KÁPOLNÁSNYÉKI

KISBÍRÓ

KÁPOLNÁSNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
2. szám I 2019. február

Kápolnásnyék Község Önkormányzata nevében

Boldog Nőnapot kívánunk minden Kedves Hölgynek!
„Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás,
Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az első és végtelen önfeláldozás.
Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink, testéből etet, szeretetéből nevel,
Mindig megbocsát, ha kell és soha nem enged el, ő a fény, a meleg és minden, ami jó,
semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható.
Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ő maga is átalakul, megváltozik.
Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, költők ihletője, szerelem és őrület forrása,
Majd társunk a jóban és rosszban, életünk néma napszámosa,
Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem, a test gyönyöre, az apokalipszis kínja és a
mennyország ígérete.
Mindez ő, egy személyben, lelkünk másik fele, aki értünk létezik és mi őérte.
Köszöntöm hát őket, a nőket, kívánom nekik mindazt a szépet, amit érettünk ma és minden nap
önként megtesznek.”

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2019. február 11-én megtartott soros nyilvános
ülésén a Képviselő-testület 1/2019.(II.12.) számú
rendeletével elfogadta az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetését. E szerint az önkormányzat és intézményei 2019. évi tervezett kiadási
és bevételi főösszege 862.173.092 Ft. Ezen belül
a működési kiadások összege 531.507.205 Ft, a
felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadások összege
330.665.887 Ft. A 2018. évi költségvetés pénzmaradványa 355.290.559 Ft. A pénzmaradványból
285.290.559 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 70.000.000 Ft szabad maradvány. A költségvetés tervezett kiadásainak fő összegét megvizsgálva
megállapítható, hogy abból működésre, valamint beruházásokra, felújításokra tervezett összeg majdnem
azonos arányt képvisel.
A költségvetés jóváhagyását követően a testület elfogadta a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
szóló 2/2019 (II.12.) önkormányzati rendeletet,
majd módosította a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel ös�szefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
szóló 17/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendeletet.
A Képviselő-testület elfogadta a képviselők vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről
szóló beszámolót. Határozatban rögzítette a Képviselő-testület a polgármester 2019. évi szabadságának
ütemezését, és a részére jogszabály alapján járó évi
bruttó 200.000,- Ft összegű cafetéria juttatást. Ezt
követően meghatározta a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére a 2019. évi
teljesítménykövetelmények alapját képező célokat.
A képviselők döntöttek a „Bölcsődei fejlesztési pályázat” benyújtásáról. A maximálisan pályázható támoga-

tás 300 000 000 Ft, ehhez az Önkormányzatnak az
adóerő-képesség alapján 15%-os önerőt – előzetes
számításaink szerint 52 941 176 Ft – kell biztosítania, melynek egy részét (kb. 50 millió forintot) hitelből
szükséges fedezni. Sikeres pályázat esetén sikerülne
megvalósítani egy 4 csoportos, 48 férőhelyes bölcsőde kialakítását.
A Képviselő-testület megválasztotta a VTT Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottságának
tagjait, és hozzájárulását adta a székhelyváltozáshoz.
Ezt követően döntött a “Civil szervezetek 2019. évi
önkormányzati támogatása” címmel pályázat kiírásáról. A képviselők elfogadták Kápolnásnyék Község
Önkormányzat 2019. évi rendezvénytervét, majd
módosították a Kicsi-Csimota Családi Bölcsődével
kötött bölcsődei ellátás ellátási szerződés 2 pontját.
A Képviselő-testület támogatta a Helyi Építési Szabályzatról szóló 14/2018. (XI.20.) önkormányzati
rendelet módosítására irányuló kezdeményezést.
A képviselő-testület titkos szavazással megválasztotta
az önkormányzat alpolgármesterét, Szabó Józsefet,
aki megválasztását követően esküt tett. Ezután került
sor az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására: A képviselő-testület az
alpolgármester tiszteletdíjának összegét 2019. február 11. napjától havi bruttó 246.800 Ft-ban, költségtérítésének összegét havi bruttó 37.000 Ft-ban
határozta meg.
2019. február 18-án rendkívüli ülés tartott a Képviselő-testület, melynek napirendi témája a Kápolnásnyéki
Napsugár Óvoda intézménybe a tűzjelző berendezés kiépítéséhez szükséges fedezet biztosítása volt.
Pályázati forrásból valósult meg a Kápolnásnyék, Fő

