Munkámat dr. Bakó Béla irányításával és segítségével
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végeztem, majd a falu gyermekorvosával dr. Szalai
Lídiával dolgoztunk együtt. Sok munkával a környék
falvaiban is helyettesítettem, megismertem az ottani
kisgyerekeket is. Az utazások elég cifrák voltak, lovaskocsival, traktorral és a valamikori „lóréval” is jártam a
családokhoz. Védőnői gyakorlatra kihelyezett tanulók
munkáját, beilleszkedését, tanulását segítettem, és a
gyermekek szeretetét oltottam beléjük.
55 évesen nyugdíjba mentem és azóta is Kápolnásnyéken az Ady utcában lakom, örülök kisunokám
fejlődésének.
Nagy örömmel tölt el a falu fejlődése, szépülése, melyért 1957 óta én is dolgozom.”
Az interjút készítette Kovács János és Kovács Jánosné (Barátság klub)
Sok szeretettel gratulálunk Maczkó Józsefnének a
Díszpolgári cím elnyeréséhez és hosszú, boldog,
egészséges életet kívánunk.

KÁPOLNÁSNYÉKI SZENT MIHÁLY
NAPI ÜNNEPSÉG 2018
2018. szeptember 28-29. között immár a 18. alkalommal került megrendezésre a Szent Mihály napi
ünnepség szeretett községünkben, Kápolnásnyéken.
A programsorozat pénteken 20 órától vette kezdetét
Csordás Tibor latinos dallamaival, melyet 21 órától a
2000-es évek nagy kedvence a Groovehouse követett. Külön öröm volt számomra, hogy már az első
napon nagyon sok ember tisztelte meg jelenlétével a
rendezvényt. Az este folytatásában nagy sikerű Retro
Disco következett Matt Flaronnal, akinek kiváló zenéivel tehettünk egy időutazást a 80-as, 90-es évekbe.
A szombati nap a hagyományoknak megfelelően a
főzőversennyel vette kezdetét 9 órától, illetve a műfüves focipályán elkezdődött a kispályás labdarúgó torna
(a Mihály Kupa).
10 órától a tér előtti lépcső előtt kézműves foglalkozás
várta a gyermekeket az Alkot6ok Kreatív Szervező és
Támogató Egyesület szervezésében, valamint a Napsugár Óvoda dolgozói csillámtetkókat készítettek a
kilátogató gyermekeknek. A posta előtt ugrálóvár és
játszóház várta településünk legfiatalabb tagjait.
A rendezvényt a délelőtti órákban megtisztelték jelenlétükkel, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő,
miniszterelnöki biztos, valamint Dr. Molnár Krisztián a
Fejér Megyei közgyűlés elnöke.
Délután 14 órától került sor a 18. Szent Mihály Nap
ünnepélyes megnyitójára, melyet természetesen ezúttal is Podhorszki István polgármester úr nyitott meg.
Ezután átadásra került a Díszpolgári Cím, melyet az idei
évben Mackó Józsefné nyugalmazott védőnő vehetett
át (ezúton is gratulálunk neki, és további jó egészséget
kívánunk)!

Ezt követte a Polgármesteri Elismerő Oklevelek átadása, melyeket a településünk fejlődéséhez és rendezvényeinek segítségéért nyújtott önzetlen támogatásáért
adott át községünk vezetője.
Az idei évben elismerésben részesültek: Ballér István
és családja, Kissné Mester Ildikó, Sárközy Csaba,
Podhorszki László, Szalmabábu építő csapat (tagjai: Istvánovits Renáta, Farkas Károly alpolgármester,
Reichenbach Tibor, Reichenbach Máté), Kiss István, és
Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete.
Ezt követően egy különleges esemény következett,
RUBINDIPLOMÁT vehetett át polgármester úrtól, Dér
Károlyné nyugalmazott pedagógus, gratulálunk, és további sok szép évet kívánunk Vali néninek!
A műsor a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Csiga
csoportosainak műsorával folytatódott, akik népies
játékokat adtak elő, megörvendeztetve ezzel a szép
számú közönséget.
Majd a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak produkciója következett, mely nagy sikert aratott,
különösen Horváth Gábor táncpedagógus zászlódobálása ragadtatta tapsra a nagyérdeműt.
A látványos Taekwondo bemutató is helyett kapott a
programok között, aztán szintén a tánc vette át a főszerepet a műsorban, ugyanis 2 tánccsoport következett.
Elsőként a 4 M Dance Kompany lépett fel Csípő Petra
vezetésével, majd a Dynamic Dance Crew Mózsik Viktória tanárnő irányításával. Az igazat megvallva nagyon
színvonalas produkciót tettek le a színpadra mindkét
csoport fellépői, melyet a közönség hangos tapssal
jutalmazott.

Arról, hogy a későbbiek során sem maradjunk mozgás nélkül, Varga Boglárka és Zumbás csapata gondoskodott, hiszen ők is próbálták megmozgatni és
lázba hozni a nézőket, és ez sikerült is nekik.
Sztárvendégeink közül elsőként Polgár Péter, a Class
FM Morning Showból ismert énekes, zenés humorista
lépett a színpadra és csalt mosolyt és elismerést az
arcokra.
Este 19:30-tól az este talán legjobban várt fellépője,
a Beatrice frontembere, Nagy Feró kápráztatta el a
kápolnásnyéki és környékbeli lakosokat színvonalas
produkciójával.
Este 20:30 perckor a hagyományoktól eltérően zenés lézer show vette kezdetét, amely nagyon látványosra sikeredett.
A hangulat este 21 órakor hágott a tetőfokára, amikoris a mulatós zene koronázatlan királya, az MC
Hawer és a Tekknő következett, és varázsoltak fantasztikus hangulatot. A rendezvényt a Hospital Duo
zárta egy fergeteges utcabállal.
Végezetül szeretném megköszönni, az Önkormányzat dolgozóinak, közhasznú munkásainak, a Kulturális Bizottság tagjainak, a képviselő-testület tagjainak,
Podhorszki István polgármester úrnak azt a tengernyi
munkát, amit ebbe a rendezvénybe fektettek!
Külön köszönet Radó Dávid sikeres szervező munkájáért!
Kovács Gábor
A Kulturális Bizottság elnöke
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SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ
90. születésnapja alkalmából nagyon sok szeretettel köszöntjük
Markovics Károly kápolnásnyéki lakosunkat.
Nagyon jó egészséget és további boldog éveket kívánunk!

