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Önkormányzati hírek

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 15-ei ülésén lezárta Kápolnásnyék község településrendezési eszközök felülvizsgálatának véleményezési szakaszát. Az önkormányzat
és a hatóságok képviselőinek bevonásával megtartott
tárgyalásokon a kérelmek és a tervezői javaslatok
egyeztetése megtörtént. A véleményezési szakaszban a hatáskörrel rendelkező államigazgatási szervek
nyilvánítottak véleményt, tettek különböző javaslatokat
és a lakossági véleményeket is figyelembe vettük az
egyeztetés során. A véleményezési szakasz lezárását
követően küldhetjük meg a településrendezési eszközök felülvizsgálati anyagát végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró Fejér
Megyei Kormányhivatal részére.
A képviselők módosították a Településkép védelméről
szóló önkormányzati rendeletet. A módosítás azért
vált szükségessé, mivel a településképi rendelet 1.
melléklete, amely a helyi egyedi védelem, valamint a
településképi szempontból meghatározó területeket
tartalmazta nem egyezett meg az elfogadás előtt álló
rendezési tervvel.
Önkormányzatunk pályázatot nyert az EFOP-1.5.2.16-2017-00017 Humán szolgáltatások komplex
fejlesztése a Velencei-tó térségében című pályázat
keretében. A pályázattal kapcsolatban valamen�nyi felmerülő bevételt és kiadást a 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és
programok kormányzati funkción kell szerepeltetni.
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 3. függeléke tartalmazza az önkormányzati
feladatok kormányzati funkcióit és változás esetén ezt
módosítani szükséges, ezért módosította az SZMSZ-t
a képviselő-testület.
A Képviselők nem módosították a Vörösmarty Mihály
Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola felvételi körzethatárát, így továbbra is a kápolnásnyéki gyerekek élveznek elsőbbséget az általános
iskolai felvételnél.
A Képviselő-testület 14.444.414. Ft-ért értékesítette
az Önkormányzat tulajdonában álló, 171/2 hrsz-ú, Finom Étkek Háza ingatlanát Dr. Stephaich Béla részére, mivel a versenytárgyalás nyertese, a Gasztronómia
Kft. elállt vételi szándékától.
A 2018. november 5-ei ülésen a VTT Velencei-tavi
Településfejlesztési Nonprofit Kft. - aki a Vörösmarty
Mihály Emlékház és Emlékkiállítás felújítási feladatait
végzi – részletes tájékoztató keretében bemutatta az
Emlékház fejlesztési koncepcióját, melyet a Képvise2

lő-testület jóváhagyott.
Ezt követően jóváhagyták a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló önkormányzati
rendeletet. A rászorultság feltételeinek szabályozására
olyan szempontokat fogalmaz meg a rendelet, hogy
valamennyi rászoruló család számára biztosítható legyen a szociális tűzifa odaítélése. A kérelem 2018.
december 7. napjáig nyújtható be.
A Képviselő-testület tudomásul vette a Liquid-Porter
Kft. közszolgáltatási szerződésének felmondását, és
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére, elszállítására új szolgáltatót választott.
A Hazai Kommunális Kft. (2458 Kulcs, Rózsahegyi
utca 10.) fogja a továbbiakban végezni a szippantott szennyvíz szállítását. A szolgáltató elérhetősége
(telefonszám) nem változott, csak a neve. A változás
miatt módosítani kellett a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 13/2015 (IX.30.) önkormányzati
rendeletet, mely szerint a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz közszolgáltatási díja Kápolnásnyék Község területén 2018. november 7. napjától:
alapdíj: 2000 Ft/félév, ürítési díj: 1500 Ft/m3.
Elfogadták az Önkormányzat Szociális szolgáltatástervezési koncepcióját, melynek elsődleges célja, hogy a
község minden lakója számára legyenek elérhetőek
olyan (jogszabályban rögzített) ellátási formák, amelyek a szociális biztonságot garantálják és a minőségi
ellátást biztosítják.
A képviselő-testület jóváhagyta a „VP6-7.2.17.4.1.2-16 - Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése” című felhívás keretein belül megvalósítandó projekt (traktor és egyéb eszközök beszerzése)
közbeszerzési dokumentációját.
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatására
kiírt pályázaton elnyert 112.000.000,- Ft vissza
nem térítendő fejlesztési támogatás felhasználásával
kapcsolatban a képviselő-testület 85/2015.(VIII.27.)
számú határozatának 2. pontjában rögzítette a fejlesztési célokat és az ahhoz kapcsolódó előirányzat módosítása mellett döntött, és a Deák Ferenc utca járda
felújításra (457 hrsz.) 10.275.145 Ft előirányzatot
biztosított. A felújítási munka elvégzésére a legkedvezőbb árat (9.584.043 Ft) az ORISEK 2009 Kft.
(2475 Kápolnásnyék, Dózsa György u. 23.) adta, az
önkormányzat vele kötött szerződést a kivitelezésre.
A Halász Gedeon utca szennyvízhálózat gerincveze-