u. 41. szám alatti ingatlanon földszint és emelet kialakítású óvoda átalakítása és bővítése, azonban a
használatba vételi engedélyezési eljárás során a Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltsége megállapította,
hogy a tűzjelző berendezés kiépítése nem valósult
meg az óvoda teljes területén. A fenti okból új terv
beadása vált szükségessé, ami az Önkormányzatnak
nem jelentett többletkiadást, azonban mivel maga
a rendszer is nagyobb lesz, emiatt az előzetesen
tervezettnél többe kerül. A tűzjelző berendezés kiépítésére a képviselő-testület bruttó 3.801.237 Ft
összegben biztosított fedezetet a 2019. évi szabad
tartalék terhére.
Az Olaj telep ingatlanaival kapcsolatos, hosszú évek
óta fennálló problémára próbál a Képviselő-testület
megoldást találni. Az új rendezési terv lehetőséget
biztosít arra, hogy az Olaj telep külterületi besorolású
ingatlanai belterületbe vonásra kerüljenek. Ez azért
is fontos lenne, mert a Kormány által kiírt fejlesztési
célú pályázatok szinte mindegyike csak a belterületi
besorolású övezetekre vonatkozik. A Képviselő-testület 2019. március 11-ére hívott össze egy egyeztető tárgyalást, melyen tulajdonosokkal mindenképpen
szükséges egyeztetést lefolytatni az eljárás megindításával, a költségek viselésével kapcsolatos kérdések
tisztázása érdekében.
A Képviselő-testület márciusi soros ülésén dönt majd
az Ország úti járdaépítés kivitelezőjéről, valamint a Fő
utca és a Gárdonyi út közti gyalogosátkelő tervezőjének kiválasztásáról az előzetes ajánlatkérések alapján,
így a munkálatok hamarosan megindulhatnak.
Podhorszki István
polgármester
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Időpont

Rendezvény

Helyszín

Március 9.
Március 14. 17.00

Nőnapi batyus bál
Ünnepi megemlékezés az 1848-as
forradalom és szabadságharc
évfordulójáról

Művelődési Ház
Művelődési Ház és
Hősök tere,
műsor, koszorúzás

Kulturális bizottság
Kulturális bizottság, Iskola

Április 21. 10.00

Húsvéti tojás keresés, Nyuszifutás

Játszótér

Május 3.
Május 11.

Iskola
Vörösmarty park

Május

Gimnáziumi ballagás
Falukerülő-túra, sportnap,
Vörösmarty halléfőző verseny
Tehetségek gálája

Május 26. 9.00

Gyereknap

Futballpálya
Kápolnásnyék,

Kulturális Bizottság, Vektor
Közösségi Pont
Iskola
Képviselő-testület, Vektor
Közösségi Pont
Iskola, Horváth Gábor
táncpedagógus
Képviselő-testület, Hivatal
dolgozói,

Művelődési Ház

Rendezvényszervező

Május

Tehetségek gálája

Művelődési Ház

Május 26. 9.00

Gyereknap

Futballpálya
Kápolnásnyék,

Június 1.
Június 4.

Óvodai gálaműsor és ballagás
Nemzeti Összetartozás Napja

Június 14.

Tanévzáró ünnepély, 8.
osztályosok ballagása

Művelődési Ház
Trianoni emlékmű
- koszorúzás
Iskola

Június 30.
Július 27.
Augusztus 2.
Augusztus 10.

Jézus Szíve Búcsú, Családi nap
Annák bálja
Anyatejes világnap
Kultúr-karaván (nemzetiségi
népzene, néptánc bemutatók)
Falunap Pettenden
Szent István államalapító és az Új
kenyér ünnepe

Augusztus 18.
Augusztus 20.

Katolikus templom
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Pettendi focipálya
Katolikus
templomkenyérszentelés
Művelődési Ház

Iskola, Horváth Gábor
táncpedagógus
Képviselő-testület, Hivatal
dolgozói,
Nyugdíjas klubok, Óvoda, Iskola
Óvoda
Képviselő-testület
Iskola
Katolikus Egyház
Fidesz helyi szervezete
Szita Ildikó védőnő
Képviselő-testület, Vektor
Közösségi Pont
Bukovics Krisztián, Hajas Norbert
Katolikus Egyházközség,

Szeptember 7.

Egészségnap, életmód nap

Szeptember 14.
10.00
Szeptember 14.
14.00
Szeptember 27.-28.

A tavalyi Szent Mihály nap óta
születettek köszöntése, faültetés
Szüreti felvonulás és bál

Játszótér

Képviselő-testület, Vektor
Közösségi Pont
Képviselő-testület

Művelődési Ház

Barátság klub és Iskola

„Szent Mihály Napi Vigasságok”,
főzőverseny, foci, utcabál,
tűzijáték, Díszpolgári cím és
Polgármesteri Elismerő Oklevelek
átadása
Megemlékezés az aradi
vértanúkról

Vörösmarty-park,
Polgármesteri
Hivatal előtti
parkoló,
Művelődési Ház
1848-as
emlékműnél
koszorúzás
Művelődési Ház

Képviselő-testület, Hivatal
dolgozói,
Nyugdíjas klubok, Óvoda, Iskola

Október 4.
Október 10. 14.00

Nyugdíjas Nap (Idősek
világnapja)

Október 22. 17.00

December 8..