HAJAS NORBERT MASTERS -75
KATEGÓRIÁBAN MEGSZEREZTE
ÚJABB VILÁGBAJNOKI CÍMÉT!
Második alkalommal érkezett Egerbe a rangos esemény, a GPC Erőemelő, Fekvenyomó ès Felhúzó
Világbajnokság mezőnye, mely 2018. szeptember
16-23. között került megrendezésre. A világ minden
tájáról érkeztek sportolók, harminchárom ország képviselői léptek színpadra.
Az erőemelés három fogásnemből, guggolásból, fek6

venyomásból és felhúzásból áll, de a nevezők külön
versenyszámokban is indulhattak. A korcsoportok
széles skálája a 20 év alatti teenager-től egészen a
40 év feletti masters-ig terjedt.
Norbert kategóriájában egy újabb aranyéremmel lehetett gazdagabb, így sokadszor állhatott a dobogó
legfelső fokára. A kétszeres világbajnok, Európa-baj-

nok és kategóriájában világcsúcs tartó Hajas Norbert
2018. október 20-án egy másik világszervezetnél
meghirdetett világbajnokságon újra megméretteti magát. Célja az olimpiai részvétel, szurkoljunk neki és tekintsünk rá példaként, támogassuk ennek elérésben.
Gratulálunk az elért eredményekhez és további sikeres versenyzést kívánunk!

SPORTOS FALUKERÜLŐ TÚRA
KÁPOLNÁSNYÉKEN
Október 6-án, egy napsütéses szombaton került
megrendezésre az első sportos falukerülő túra Kápolnásnyék Önkormányzata és a Vektor Közösségi Pont
szervezésében. A túrára reggel 10 órától érkezhettek a sportolni vágyók, akik egészen délután 3 óráig
járhatták körbe a falut, miközben sportos feladatokat
kellett teljesíteniük. A túra során a résztvevők 6 állomáson 6 különböző sporttal ismerkedhettek meg,
melyeket a környéken akár később is rendszeresen
űzhetnek.
A regisztrációt követően először a gymsticket lehetett
kipróbálni, ahol a gymstick-botokkal háromféle gyakorlatot kellett elvégezni zenére, melyhez a Gymstick
Velence sportolói nyújtottak segítséget.

Ezután egy hosszabb utat kellett megtenniük a résztvevőknek, akik gyalog vagy biciklivel (illetve egy anyafia páros futva) az Erzsébet utcán keresztül jutottak
el a Németh László utcai játszótérre, ahol az x5Gym
által felállított spartan pályán próbálhatták ki erejüket
és ügyességüket.

Az ötödik állomás a műfüves focipályán várta az
egyéni indulókat és a csapatokat, ahol különböző
focis feladatokat (például kapura rúgást) kellett végrehajtaniuk a Kápolnásnyéki VSE fiataljainak útmutatásával.

1. Kutyák
Csapat biciklivel indulók
1. Liliomok
2. Fortnite
3. Nyári lányok
A futóknál a következő eredmények születtek:
Női rövidtáv
1. Sasvári Sára
2. Sasváry Nóra
3. Havasi Kovács Viktória
Férfi rövidtáv
1. Raveczky Gergő
2. Kovács Bendegúz
3. Kovács Levente
Női hosszútáv
1. Zsohár Dóra
2. Koncsik Bettina
3. Szalai Linda
Férfi hosszútáv
1. Sinka András
2. Zilahi Tibor
3. Jung Krisztián

Az utolsó állomás a Vörösmarty Parkban volt, ahol
a túrázókat saját testsúlyos gyakorlatok és állatjárásokat imitáló feladatok várták Horváth Tímea edző
jóvoltából.

A második állomáson a VVSI evezős szakosztályának
fiataljai várták az érkezőket, akiknek 500 métert kellett húzniuk az evezős ergométeren.

A harmadik állomás az idősek klubja előtti kosárlabda
pályán volt, ahol a túrázóknak 5 ziccert kellett bedobniuk a kosárlabdákkal.

Az utolsó állomás végrehajtását követően mindenkit
egy kis frissítő várt a Művelődési Házban, és akinek
még volt kedve maradni, az társasjátékokkal is játszhatott még az eredményhirdetésig.
A falukerülő túra plusz programjaként futóversenyt is
szerveztük két távon, melyre közel harmincan regisztráltak előzetesen. A rövidebbik táv egy kis kört írt le
a falu központja körül, míg a hosszabbik táv a Vörösmarty utcáról indulva a határbeli földutakat is érintette.
Amíg a futók a kilométereket rótták, addig a túra leggyorsabb indulói ajándékokban részesültek az alábbi
kategóriákban:
Egyéni gyalogos indulók
1. Pintér András
2. Fazekas Bence
3. Solymosi Áron
Egyéni biciklivel indulók
1. Csípő István és Csípő Istvánné
2. Máté Mária
Csapat gyalog indulók
I. Táncsics utcai vitézek
2 Gengszterek
3. Szuper csapat
Csapat futva indulók