ték és bekötővezeték építésének tervei elkészültek, a
beruházás megvalósítható az önkormányzat talajterhelési díj számlájára befolyt összegből. A Testület felhatalmazta a polgármestert árajánlatok beszerzésére
és a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozóval a szerződés megkötésére. A csatornaberuházás tárgyában
a képviselő-testület a név szerinti szavazás mellett
döntött, melynek során a beruházás megvalósulását
támogatta: Ballér István, Kovács Gábor, Kupi László,
Szabó József képviselők és Podhorszki István polgármester, ellene volt: Farkas Károly alpolgármester
és Vurczinger Zsuzsanna képviselő.
A végső szakmai véleményezési szakasz lezárását
követően – az állami főépítész elfogadást támogató
véleményével – a Képviselő-testület 2018. november 19-ei ülésén jóváhagyta Kápolnásnyék község
településfejlesztési koncepcióját, és a község településszerkezeti tervét, valamint 14/2018 (XI.20.)
önkormányzati rendeletével elfogadta a Helyi építési
szabályzatot, ami 2018. december 20-án lép hatályba.
A Képviselő-testület a Vörösmarty Mihály Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői beosztására benyújtott pályázattal
kapcsolatban úgy döntött, hogy Váncsa Krisztina
intézményvezetői megbízására tesz javaslatot a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója felé.
A Képviselő-testület elfogadta a Fejér Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának törvényességi
felhívásában foglaltakat, melyet a Kápolnásnyék
171/2 hrsz-ú, Kápolnásnyék, Fő utca 29. szám alatt
található ingatlan értékesítése tárgyában beérkezett
ajánlatok elbírálásáról szóló 104/2018. (VIII. 27.)
határozatával kapcsolatosan tett.
A Képviselők jóváhagyták a Kápolnásnyéki Napsugár
Óvoda SZMSZ-ét és Házirendjét, valamint elfogadták
az óvoda 2018/2019 évi munkatervét.
A Képviselő-testület a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetésében béren kívüli juttatások fedezetére a személyi juttatások előirányzatára
1.000.000 Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékokra
500.000 Ft-ot csoportosított át a dologi kiadások
kiemelt előirányzata terhére.
A háziorvosi és házi gyermekorvosi központi orvosi
ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó ellátási szerződés módosításáról is döntött a Képviselő-testület,
melynek indokai a következők. A Központi Orvosi
Ügyelet szakmai tevékenységének biztosítása érdekében ultrahang készülék beszerzéséről döntött

a Társulási Tanács nettó 15.000.000,-Ft tartalék
összeg felhasználásával, valamint a 3000 fő feletti
lakosságszámú települések esetén 75,-Ft/fő/hó működési támogatást állapított meg a Tanács.
2018. november 5-én a képviselő-testület lakossági
fórumot tartott Pettenden 24 helyi lakos részvételével.
Az elhangzott kérdésekre, javaslatokra a polgármester úr és a képviselők szóban válaszoltak, a válaszokat
a lakosok elfogadták.
2018. november 12-én Kápolnásnyéken közmeg-

hallgatás keretében beszélte meg a képviselő-testület
a lakosság részéről felvetett gondokat, problémákat,
melyek egy része azóta meg is oldódott. A képviselő-testület tudomására jutott, de még megoldatlan
problémák kezelése folyamatban van. Mivel a felvetett
problémák egy részének megoldása anyagi terhet is
jelent az önkormányzat számára, ezek valószínű,
hogy csak a jövő évi költségvetés ismeretében lesznek megoldhatók.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a Fő utcát a Bajcsy-Zsilinszky utcával összekötő gyalogos hidat és járdát

egyre többen használják. Régóta várt lakossági igényt
sikerült az idei évben kielégítenünk.
Önkormányzatunk elkészíttette egy négy csoportos,
48 férőhelyes bölcsőde terveit, melynek engedélyeztetése folyamatban van. Jogerős építési engedély birtokában tudjuk beadni a „Bölcsődei fejlesztési
program” kiírásra pályázatunkat, melynek beadási
határideje 2019. március 18.
Podhorszki István
polgármester

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
adventi időszakot meg�yitó,
karácsony� váró rendezvény�nkre!
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Foglalkozzunk Önmagunkkal –
fejlesszük Magunkat!