Megemlékezés az 1956-os
forradalom és szabadságharc 63.
évfordulójáról
Márton napi lámpás felvonulás
Vörösmarty fáklyás
megemlékezés
Mikulásváró, Adventi ünnepség

December 13.
December 31.

Óvodai kézműves vásár
Szilveszteri bál

November 29.
November 29.

Művelődési Ház,
Hősök tere –
műsor, koszorúzás
Óvoda
Vörösmarty-park,
Művelődési Ház,
Művelődési Ház,
Polgármesteri
Hivatal parkolója
Óvoda
Eseményközpont

Képviselő-testület
Képviselő-testület, Hivatal
dolgozói,
Óvoda
Kulturális bizottság, Iskola
Óvoda
Iskola, Kulturális bizottság
Képviselő-testület, Hivatal
dolgozói,
Egyházak, Iskola, Óvoda
Óvoda
Magánszervezésű rendezvény

Az esetleges
változásokról
időben értesítjük a lakosságot.
Az esetleges változásokról
időben értesítjük
a lakosságot.
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Kápolnásnyék
község
Polgármesteri Hivatala Jegyzője
Kápolnásnyék
Kápolnásnyék
Kápolnásnyék
község
Fő
utca 28.
község
Kápolnásnyék
Polgármesteri
Hivatala Jegyzője
Jegyzője
2475
Polgármesteri Hivatala
község

Iktatószám: KSH/731/2019
Ügyintéző: Kerényi Ákos
Telefon: 06/1/2298829
Tárgy: Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről
Iktatószám: KSH/731/2019
KSH/731/2019
Iktatószám:
Ügyintéző: Kerényi
Kerényi Ákos
Ákos
Ügyintéző:
Telefon:
06/1/2298829
Iktatószám:
KSH/731/2019
Telefon:
06/1/2298829
Tárgy:
Tájékoztatás
lakossági adatgyűjtésekről
adatgyűjtésekről
Ügyintéző:
Kerényi
Ákos lakossági
Tárgy:
Tájékoztatás

Telefon: 06/1/2298829
Tárgy: Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről