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az önkéntes
kápolnásnyéki fiataloknak, akik a regisztrációnál és
az állomásokon segítettek a program megvalósulásában: Dőry Zsófia, Jung Krisztián, Kőszegi Zsombor,
Orisek László, Radó Réka, Rózsa Erik, Szávai Flóra,
Zsohár Attila, Zsohár Dóra.
Szintén köszönjük a polgárőrök munkáját a futóverseny biztosításában!
A sportos falukerülő túrán a visszajelzések szerint
mindenki jól érezte magát, fiatalok és idősebbek is
egyaránt szívesen végeztek el minden sportos feladatot. Közel 130 résztvevő sportolt a nap folyamán,
így örömmel mondhatjuk, hogy Kápolnásnyék igazán
sportos település. Jövőre újra megszervezzük a túrát,
várunk minden kedves mozogni vágyót!
A sportos falukerülő túra az EFOP-1.5.2-16 kódszámú, „Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a
Velencei-tó térségében” elnevezésű pályázat keretében valósult meg. A pályázat többek között támogatja
a közösségi sportolás népszerűsítését, a rendszeres
sportolásra való motiválást is. A programról részletesen a www.vttnonprofit.hu/vektor weboldalon lehet
tájékozódni.
Szabó Dóra
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EGY IRÁNYBA HÚZUNK –
EGY FEJLESZTŐPROJEKT ELSŐ
EREDMÉNYEI KÁPOLNÁSNYÉKEN
Kápolnásnyék négy másik tó körüli településsel és a
VTT Nonprofit Kft-vel együtt 2018. február 1-jén indította el az EFOP-1.5.2-16-2017-00017 kódszámú
projektet, mely „Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében” munkacímmel fut,
és rengeteg lehetőséget kínál Kápolnásnyék számára.
A projekt központi gondolata az emberek személyes
támogatása, és célja, hogy minél nagyobb számban
aktivizálja a már itt lakókat és az újonnan érkezőket is.
Kiemelt célja továbbá, hogy a helyiek a programok és
lehetőségek segítségével még közelebb kerüljenek
településükhöz és erősítsék közösségeiket. A projekt
Munkaerő Mozaik programjának keretében például egyénre szabott segítséget (tesztek, mentorálás,
képzés) nyújt fiataloknak, gyermekes hölgyeknek és
azoknak, akik jobban szeretnének boldogulni az álláskeresésben, valamint általában az életben. Az ifjúsági
program többek között fiatalok ötleteit karolja fel és
segíti a közösségépítésüket, az egészséget és sportot
népszerűsítő programok pedig a témától távol állókat
is arra bátorítják, hogy mozogjanak, figyeljenek oda
életmódjukra. Ezenkívül az önkéntesség népszerűsítésének céljából összekapcsolja a térség önkénteseit
az őket fogadó támogatandó programokkal is.
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A projekt első részében Kápolnásnyéken elsősorban a fiataloknak szóltak a programok. Tavasszal az
iskolások találkozhattak az egészségtudatosságra
ösztönző és az „Egy húron pendülünk” programmal
is. Előbbi során a tó környékén munkálkodó edzők
és sportolók látogattak el két alkalommal is egy-két
osztályhoz, gyakorlatban bemutatták nekik saját
sportjukat és igyekeztek arra motiválni a fiatalokat,
hogy bátran használják ki a Velencei-tó környéki
sportlehetőségeket és mozogjanak többet egészségük érdekében. Így ismerték meg a nyéki iskolások
például a játékos gyermekjóga pihentető hatását és a
sárkányhajózás csapatépítő, friss levegőn végezhető
technikáját.
Az „Egy húron pendülünk” programsorozat nyéki állomásain először az alsó tagozatosok ismerhették meg
a zene sokszínűségét egy zenés, éneklős, táncolós
alkalom során, míg az idősebbek egy másik időpontban a jazz kialakulásáról és formáiról tudhattak meg
többet meg egy zenés bemutató keretében.
A pályázatnak köszönhetően ösztöndíj támogatásra
is lehetőség nyílt nappali tagozatos középiskolás és
egyetemista tanulók számára. Első körben 40 fiatal
kapott ösztöndíjat 2018 szeptemberében, melynek

keretében egyszeri 50.000 Ft tanévkezdési támogatásban részesültek. A pályázat várhatóan 2019
májusában újra kiírásra kerül!
A fiataloknak szól a city rally nevű programsorozat
is, mely Kápolnásnyéken három alkalommal kerül
megrendezésre. A program célja, hogy a fiatalok
településük egyik jellegzetes helyszínén vetélkedő
jelleggel eltöltsenek egy kis időt és megörökítsék
a helyet saját eszközeikkel. Az első alkalom során
Vörösmarty Mihály „segített” a gimiseknek a pályaválasztásban. A fiataloknak a Vörösmarty Emlékház
kiállításában kellett válaszokat keresniük a Vörösmarty
tanulmányaival és munkáival kapcsolatos kérdésekre,
majd aztán a kikutatott válaszok alapján beszélgettek
saját jövőbeli terveikről, karriercéljaikról.
A fiatalabb korosztály hamarosan újabb lehetőséget
kap a bemutatkozásra, amikor is az „Értékeink újratöltve” program keretében rajz- és fotópályázatban
vehetnek részt.
Elindult az ingyenes Munkaerő Mozaik program is,
melyben már több kápolnásnyéki vett részt, így sokan
töltöttek ki kompetenciatesztet és vettek részt egyéni
fejlesztési terv-készítésben, majd pedig munkaerőpiaci tanácsadáson, valamint kommunikációs tréningen. A programhoz folyamatosan lehet csatlakozni!
A különböző kisebb programok mellett Kápolnásnyék
különböző rendezvények megtartására is kap támogatást. Ennek köszönhetően nyílt lehetőség az október 6-i sportos falukerülő túra megszervezésére is,
melynek megvalósítását a pályázat kötelezően előírta.
A jövőben a pályázat alapján többek között még egy
sportnapra, egy életmód napra és egy nagyobb zenei
programra is lehet számítani.
A pályázat megvalósítását elsősorban a Vektor Közösségi Pont végzi, melynek munkatársai között
vannak a településekért felelős koordinátorok is, akik
az önkormányzatokkal együttműködve készítik elő
és szervezik meg a projekthez kapcsolódó programokat és rendezvényeket. A projektről részletesen a
www.vttnonprofit.hu/vektor oldalon lehet olvasni.
Bakos István
szakmai vezető