„A Vektor

Közösségi Pont
által kínált
szolgáltatásokra
azok
jelentkezését
várjuk, akik
szeretnének
hatékonyabban
kommunikálni,
eggyel előrébb
lépni életükben
és karrierjükben
– és ezért tenni is
hajlandóak.

”

Az év utolsó hónapjában a legtöbben már a következő évre
gyártunk terveket, fogadalmakat teszünk, hogy egészségesebb életmódot fogunk folytatni, több vizet fogunk inni,
munkahelyet váltunk, esetleg beiratkozunk egy tanfolyamra.
Van, aki megtartja a fogadalmakat és ragaszkodik a tervhez,
és van, aki különféle okok miatt mégsem kivitelezi azt. Akik
az utóbbi kategóriába tartoznak, közben észre sem veszik,
hogy a terveket amiatt találták ki, hogy megkönnyítsék és
hatékonyabbá tegyék életüket – saját maguk miatt.
A mindennapok hajtásában az ember sokszor kerül olyan
helyzetbe, melyben szüksége lehet arra, hogy jobban viselje
a stresszt, hatékonyabban álljon helyt a munkahelyén és a
családja körében, megtalálja az egyensúlyt, jobb önismerettel
rendelkezzen vagy egyszerűen csak kapjon egy kis útbaigazítást. Mindehhez pár egyszerű megoldással könnyen közelebb
lehet kerülni, íme néhány tipp:
1. Táplálkozzunk egészségesebben!
Fontos a vitaminbevitel, így együnk minél több zöldséget és
gyümölcsöt, ezenkívül étrendünk tartalmazzon tejtermékeket
és sovány húsféléket, valamint kerüljük a túlzott sófogyasztást.
2. Igyunk sokat!
A megfelelő folyadékbevitel minden évszakban fontos, így
2 liter (nem cukros!) italt érdemes meginni minden nap a
szervezet hidratáltságának megőrzésére.
3. Mozogjunk minél többet!
Az ajánlások szerint heti minimum 3 alkalommal érdemes
20-30 perces testmozgást beiktatni az életünkbe. Ez akár
sétálással, kirándulással is kiváltható, a lényeg, hogy olyan
mozgást válasszunk, amit szívesen űzünk.
4. Aludjunk eleget!
Figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű és minőségű pihenésre, hiszen alvás során töltődünk fel mentálisan és fizikálisan is. Az ajánlott mennyiség átlagosan napi 8 óra.
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Az első négy pont főleg az elhatározáson és a rendszerességen múlik, ma már számos okostelefonos alkalmazás létezik
arra, hogy figyelmeztessen például a rendszeres vízivásra,
edzésterveket mutasson vagy mérje az alvásunk jellemzőit. Az utolsó két pont megvalósítása is elhatározás kérdése,
ugyanakkor a kivitelezéshez a Vektor Közösségi Pont is
segítséget tud nyújtani ingyenes szolgáltatásai által. Az EFOP1.5.2-16-2017-00017 kódszámú, „Humán szolgáltatások
komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében” munkacímmel
futó projekt keretein belül több lehetőség is kínálkozik a tó
körül élők számára, hogy kommunikációs és stresszkezelő
képzéseken, munkapiaci tanácsadáson vagy éppen önismereti beszélgetésen vegyenek részt.
A projekt az alábbiakat kínálja térítésmentesen:
- Kommunikációs fejlesztő tréningek (3x2 óra)
Témák: önérvényesítés hatékonyabb és tudatosabb beszéddel; konfliktuskezelés, problémamegoldás az indulatok elkerülésével; hogyan képviseljük hatékonyabban érdekeinket
- Önismereti beszélgetés szakpszichológussal (egy
1,5 órás alkalom)
Tartalma: egy előzetes kompetenciateszt kitöltése és a beszélgetés alapján egy egyéni fejlesztési terv készítése
- Stresszkezelési technikák
Meditáció, autogén tréning, streching és gerinctorna
- Vállalkozásindításban való segítségnyújtás
Segítő információk egy vállalkozás elindításához az alapoktól
az igénybe vehető pályázati lehetőségekig
- Munkapiaci tanácsadás HR-szakemberekkel
Tartalma: lehetséges munkakörök feltárása; alternatív munkavégzési lehetőségek ismertetése; elakadások kezelése
az álláskeresésben; önéletrajz és motivációs levél írásához
tanácsadás; állásinterjúra való felkészítés, próbainterjú

5. Tartsunk fenn egészséges kapcsolatokat!
Életünk minden területére hatással vannak személyes kapcsolataink, hiszen a családunkkal, barátainkkal és munkatársainkkal fenntartott egészséges kapcsolat javítja közérzetünket, valamint csökkentheti a stresszt és az idegeskedést is.

A Vektor Közösségi Pont által kínált szolgáltatásokra azok
jelentkezését várjuk, akik szeretnének hatékonyabban kommunikálni, eggyel előrébb lépni életükben és karrierjükben
– és ezért tenni is hajlandóak.

6. Legyünk jóban Magunkkal!
Talán az egyik legnehezebb dolog jóban lenni Önmagunkkal.
Saját magunk elfogadása és fejlesztése a teljes értékű élet
egyik alapköve, amelyre érdemes időt szánni. Emellett nagyon fontos az is, hogy azzal foglalkozzunk, amit szeretünk.

Elérhetőségek: Vektor Közösségi Pont
e-mail: info@vttnonprofit.hu
telefon: 06-30-721-5921
weboldal: www.vttnonprofit.hu/vektor (Munkaerő Mozaik
menüpont)
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óvodai hírek
Látogatás a Helytörténeti-, és
Kovácsmúzeumba
Óvodai éves munkatervünk részét képezte a 2018.
november 14-én tett látogatásunk a Helytörténeti-, és
Kovácsmúzeumba. A Katica-, Pillangó-, Méhecske-,
Süni-, és Csiga - csoportos gyermekek november
14-én ismerhették meg Kápolnásnyék helytörténetét
a Kupi család magángyűjteményén keresztül, amelyet 1993. június 20-án nyitották meg Kápolnásnyék
község 800. éves évfordulóján. A gyűjtemény több
részből áll. Egy szobában mutatják be Kápolnásnyék
történeti emlékeit a késő bronzkortól kezdve, napjainkig. Érdekesség ebben a szobában, a község első írásos említésének dokumentuma, III. Béla király 1193as oklevelének másolata, eredeti községi anyakönyvi
pecsétnyomó, Vörösmarty Mihály 1850-es években
használt nyéki tintatartója. Egy következő szobában
került bemutatásra a Velencei tóval kapcsolatos
gyűjtemény. Itt láthatóak a tó környéken élő állatok,
madarak preparátumai, a halászattal, nádvágással
kapcsolatos eszközök és szerszámok, a környék
néprajzához kapcsolódó tárgyak és eszközök. Külön
helységben került bemutatásra az 1920-as évekből

származó rekonstruált kovácsműhely.
Pedagógusként – alkalmazkodva az új kihívásokhoz- érdeklődéssel tekintettünk a feladat elé. Felkészülés az óvodában: a látogatás előtt külön felkészítő beszélgetést kezdeményeztünk, majd játékos
formában közelítettük meg a múzeumi viselkedés
szabályait, hívtuk fel a gyermekek figyelmét a múzeumlátogatás céljára. Az életkori sajátosságokhoz igazodva fokoztuk a gyermekek érdeklődését.
Mesélő tárgyak: a múzeumokban felhalmozott
műtárgyak a rendkívüli szemléltetés lehetőségét kínálják az óvodai ismeretanyag kiegészítéséhez. Ám
egyetlen és megismételhetetlen voltuk miatt a műtárgyvédelmi szempontok érvényesülnek. „Mindent
a szemnek, semmit a kéznek!” Pedig egy különleges
tárgy láttán mindannyiunkban kialakul a vágy, hogy
megérintsük, általa személyes kapcsolatba kerüljünk
korokkal, kultúrákkal. Mert a tárgyaknak motiváló erejük van. A „meg akarom nézni, meg akarom tudni…”
érzése alakul ki először a gyermekekben, amely azu-