ÓVODAI HÍREK

SZORGOSKODTAK A KIS MÉHECSKÉK…
Óvodásaink az ősz szeszélyességét figyelmen kívül
hagyva indultak el a minap a gesztenyegyűjtésre. Az
idei évben nagycsoportosokként, mi a méhecskék indultunk el a legtávolabb, a Velencei Növényvédő Állomásra, ahol rengeteg gesztenyefával találkozhattunk.
Kocsis Laci bácsi, akinek ezúton is köszönjük, hogy
vendégül látott, elkalauzolt a leggazdagabb gesztenyefákhoz, ahol temérdek sok termést gyűjthettek a
szorgos kis kezek.
A nagy munka után a hosszú gyalog út helyett jobban
esett a pihenés így hazafele busszal tértünk vissza
óvodánkban. A busszal történő utazás során a gyermekek az alapvető illemjegyeket illetve a tömegközlekedés szabályait is gyakorolhatták. Megismerték,
hogyan kell jegyet vásárolni, köszönni, illetve csendben ülni, és kapaszkodni.
Bár elfáradtunk, de a rengeteg élmény kárpótolta a
kimerült kis méhecskéket.
Méhecske csoport pedagógusai

„A RENGETEG ÉLMÉNY
KÁRPÓTOLTA A KIMERÜLT KIS
MÉHECSKÉKET.”

ÚJRA BENÉPESÜLT A KATICA CSOPORT

Néha megesik, hogy a gyakorlott ovisoknak is nehéz
elindulni szeptemberben újra az óvodába. Korábban
kell kelni, kevesebb időt lehet otthon tölteni, és úgy
összességében többet kell szót fogadni, odafigyelni
egész nap. Ugyanakkor várnak a régi pajtások, a
nyáron már elfelejtett o játékok, amiket újra fel lehet fedezni. A mesékhez hasonlóan a játékos,
kedves ovi-váró versek is elfeledtetik az óvodába

járás, nemszeretem” oldalát és talán kicsit meghozzák
a gyerkőcök kedvét az ovikezdéshez. A most érkezett
újaknak pedig segítenek elképzelni, egyáltalán milyen
is az az óvoda.
A beszoktatás elején a bábokat rejtő kosár körül kíváncsian, érdeklődve ülő sok gyerkőcöt látva, úgy
döntöttünk, hogy a mesemondással próbáljuk áthidalni az otthon és az ovi közti átmeneti helyzetet, az

elválás nehézségeit a mindennapjainkban. Hogyan
is történt ez?
Már az első alkalommal, a mesékkel teljesen együtt
élő gyermekekkel találtuk rögtön szemben magunkat, láttuk, éreztük, hogy a beszoktatásunk- visszaszoktatásunk sikerének a kulcsa a drámajáték. Ez az
óvodai gyakorlatunkban sokszor használt módszer,
amelyet a játékra alapozunk, a gyermeki cselekvésre
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koncentrálunk és fejlesztjük általa a gyermekek kreatív képességeit. A drámajáték során dramatizáló módszereket használunk, hiszen szerepeket osztunk, és
ezeket játsszák el a jelentkező gyermekek. Így történt
ez a kosárból előbújó bábokkal az első héten, majd a
második héten a ,,Répa mese” dramatizálása közben
is. Harmadik héten, Az alma” mese is minden alkalommal lekötötte a gyermekeket, és egyszer csak a
bábokkal már ők játszották tovább a történetet.

Ez a fajta közelítés a gyermeki világ felé minden
esetben sikeres eddigi beszoktatós heteinkben, mert
védelmet nyújt a bátortalanabbaknak, a zárkózottabbaknak, a kevesebb önbizalommal rendelkezőknek.
Nyitottabbá válnak, hamarabb oldódnak és a megszemélyesített figurákon keresztül valaki más bőrébe
bújhatnak a mese idejére. Drámajátékaink a ,,MINTHA” világába repítik a piciket, és közben észrevétlen
kialakulnak kapcsolatok, hisz megérintik társaikat. Ez
különösen fontos, hiszen ezek az érintések a szeretet

első megnyilvánulását jelzik számunkra, és azt a készséget, hogy nyitottá váltak a gyerkőcök társaik és a
velük játszó felnőttek felé is. Ezek a játékok az együttlét meghittségét az együvé tartozás érzését erősítik,
fejlesztik a gyermekekben. Valószínű, hogy mire a
kedves olvasó ezeket a sorokat olvassa, már,,rutinos”, Katica csoportba járó gyerekekről írhatnánk a
történetünket.
Katica csoport pedagógusai

SZENT MIHÁLY NAPJA
KÁPOLNÁSNYÉKEN
A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Csiga csoportja
mutatott be rövid műsort Mihály napján, azon az ünnepségen, melyet ez alkalommal is megszervezett
Kápolnásnyék Önkormányzata a Vörösmarty Emlékparkban.
Szent Mihály napja, melyet szeptember 29-én tartunk, az első az óvodai év népszokásokat felelevenítő
ünnepei között. A héten arról beszélgettünk, hogy mi
történt régen a falvakban ezen a napon, az óvodapedagógusok igyekeztek a foglalkozások alkalmával
a régi vásárok hangulatát feleleveníteni, közel hozni
a gyerekekhez.
Tavasszal kihajtották a legelőre az állatokat és Szent
Mihály napján a pásztorok, a csikósok, a gulyások,
a juhászok, a kondások számot adtak gazdáiknak a
rájuk bízott jószágokról. Sok helyen ezen a napon
rendezték az országos nagy vásárokat. Az árusok
mondókákkal, kikiáltókkal csalogatták vevőiket.
Az emberek nemcsak vásárolni mentek, hanem ismerkedni, beszélgetni.
„Gyere velem a vásárba,
fussunk oda hamarjába’,
vehetsz majd ott minden szépet,
ha nincs pénzed, majd csak nézed.”
Szent Mihály napját jókedvű mulatozással zárta régen
a falu népe. A legények táncba vitték választottjaikat,
akiket vásárfiával is megajándékoztak.
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Ezt a mulatozást idézték meg az óvodások vidám,
verses, táncos műsorukkal.
Az óvónők irányításával, a dajka segítségével óvodásaink lelkesen készültek a fellépésre. Izgatottak voltak,
amikor meghallották, hogy egy „igazi nagy” színpadon
mutathatják be tudásukat.