tán felébreszti a kíváncsiságot. A tárgyak kézbevétele
az aktív tanulásnak olyan formája, amely annyira leköti
a gyermeket, mint amennyire más nem. A múzeum, mint óvodán kívüli tanulási színtér hatékonyabbá
teheti az óvodai ismeretszerzés folyamatát. Sajátos
atmoszférája hozzájárul a komplex látásmód kialakításához, fejlesztéséhez, elmélyíti és kiegészíti a szerzett tudást. Magyaráz, szemléltet, együttműködésre
ösztönöz. Számunkra is érdekes volt megfigyelni, mi
az, ami megragadja a gyermekek érdeklődését, mi
az, ami maradandó élményként rögzül bennük, és
felidéződik a későbbiek során. Csoportunk több tagjának is voltak már előzetes élményei a múzeummal
kapcsolatban, ők láthatóan másképpen viszonyultak
a múzeumok környezetéhez, viselkedési kultúrájához.
Ezen a délelőttön nemcsak a séta, és a múzeumlátogatás töltötte ki időnket, bebarangolhattuk a múzeum
közvetlen környezetét alkotó utcákat is.
Bicskei Anikó Katalin
óvodapedagógus

„Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.”
Óbecsey István
Október elseje az idősek világnapja. Ebből az alkalomból köszöntjük mindazokat az embereket, akik
hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk
mögött.

Idős koruk tapasztalatával helyükre tudják tenni a
dolgokat, tudják mi a jó, amit tovább adhatnak, s
tudják mi az a rossz, amit el kell kerülni a következő
nemzedéknek.

Segítségükkel ápoljuk a hagyományainkat, száll nemzedékről –nemzedékre a sok tudás.

Vigyázni kell rájuk, segíteni őket, hogy a hosszú évek
kemény munkája után örömteli életet élhessenek.

Szeretettel gondolunk rájuk, s nem csak ezen a napon, hanem az év minden napján.

Érezzék, hogy nem hagyjuk magukra őket, hogy
fontos részei életünknek. Szüleink és nagyszüleink

mosolya és gondoskodása rengeteg erőt sugároz felénk, a kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs
számunkra.
Kápolnásnyéken már hagyománnyá vált, hogy októberben egy alkalommal összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, szeretetünket falunk
idős lakói iránt. Az a megtiszteltetés érte a csoportunkat,
hogy mi Sünisek is részt vehettünk ezen az ünnepen.
Folytatás a következő oldalon.
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A gyermekek nagyon lelkesen, odaadóan és sok
szeretetet belefűzve készültek erre az alkalomra.
Falunk időseit egy verses, zenés műsorral köszöntöttük, cserébe tőlük sok tapsot és elismerő szavakat
kaptunk. Idősek otthonában élő szépkorú lakóinkról

se feledkeztünk meg. Őket is megleptük a műsorunkkal. Öröm volt látni a mosolygós arcukat, hallani az
elismerő tapsukat, amellyel értékelték a gyermekek
előadását.

Köszönettel tartozunk a hosszú évek alatt végzett becsületes munkáért! Ezúton kívánunk jó egészséget,
tartalmas, boldog életet falunk minden idős lakójának!
Süni csoport

Virágültetés az óvodánkban
Őszi faluszépítés, világosítás volt októberben Kápolnásnyéken. A lelkes közösségnek köszönhetően virágba borultak a község közterei. Mint minden évben az önkormányzattal karöltve az óvoda
dolgozói is segítettek a virág ültetésben. Dolgos
kezek nyomán virágok kerültek a faluközpont kis
parkos részeire, a kultúrház előtti területre, a polgármesteri hivatal virágládáiba. Az óvoda dolgozói
8

egy szombat délelőtt csinosította az óvoda előtti
parkot. A tavasszal ültetett elszáradt virágokat kiszedtük, ástunk, földet hordtunk. Az előkészített
részre az önkormányzat által felajánlott több száz
virágpalántát ültettünk el, locsoltunk meg. A szivárvány minden színében pompáznak a kedves kis
árvácskák. A szép őszi időnek köszönhető, hogy
még a mai napig is ontják virágiakat, üde színfoltjai a

településnek. Köszönjük a hivatalnak és a 70-es út
melletti zöldségesnek (Lévai család) a virág felajánlásokat. Az önzetlen munka meghozta gyümölcsét,
egyaránt élvezheti az itt lakó és az áthaladó idegen.
Vigyázzunk a virágokra, hiszen magunk örömére
ültettük azokat. A természet visszaadja számunkra
a gondosságot az odafigyelést.

Márton napi lámpás felvonulás
az óvodában
A Kápolnásnyéki Napsugár Óvodában próbáljuk
gyermekeink tevékenységét úgy szervezni, hogy
kellemes várakozással éljék meg a közelgő ünnepeket. Maguk az ünnepségek a felnőttek és gyermekek számára az ünnepi előkészületekkel kezdődnek. Ezek az előkészületek a délelőtti foglalkozások
keretében történnek. Itt kezdenek megismerkedni a
gyermekek az ünnep lényegével, a hozzá kapcsolódó szokásokkal, hagyományokkal. Ez a Márton
nappal kapcsolatban is így történik.
Márton napjához közel az óvodánk is megrendezi
lámpás felvonulását. A Márton napi lámpás felvonulások a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt hi-

vatottak hirdetni.
Erre az alkalomra a lámpásokat a nagyobb gyerekek az óvodában készítik, el a kisebbek otthonról
hoznak, természetesen, akinek nincsen, annak mi
készítünk az óvodában. Ezekhez a lámpásokhoz
egész évben gyűjtjük a bébiételes üvegeket a szülők segítségével, amelyek remek alapjai a lámpásoknak. Ezeket az üvegeket díszítik ki a gyerekek
és a kreatív anyukák, apukák különféle Márton napi
díszekkel, szimbólumokkal. A sok ügyes kéz vág,
ragaszt serényen készítik a felvonulás elengedhetetlen kiegészítőit. Büszkén mutatják az elkészült „műveket” amiket utána otthon is szívesen használnak a

lakás díszeként. A nagy sürgés-forgás-készülődés
kitűnő megalapozása a sötétedéskor kezdődő felvonulásnak. Az óvoda előtt meleg teával és libazsíros
kenyérrel várjuk a gyerekeket és szüleiket, családtagjaikat. ahol induláskor mindenki meggyújtja a
saját kis lámpásában lévő gyertyát és Márton napi
dalokat énekelve elindulnak az utcán. Végig járjuk a
falu központját kis lámpásaink fényénél és a végén
vissza jövünk az óvoda elé. Ez Kápolnásnyék utcáin
jó hangulatot teremtő a hagyományaink értékét is
tudatosító esemény.
Katica csoportos óvónénik

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet
kívánnak az óvoda dolgozói!
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Keress egy jó
állapotban
lévő, üres
cipősdobozt.
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Döntsd el, hogy
hány éves fiúnak
vagy lánynak
szánod
ajándékod.

iskolai hírek
Iskolai játszótér lebontása
Iskolánkban már több éve gond a kisgyermekek udvari
játszóeszközeinek rossz állapota. A tavalyi év őszén az
intézményünk fenntartója felülvizsgáltatta az eszközöket és megállapította, hogy a balesetveszély elkerülése
érdekében le kell zárnunk. A játékok felújítására azóta
sem kaptunk támogatást és az eszközök állapota az
idő során jelentősen romlott. Gyerekeink a játékokat
nem használhatták, és az elkerített terület a játszóterüket jelentősen lecsökkentette. Megoldást kerestünk a
probléma megszüntetésére.
Farkas Károly alpolgármester úr felajánlotta, hogy a
lezárt területen lévő eszközöket egy kis csapat segít-

ségével lebontja. A munkálatokat október végén elvégezték. Így az őszi szünet után már az iskolánk udvarát
nem foglalják el a használhatatlan játékok sora, birtokba
vehették a kisgyerekek az egész udvar terültét. A nagy
munkálatok közepette még az iskolai fabútorzatait is
átfestették.
Jó érzés, hogy Kápolnásnyék egy olyan település, ahol
a lakosok és a szülők összefogására lehet számítani!
Szeretnék köszönetet mondani Csepkéné Varga
Zsuzsanna SZMK elnök nevében is mindazoknak a
szülőknek, segítőknek, akik a munkában részt vettek:
Dőriné Rideg Bernadett, Dőri Enikő, Erdő László , Far-

kas Károly, Farkasréti Tamás, Gyalog Kornél, Istvánovits
Renáta, Jónás András, Kiss Árpád (aki munkagépekkel
segítette a munkát) ,Novák Gábor, Pauman Dániel,Pesa
Ferenc, Petrik Zsolt, Radics Zoltán, Röthler György, Sárdy Tamás, Tóth János, Vurczinger János és és nem
utolsó sorban Vass Jánosnénak (Julcsi néninek) aki
kávéval és frissítővel kedveskedett.
Nagyon remélem, hogy hamarosan egy új játszótérrel
büszkélkedhetünk iskolánk udvarán.
Váncsa Krisztina
igazgatóhelyettes