Örömmel vettünk részt mindannyian az ünnepségen.
Köszönjük az önkormányzatnak a meghívást, a műsor után kapott ajándékot. Köszönjük a szülőknek,
hogy elhozták a gyermekeket. Jó volt látni az egész
közösség figyelmét és érezni a gyermekek felé áradó
szeretetet.
Csiga csoport

KORCSOLYÁRA FEL!
Idén a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda nagycsoportosai lehetőséget kaptak, hogy kipróbálhassák
magukat a jégen. Mivel az iskola uszodája felújítás
miatt ideiglenesen nem tudja fogadni a gyermekeket,
így úszás helyett korcsolyaoktatáson vehetnek részt.
Úgy vélem, hogy ez egy remek lehetőség számukra.
A szülők szempontjából kedvező lehet ez a különóra,
hiszen a buszköltséget az óvoda finanszírozza a költségvetéséből és emellett kedvező áron foglalkoznak
a gyermekekkel.
Ez a sportág remekül fejleszti a mozgást, az egyensúlyérzéket és megtanulnak kisebb, ám annál fontosabb mozgáselemeket, melyek elengedhetetlenek a
jégen történő mozgáshoz.
Szeptember utolsó hetében kezdődött el az oktatás.
Eleinte minden gyermek aggódva, bizonytalanul, ám
annál nagyobb lelkesedéssel indult neki. Esésekből,
botladozásokból nem volt hiány, amit szemmel láthatóan nem vettek zokon, sőt inkább tetszett nekik,
jókat mulattak rajta. Voltak, akik már magabiztosan
siklottak a jégen, és voltak, akik óvatos mozdulatokkal
igyekeztek utánozni az oktatók utasításait. Azt hiszem,
hogy a mosolygós, pirospozsgás arcok és csillogó
szemek mindent elárultak erről a napról.
Külön köszönet jár az oktatóknak, akik kitartóan, türelmesen és rendkívül segítőkészen adták át azt a
tudást, amiből a gyerekek sikerélményt szerezhettek.

Úgy vélem, minden gyerkőc hatalmas élménnyel gazdagodott ezen a napon, és ez csak fokozódni fog az
elkövetkezendő korcsolya órákon.
Ezúton is szeretnénk hálás köszönetet mondani a

közreműködésért és szervezésért Kocsis Juliannának, az Székesfehérvári AV 19 kommunikációs menedzserének.
Méhecske csoport pedagógusai

ISKOLAI HÍREK
GÓLYATÁBOR, 2018. AUGUSZTUS 22-23.
Végzősként leírhatatlan érzés látni az évről-évre érkező újabb és újabb diákokat, akik a mi iskolánkat
választják jövőjük elindításához. Idén elérkezett az a
pillanat, mikor DÖK-ösként az utolsó gólyatábor lebonyolításában segíthettem. 12 év egy helyen nagyon
sok, ez az iskola adta számomra a második otthont,
s remélem a gólyáknak is ennyire a szívéhez fog nőni
a nyéki VMG.
4 éve én is részt vettem a gólyatáborban, de átélni
és megszervezni egészen más. Látni a sok boldog,
de mégis olykor kíváncsi és bizonytalan arcot. A két
osztály valamennyi tagja most elérkezett életük egy
meghatározó szakaszához. Diáktársaimmal próbáltuk
színesíteni a kezdeti napokat, könnyíteni a nehézségeket.
Gólyatáborunk első napja egy közös köszöntővel
és a megismerkedéssel kezdődött, amelyben a két új
osztályfőnök, Kiss Zoltánné (Vali néni) és Fintáné Kósa
Anikó tanárnők is hatalmas segítségünkre voltak. Az
iskola megismerése, felderítése valamint az ebéd után
nekivágtunk az első nagyobb kalandunknak. Sukoró
volt az úticél, s az osztályok máris elkezdhették a
csapatmunkát és a közösség építését. Vízre szálltak,
és sárkányhajókkal indultak útnak a Velencei- ta-

von. Külső szemmel kicsit déjà vu érzés fogott el,
mert nekünk is hatalmas élményt nyújtott anno ez a
program. A nap végéről a zsíros kenyér - lilahagyma
kombináció sem maradhatott ki. Teli hassal és boldogan indultunk vissza a suliba. Büszkén mondhatom,
hogy első nap mindenki kellemesen elfáradt, és sok
új élménnyel, barátsággal tért haza.
Másnap újabb izgalommal vártuk a diákokat, remélve, hogy a tegnapi naphoz hasonlóan sikeresen
zárjuk a gólyatábort, és pozitívan kezdhetik el gimnáziumi éveiket. Bemutattuk nekik kis községünk fontosabb helyeit, s közben kisebb-nagyobb akadálypályák
megoldásával színesítettük a sétát. Vörösmarty Mihály
szülőházához érkezve folytattuk az izgalmakat egy kis
számháborúval; mindenki élvezte a játékot. Ezután az
ebéd megérkezett, és mindenki lelkesen majszolta
a pizzát, egymással beszélgetett, egy csapattá cseperedtek. Mindkét osztály megnézte a Vörösmarty
Emlékmúzeumot tárlatvezetéssel, a végén pedig 2
csapat különdíjat kapott egy kérdőív sikeres kitöltéséért. Az iskolába visszaérve megnéztük a két napból
összeállított videót. Sikeresnek mondhatom az együtt
töltött két napot, a gólyák pozitív visszajelzései is melengették a szívünket, minden kitartó munka megéri
az ő örömüket.