Jótékonysági Iskolai Bál
Ha november közepe, akkor Sulibál!
Már hagyománnyá vált, hiszen évről - évre megrendezzük az intézményünk, és Szülői Munkaközössége által
kezdeményezett iskolabált. Minden évben a jótékonyság jegyében olyan cél megvalósításáért szervezzük
e rendezvényt, kérjük a segítséget tanulóink szüleitől,
minden iskolánkat támogató magánszemélytől, egyéni vállalkozóktól, adományozóktól, akiknek szívügyük
településünk iskolája, az ott tanuló gyerekeink megsegítése. A fantasztikus szülői összefogás eredményeképpen, csak hogy néhányat említsek, sikerült már
az iskolai mosdókat felújítani, az uszodai hajszárítókat
korszerűbbre cserélni, az aulánkba bútorzatot vásárolni
és voltak valaha játszótéri mászókák, udvari játékok is e

támogatás által. Ezek a játékok azonban már hónapok
óta lezárt terület alá kerültek, így gyerekeink szabadidejében sóvárgóan tekinthettek ezekre a sajnos már
rossz állapotban lévő eszközökre. Végre ezek lebontása
megtörtént. Köszönjük a benne részt vevőknek!
Iskolánk tanítói többször próbálkoztak különböző felhívásoknak eleget téve udvari játszóeszközök beszerzésére. Egy EU-s előírásnak és szabványnak megfelelő
játszótér megvalósításához most újra hozzáfogunk a
Sulibál támogatóinak segítségével.
Szeretnénk köszönetünket kifejezni minden közreműködőnek, akik hozzájárultak a jó hangulatú, sikeres
rendezvényhez; biztosították az elegáns, szépen díszített helyszínt, segítettek az előkészületekben, az est

lebonyolításában. Köszönjük a sok tombola felajánlást,
támogatást, s természetesen köszönjük azoknak, akik
megtiszteltek jelenlétükkel bennünket.
Aztán reméljük több, ezt követő rendezvényünk támogatásával is segítséget kapunk játszóterünk felépítéséhez; például a Karácsonyi vásár alkalmával iskolánkban,
ahol nagyon kreatív, kézműves szülők alkotásai, munkái
lesznek megvásárolhatóak. Hálásak vagyunk ennek a
szülői kezdeményezésnek is. Nagyon örülünk, hogy
legalább a mi kis közösségünknek fontosak a gyerekeink!
Köszönettel:
a bál szervezői

Névadónk hava
Iskolánk hagyományai közé tartozik november hónapban versenyek rendezése. Idei évben is színes programok és megmérettetések várták a diákokat. Versenyeinken 13 iskola több, mint 300 diákja vett részt.
Eredmények:
• Játékos angol vetélkedő
1.hely Hétvezér Általános Iskola
2.hely Gárdonyi Géza Általános Iskola
3.hely Martonvásári Beethoven Általános Iskola
Vörösmarty VMI
Csapat tagjai: Kemény Zsombor 8.b
Tömör Szigfrid 7.a
Tőzsér Botond 8.b
felkészítő tanár: Fata Emőke és
Fintáné Kósa Anikó
• Matematika verseny – javítás még folyamatban
van.
• Olasz szépkiejtési verseny – diákok Valkai
Lénárd tanítványai
1.hely Burján Réka, 10.b
2.hely Veszlényi Zita, 11.b

3.hely Boros Bianka, 10.b
• Olasz kulturális vetélkedő – helyi verseny
témája: Calabria, mindegyik csoportot Valkai Lénárd
készítette fel.
1. hely „Le ragazze e Biagio” csapat:
Kiss Patrik Balázs, 11.b
Tőke Szonja
Veszlényi Zita
2. hely „I ragazzi bravissimi” csapat:
Burján Réka, 10.b
Gyulay Ákos, 11.a
Nagy Alexandra, 11.a
Szalay Bianka, 10.b
3. hely „Le farfalle” csapat:
Balogh Melani, 9.b
Boros Bianka, 9.b
Horváth Rebeka, 9.b
Sebes Ádám, 9.b
• Komplex természettudományi verseny
4 iskola 7 csapatának tanulói mérettették meg magukat. A versenyen biológia, kémia és földrajztudásukról,

műveltségükről adtak számot a versenyzők.
1.hely Hétvezér Általános Iskola
2.hely Kápolnásnyéki VMI
Dulovics Zóra 8.a
Kocsis Antónia 8.a
Kovács Lilla 8.a A csapat felkészítő tanára: Szigetvári
Péter, Etl Tamás és Föcsök Tímea
3.hely Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános
Iskola
Alsó tagozaton nagy sikerrel rendeztük meg a versmondó délutánunkat, melyen a kisgyermekek
mondták el kedvenc költeményüket. Ezúton is köszönjük azoknak a szülőknek és tanítóknak, akik a
szívükön viselték az otthoni gyakorlást és az iskolai
felkészülést. Jó érzés, hogy Vörösmarty szülőfalujában
a vers szeretete tovább él. Színvonalas, sokszínű szép
költemények hangzottak el.
Váncsa Krisztina
igazgatóhelyettes
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“Szálljatok le karácsonyi angyalok!”
KÁPOLNÁSNYÉKI NAPSUGÁR ÓVODA
ÉLJÜK ÁT EGYÜTT AZ ÜNNEPVÁRÁS HANGULATÁT!
BŐVEBB INFORMÁCIÓ AZ ÓVODA FACEBOOK OLDALÁN