Köszönöm, hogy ennek az élménynek a részese
lehettem, s remélem gólyáink is hasonlóan boldog
évek elé néznek a VMG falai között, mint amilyen
boldog pillanatokat átélhettem én is. Egy diák életében talán a gimnáziumi évek a legfontosabbak. Mi
elindítottuk őket ezen az úton, és kívánom, éljék át az
elkövetkező évek minden pillanatát. Saját gimnáziumi
éveiknek a mesélői ők lesznek, s nem számít, ki mit
mond, a legszebb éveiket itt élik meg.
„Éveket elfelejteni egy pillanat,
de vannak pillanatok,
amelyeket elfelejteni
évek hosszú során sem lehet.”
(Shakespeare)
A tábor szervezői: Béd Imre, Bodó Csenge, Horváth
Rebeka, Gál Bernadett, Grósz Panna, Székely Dávid,
Szalay Bianka, Barta Dániel, Pápai Balázs, Szécsi Robin, Milichovszky Zita, Németh Klaudia, Soós Szilvia,
Vajda Réka, Galyas Krisztina, Végh Laura; egykori
tanítványaink, Mayer Kata és Mayer Zsuzsanna; valamint Sebes Ádám DÖK-elnök.
Végh Laura 12.b
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A PÁKOZDI EMLÉKTÚRA
(2018.SZEPT.28)
Iskolánk tanulói szeptember 28-án a pákozdi csata
170. évfordulójára rendezett emléktúrán vettek részt.
A diákok választhattak, hogy gyalogosan vagy biciklivel indulnak el a túrára. A kápolnásnyéki iskola 11.a-s
tanulói koordinálták a kirándulást és színesítették játékos feladatokkal a túrát. A diákoknak különböző
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állomásokon az 1848-as eseményekkel kapcsolatos
feladatokat kellett megoldaniuk. Az osztályok 10 percenként indultak az útra. A később indulóknak 3 állomás feladatait az iskola épületében kellett teljesíteniük
(kvíz, anagramma, és memóriajáték). Az iskolán kívül
9 állomást állítottunk fel. Az állomások a Velencei-tó
északi partján helyezkedtek el.
Az első állomás a Hősök parkjában, Antall József
szobránál volt, ahol egy kirakós feladatot kellett
megoldaniuk az osztályoknak. A második állomáson
egy „mocsaras területen” kellett átkelniük a vállalkozó
kedvű diákoknak, korosztályonként különböző hos�szúságú távon, ezzel bizonyítva rátermettségüket.
A következő állomáson katonadalok felismerése volt
a feladat, majd egyet ezek közül a 4. helyszínen el is
énekeltek. Ezek után egy ügyességi feladat tette próbára a résztvevőket, célba kellett dobniuk. A hatodik
helyszínen „sebesültek szállítását” kellet megoldaniuk

a Velencei-tó partján. Egy bátorságpróbán is átestek
valamennyien, amelyben különböző tárgyakat rejtettünk el és tapintás alapján kellett kitalálniuk, hogy mi
lehet az. A nyolcadik helyszínen szintén célba dobáson vettek részt, de már nehezített formában. Ha még
nem fáradtak volna el a diákok, utolsóként kincskeresésre indulhattak. Valamennyi állomáson régi pénzt
gyűjthettek (1848-as krajcárt), s a végére kialakult
egy rangsor a résztvevők között.
Köszönjük a diákok és a pedagógusok részvételét,
hogy ilyen módon emlékeztek meg az 1848-as
szeptemberi eseményekről és a hősökről, akik a
szabadságukért küzdöttek!
Reméljük, mindenki jól érezte magát ezen a napon!
A beszámolót írta:
Erdélyi Zoé Blanka és Gémesi Lili
11.A osztályos tanulók

ROSSMANN-HENKEL
NYEREMÉNYJÁTÉK
Tavasszal iskolánk részt vett a Rossmann és Henkel
közös nyereményjátékában, melynek keretében Henkel
termékek flakonjait gyűjtöttük össze és váltottuk be a
Rossmann áruházban. A lelkes gyűjtögetés eredményeként iskolánk higiéniai csomagot nyert. A csomagban
több karton folyékony szappan, szappan, kéztörlő, tisztítókendő és papírzsebkendő érkezett, melyeket örömmel
használnak az alsós gyerekek. 150 darab 0-6 éves korosztálynak szánt fogkrémet az óvodának ajándékoztunk,
hiszen ők is bekapcsolódtak a gyűjtésbe.

Amennyiben tavasszal a pályázat újra kiírásra kerül,
az idei tanévben is szeretnénk részt venni a nyereményjátékban, hiszen a fődíj játszótér fejlesztésére
fordítható. Ezért, ha valaki Persil, Silan vagy Fa terméket használ, a flakonját érdemes megőrizni!
Köszönjük, hogy részesei voltak a gyűjtésnek!
Szigeti-Kiss Zsuzsanna
tanító

A VILÁG LEGNAGYOBB TANÓRÁJA
Az ENSZ 2015. szeptemberében indította útjára
a „Project Everyone” kampányát, amelyben a Világ
Legnagyobb Tanórája keretében a 17 újonnan
megfogalmazott Globális Célját szeretné megismertetni
a gyerekekkel. A kezdeményezés hatására évről-évre
egyre gyarapodó létszámmal, világszerte számos ország
iskolája kapcsolódott ehhez a felhíváshoz.
A 2018. évi Világ Legnagyobb Tanórájának kiemelt
témája az aktivitás, azaz annak feltárása, hogy mit tehetnek az iskolás gyerekek a Globális Célok elérése
érdekében.
A mi iskolánk tanulócsoportjai ebben a tanévben
csatlakoztak ennek az oktatási projektnek a megvalósításához. Szeptember 24-28. között osztálykeretben
ismerhették meg a fenntartható fejlődést szolgáló Globális Célokat, fogalmazták meg saját célkitűzéseiket,
tevékenykedtek egyénileg és közösségben.
Ez az őszi program nyitánya lehet a már hagyományként, minden év tavaszán megtartott Témahétnek, mely
a Föld napjához csatoltan szintén a Fenntarthatóság-kör-

nyezettudatosság jegyében kerül megrendezésre.
Mindenki felelősséggel tartozik a globális ügyekért,
ezért mottónk:
Neked is feladatod van: Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! Te is tudsz tenni Földünkért, hiszen kis
lépések sora vezet a célhoz.
Vass Jánosné
tanító
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A KÁPOLNÁSNYÉKI VÖRÖSMARTY MIHÁLY
ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS AMI
ELSŐ FÉLÉV FONTOSABB IDŐPONTJAI
2018. SZEPTEMBER
3. első tanítási nap
14. egyházmegyei pályázat- Gorsiumba utazik a 6.b és
10.a
21. Egyházmegyei pályázat- Bory vár és KEMPP/Levéltár
24-28. A világ legnagyobb tanórára c. programhoz csatlakozik az alsó tagozat
28. Pákozdi emléktúra

2018. OKTÓBER
1. Tóth Krisztinával író-olvasó találkozó a Kápolnásnyéki
Kultúrházban (11. ás 12.évfolyam)
5. megemlékezés az aradi vértanukról
9. Népdaléneklési verseny általános iskola alsó, felső
tagozatán és gimnáziumi tagozaton
12. Házi rajzverseny - Témakör: A boldog család
15. Prof.Dr. Bagdy Emőke előadása a Kápolnásnyéki
Eseményközpontban
16. Szülői értekezlet a 8.évfolyamon- továbbtanulás
17-18. Őszi papírgyűjtés
Házi helyesírási verseny a gimnáziumi tagozaton

19. Október 23. ünnepély
25-26. Kisérettségi magyar, történelem 11.a 11.b
29-31. Őszi szünet

2018. NOVEMBER
9. Mit jelent Neked Vörösmarty? Esszé író pályázat felső
és gimnáziumi tagozaton
Márton napi libaságok (idegen nyelvi munkaközösség)
9-10. Pályaválasztási kiállítás- Székesfehérvár (középiskola)
12-16. Szülők negyedévi kiértesítése
13. Névadónk hava: játékos angol nyelvi vetélkedő az
általános iskola 7-8. osztályos tanulóinak
14. Névadónk hava matematika verseny
15. Névadónk hava- Házi történelem verseny az I. világháborúról 7-12 évf.
17. Sulibál
19-20. Fogadóóra
21. Nyílt nap a gimnáziumi tagozaton
Olasz játékos kultúra vetélkedő gimnazisták részére
Névadónk hava versenysorozat -Vörösmarty komplex
természettudományos verseny
Vörösmarty versmondó délután

2018. DECEMBER
1. Névadónk hava versenysorozat zárónapja, gála
6. Mikulás érkezik az iskolánkba
8. Szalagavató
11-14. Történelem vizsga a 6.évfolyamon
15. Pályaorientációs nap
21. Karácsonyi koncert
27-01.02. Téli szünet

2019. JANUÁR
14-18. félévi vizsgák, bemutatók AMI
osztályozó vizsgák
19. 10 óra központi felvételi vizsga a 8.évfolyamon
23. Magyar kultúra napja- versmondó délután
25. első félév utolsó napja
Munkanapjaink:
2018. október 13. (szombat
2018. november 10. (szombat)
2018. december 1. (szombat)
2018. december 15. (szombat)
Váncsa Krisztina
igazgatóhelyettes

SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL…
Az idei szüreti felvonulás és bál a 21. volt klubunk
életében. Sikerült a régi hagyományokat megtartanunk, valóban úgy zajlik minden, ahogy azt eleink
megálmodták, kitalálták: a hintók, fogatok díszítése,
ültetések, magyarruhás, pártás lányok, a bőgatyás,
kalapos fiúk is a régi időket idézik. Hintó illeti meg a
bírót-bírónét, fogaton ülnek a csőszlányok-csőszfiúk
és a zenészek. Póni fogaton foglalnak helyet a kisbíró,
a purdék, a cigánylányok.
2 órakor készen állt a díszes kompánia, s az utolsó
pillanatban megérkeztek a lovasok is. Igazán ekkor
vált minden tökéletessé.
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A felvonulók vidám énekszóval, zenével járták végig a települést, hét fogadónál álltak meg. Kisbírónk
minden állomásnál saját maga által írt és mindig más
rigmust dobolt ki. A fiatalok vidáman táncoltak, majd
lelkesen megtáncoltatták a fogadókat, nézőket, még
a 70 éves nagymamákat is, akik sok-sok finomsággal
jutalmazták őket.
Lelkesedésük meglátszott az esti bált megnyitó műsoron, mert fergetegesre sikerült. A nyitótánc után
Podhorszki István polgármester Úr köszöntötte a
vendégeket, szereplőket és a szépkorú rendezőséget. A fiatalok megtáncoltatták a polgármester urat és
kedves feleségét is. Ez is hagyomány, mint az is, hogy

a fiatalok szolgálják fel a vacsorát. Ezzel az ő feladatok véget ért, így terített asztalokhoz ültettük őket, és
igyekeztünk a vacsora mellé többféle süteménnyel
kedveskedni. A bál alatt a táncparkett folyamatosan
tele volt önfeledt, vidám táncosokkal. A közönség
együtt énekelt az énekessel. Nagy sikere volt a tombolának is. Hajnali 4 órakor körtánccal búcsúztak az
utolsó vendégek.
A hagyományos szlogennel köszönök el én is: jövőre
veletek ugyanitt!
Kocsis Lászlóné
A Barátság Klub Krónikása