17:00			
17:20			
17:40-TŐL		

OVISOK MŰSORA
ÓVÓNŐK ÜNNEPI MŰSORA
VÁSÁROZÁS

HELYBEN SÜTÖTT LÁNGOS i FORRALT BOR, TEA i SÜTIK
AZ ÉRKEZŐKET A BALASSA UTCAI ÜNNEPI KAPUNÁL VÁRJUK

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.
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

Rózsa

Fő u. 1.-76.

Dózsa

Szent Gellért tér

Ady

Kutas sor

Ibolya

Vándor

Vörösmarty

Vízmű

Bogyó köz

Kutas köz

Bartók

Kazinczy

Bethlen G.

Fő u. 99.-152.

Ercsi

Szent István

Gárdonyi

Deák F.

Balassa

Mikszáth

Petőfi

Táncsics M.

Tó

Széchenyi

Szép Ilonka

Jókai

Ipar

Arany J.

Iskola

Géza

Kiss

Móra F.

Fő u. 49.

Hunyadi

Antall J.

József A.

Tó

Olaj-telep

Fő u. 78.-98.

Szent László

Bem

Németh L.

Semmelweis tér

Ország

Vasvári

Erzsébet

Bajcsy-Zs.

Pettend

Tulipán

Lehel

Bágyom

Szegfű

Kossuth

Ravasz L.

Szív

Liliom

Tompa M.
Rákóczi
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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 kedvez-

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

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.

Fogadóóra: Minden hónap második
hétfője 16.00 – 17.00

E-On hibabejelentés:
Vezetékes telefonról (ingyenes)
06-80-533-533
Mobiltelefonról 06-80-533-533
Önkormányzati Hivatal - Törjék Zoltán
22/574-100/111vagy 70/6845856

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

Védőnő: Szita Ildikó 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

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.

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
Hazai Kommunális 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
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
2018.12.10

16:00 - 17:00

Egyéb időpontban elérhetőség:
Sárközy Csaba r.ftőrm.
körzeti megbízott
06/20/320-99-19
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KÁPOLNÁSNYÉK, JÓZSEF ATTILA UTCA 9/A
BEJELENTKEZÉS: +36-30-478-6518
LEPJE MEG SZERETTEIT KARÁCSONYRA ,
PIHENTETŐ SZÉPÜLÉSSEL
VÁSÁROLJON SZÁMUKRA

AJÁNDÉKKÁRTYÁT!
SOK SZERETETTEL VÁROK MINDEN KEDVES
VENDÉGET KOZMETIKAI SZALONOMBA, AHOL

CSAK MINŐSÉGI, BŐRBARÁT
HATÓANYAGOKKAL, TALÁLKOZHAT!

NÁFRÁDI ÁGNES
KOZMETIKUS

Vörösmarty Mihály Emlékház
Cím: 2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 31.
Tel.: 70/382-3054
Nyitva: március 15. –november 30. Kedd –Vasárnap 10.00–18.00
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A Magyar Posta Zrt.
Nyugat-magyarországi Területi Igazgatósága
Székesfehérvár 2 posta és
Kápolnásnyék postára

KÉZBESÍTŐ

munkakörbe munkatársakat keres

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

Amit kínálunk:
• utazási költségtérítés,
• egyéb szociális és jóléti juttatások.
Jelentkezéshez szükséges:
• alapfokú végzettség
• precíz, pontos munkavégzés,
• bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány
Bérezés: megegyezés szerint.
Megváltozott munkaképességű munkatársak jelentkezését is
várjuk!
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, küldje el
önéletrajzát az alábbi címre:
Email: Szabo.Renata@posta.hu
Postacím: Magyar Posta Zrt. Székesfehérvár 2 Posta, 8002
Székesfehérvár, Kaszap István utca 3.
Telefon: +36-30-772-2418, +36-30-771-6699

www.posta.hu

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.