Köszönet a felvonulóknak!
Bíró: Kocsis Vilmos
Bíróné: Bete Emese
Kisbíró: Kacz Krisztián
Csőszfiúk és csőszlányok
Sebestyén Ákos- Galyas Krisztina
Németh Kristóf- Kanya Rebeka
Nagy Noah- Bíró Dorina
Barta Dániel- Horváth Rebeka
Sebes Ádám- Bodó Csenge
Gjibegji Ermal- Borostyán Boglárka
Sarkady Ákos- Kocsis Antónia
Pintér Bence- Végh Laura
Betyár: Vurcinger András
Cigánylányok: Sáfár Stefi és Neukom Veronika
Köszönet a családoknak, akik a felvonulókat fogadták, megvendégelték:
Podhorszki István és családja; Farkas Károly, Bakonyi
János és családja valamint a Táncsics utca és környékének lakói; Kovács János és családja valamint
utcájuk lakói; Kacz János és családja valamint utcájuk
lakói; Finométkek Háza; Szabóné Ánosi Ildikó és Oláhné Erzsike és családja; Révi Zsuzsanna és Szendrei
Ernő és családja
Köszönet a szüreti bál segítőinek, szponzorainak!

Nélkülük nem tudtuk volna megrendezni!
id. Ballér István, Vurcinger János és családja, Vurcinger
Tibor és családja, Frits János és családja, Podhorszki
István és családja, Máté Mária, Horváth László és
családja, Hajni Fodrászat, Ida Fodrászat, Farkas Károly
és családja, Fridrik József és családja, Szabó József
és családja, Vianni ABC, Mészáros Lajos és családja,
Szabó Ferenc Generali Biztosító, Nemes Cukrászda,
Finométkek Háza, Csepkéné Kupi Konyha, Istvánovits Renáta, Fábián család, Plútó Állateledel, VRT-autó
KFT, Fejes István Vörösmarty MGTSZ, Halász Kastély,
Kriszti és Gábor Kajászó, Szeglet Katalin, Szabó Dóra,
Szabó Réka, Vörösmarty Gyógyszertár Kápolnásnyék,
Pigment Festékáruház Arany János utca, Kristályház
Fő utca, Sarkadi Kertészet, Olasz-Magyar Sütöde,
Orosz István és családja, Lévai család 70-es út melletti zöldséges, Andi Turi Körforgalom, Bakos Nikolett
Dohánybolt, Fekete Anna festőművésznő, Szlávik István és családja, Takarékszövetkezet, Százszorszép
Virágbolt, Sohár Anna Nusi 100-as bolt, Bognár Imre
Élelmiszerbolt, Orisek László Papírbolt, Zrínyi Miklós
és családja, Dancsó József Horgásztó Kápolnásnyék,
Petromán Enikő, Petromán Mónika, Almási Andrea
Virágbolt, Vári Tamás Pizza7, AVIA Benzinkút Kápolnásnyék, Sándor Mónika kozmetikus, Delta Áruház
Gárdony, Ispán József és családja, Radó László és
családja, Farsang Judit Pázmánd Virágbolt.
Továbbá külön köszönet a támogatásért, segítségért

Kápolnásnyék Önkormányzatának; a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Művészeti Iskolának; Kiss Zoltánné és
Kovács Gábor tanároknak; a Rendőrségnek; a Polgárőrségnek.
Köszönet a szépen feldíszített fogatokért és a biztonságos hajtásért:
Kamocsa Zoltánnak,
Ballér Istvánnak,
ifj. Ballér Istvánnak,
Szloboda Györgynek,
Bakonyi Jánosnak,
Heiden Ferencnek.
Köszönjük a lovasoknak:
Baki Györgynek,
Jasso Lucának,
Benkei Pannának,
Jámbor Gábornak,
Schvégruha Noéminek,
Kovács-Szántó Szimónának.
Továbbá köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik még bármilyen formában segítették munkánkat!
Barátság Klub
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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
Antall J.
Bem
Vasvári
Tulipán
Szegfű
Szív
Tompa M.
Rákóczi

Fő u. 1.-76.
Vándor
Kazinczy
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
Ravasz L.

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
574-100/114, 70/3823748
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
574-100/115, 70/9530786
Titkárság:
Németh Ildikó önkormányzati referens
574-100/111, 70/3801089
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
igazgatási ügyintéző
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezKÖZÉRDEKŰ 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

mény, állategészségüggyel és állatvédelemmel kapcsolatos ügyek, hirdetményekkel kapcsolatos feladatok,
kereskedelmi igazgatás
Wágner Lili igazgatási ügyintéző
574-100/112, 70/9530779
Hagyatéki ügyintézés, települési támogatással kapcsolatos ügyek, védendő
fogyasztói körbe tartozók igazolása,
telepengedélyezés
Nagyné Támis Orsolya 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
574-100/118, 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 és Gelencsér
Zoltánné
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

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
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.

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.

06-80-533-533
Mobiltelefonról 06-80-533-533
Önkormányzati Hivatal - Törjék Zoltán
22/574-100/111vagy 70/6845856

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)

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

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 2000.18

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
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
2018.11.12
2018.12.10

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

Egyéb időpontban elérhetőség:
Sárközy Csaba r.ftőrm.
körzeti megbízott
06/20/320-99-19
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Tudja Ön, hogy adójából akár 130.000 Ft jóváírást is kaphat nyugdíjcélú
megtakarításához?

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

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

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

TISZTELT LAKOSOK!
Értesítjük Önöket, hogy Önkormányzatunk az idei évben is biztosítja
a temetőben a sírok rendbe tételéhez a zúzott követ. 3 alkalommal
lesz lehetőségük a sírok köré elhelyezni a követ.
1. október 26. (péntek)
2. október 27. (szombat)
3. október 30. (kedd)
A temető nyitva tartása is változik, 2018. október 8-től november
4-ig reggel 7 és este 7 között tart nyitva, amikor gépkocsival is be
lehet hajtani a temetőbe.
Podhorszki István
polgármester
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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.