Polgármesteri Hivatala Jegyzője

Kápolnásnyék
Tisztelt
Jegyző Asszony! Tisztelt Jegyző Úr!
Kápolnásnyék
Fő
utca
28.
Fő
utca
28.
Kápolnásnyék
2475
Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Kápolnásnyék településen a hivatal elnöke
2475
Fő
utca 28.
által 2019-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi
2475
Tisztelt
Jegyzőszerint.
Asszony! Tisztelt
Tisztelt Jegyző
Jegyző Úr!
Úr!
évek
gyakorlata
Tisztelt
Jegyző
Asszony!
Tisztelt Jegyző
Asszony!
TiszteltStatisztikai
Jegyző Úr! Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és
A felvételek
Országos
Tájékoztatom,
hogy aa Központi
Központi Statisztikai
Statisztikai Hivatal
Hivatal (KSH)
(KSH) Kápolnásnyék
Kápolnásnyék településen
településen aa hivatal
hivatal elnöke
elnöke
megnevezései
a következők:
Tájékoztatom,
hogy
Tájékoztatom,
hogy
a
Központi
Statisztikai
Hivatal
(KSH)
Kápolnásnyék
településen
a
hivatal
elnöke
által
2019-re
engedélyezett,
önkéntes
adatszolgáltatáson
alapuló
lakossági
adatfelvételeket
hajt
végre,
a
korábbi
1539
Munkaerő-felmérés
és
kiegészítő
felvételei
által 2019-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi
által
önkéntes
alapulóHivatal
lakosságimegbízásából
adatfelvételeketa hajt
végre,
a korábbi Elemző
évek2019-re
gyakorlata
szerint.munkát
Az engedélyezett,
összeírási
a adatszolgáltatáson
Központi Statisztikai
Statek
Statisztikai
évek
gyakorlata
szerint.
évek
gyakorlata
szerint.
A Kft.
felvételek
Országos
Statisztikai
Adatfelvételi
Program
(OSAP)
szerinti
nyilvántartási
számai és
és
Központ
(Statek Országos
Kft.) fényképes
igazolvánnyal
ellátottProgram
kérdezői(OSAP)
végzik. Aszerinti
válaszadásra
kijelölt háztartások
A
felvételek
Statisztikai
Adatfelvételi
nyilvántartási
számai
A felvételek
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és
megnevezései
a
következők:
kiválasztása
a
KSH
népszámlálási
adatállományának
aktualizált
változatából
véletlenszerű
mintavétellel
történik
megnevezéseia következők:
a következők:
megnevezései
1539
Munkaerő-felmérés
ésAzkiegészítő
kiegészítő
felvételeiszármazó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom
az ország
különböző
településein.és
adatfelvételekből
1539
Munkaerő-felmérés
felvételei
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő
felvételei
Az
összeírási
munkát
a
Központi
Statisztikai
Hivatal megbízásából
megbízásából a Statek
Statek Statisztikai
Statisztikai Elemző
Elemző
jellemzőinek
feltérképezésében.
Azösszeírási
összeírásimunkát
munkát
a Központi
Statisztikai
Hivatal
Az
a Központi
Statisztikai
Hivatal
megbízásából a Stateka Statisztikai
Elemző
Központ
Kft.
(Statek
Kft.)
fényképes
igazolvánnyal
ellátott
kérdezői
végzik.
A
válaszadásra
kijelölt
háztartások
A
kapott
adatokat
a
Központi
Statisztikai
Hivatal
a
hivatalos
statisztikáról
szóló
2016.
évi
CLV.
törvény,
KözpontKft.
Kft.(Statek
(Statek
Kft.)
fényképes
igazolvánnyal
ellátott
kérdezői
A válaszadásra
kijelölt háztartások
Központ
Kft.)
fényképes
igazolvánnyal
ellátott
kérdezői
végzik.végzik.
A válaszadásra
kijelölt háztartások
kiválasztása
KSH
népszámlálási
adatállományának
aktualizált
változatából
véletlenszerű
mintavétellel
történik
valamint
aza KSH
Parlamentadatállományának
ésadatállományának
a Tanács (EU)
2016/679
Rendelet
(általános
adatvédelmi
rendelet,
GDPR)
kiválasztása
aaEurópai
KSH
népszámlálási
aktualizált
változatából
véletlenszerű
mintavétellel
kiválasztása
népszámlálási
aktualizált
változatából
véletlenszerű
mintavétellel
történik történik
az
ország
különböző
településein.
Az
adatfelvételekből
származó
eredmények
nélkülözhetetlenek
a
társadalom
előírásának
megfelelően
bizalmasan
kezeli,
azokat
más
szervek,
személyek
részére
nem
szolgáltatja
ki. Az
az
településein.
Az adatfelvételekből
származó
eredmények
nélkülözhetetlenek
a társadalom
azország
országkülönböző
különböző
településein.
Az adatfelvételekből
származó
eredmények
nélkülözhetetlenek
a társadalom
jellemzőinek
feltérképezésében.
eredményeket
név és egyedi adatok nélkül, valamint összesített statisztikai táblázatokban közöljük.
jellemzőinek
jellemzőinekfeltérképezésében.
feltérképezésében.
Akapott
kapott
adatokat
Központi
Statisztikai
Hivatal
hivatalos
statisztikáról
szólóévi
2016.
évi
CLV.
törvény,
AA
adatokat
Statisztikai
Hivatal
a hivatalos
statisztikáról
szóló 2016.
CLV.
törvény,
lakosság
és aza Központi
önkormányzat
részére
munkanapokon
hétfőtől
csütörtökig
8:00
és évi
16:00
óratörvény,
között,
kapott
adatokat
aa Központi
Statisztikai
Hivatal
aa hivatalos
statisztikáról
szóló
2016.
CLV.
valamint
az
Európai
Parlament
és
a
Tanács
(EU)
2016/679
Rendelet
(általános
adatvédelmi
rendelet,
GDPR)
valamint
az
Európai
Parlament
és
a
Tanács
(EU)
2016/679
Rendelet
(általános
adatvédelmi
rendelet,
GDPR)
pénteken az
8:00
és 14:00
óra között
+36 80(EU)
200-766-os
telefonszámon,
illetve aadatvédelmi
lakinfo@ksh.hu
emailGDPR)
címen
valamint
Európai
Parlament
és aa Tanács
2016/679
Rendelet (általános
rendelet,
előírásának
megfelelően
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www.ksh.hu
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Hálás szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak, barátnak, szomszédnak, kollégának, ismerősnek és ismeretlennek, akik a tegnapi nap folyamán megtiszteltek minket a gyermekünk javára rendezett jótékonysági koncerten, illetve anyagi támogatásukkal segítik a segédeszköz megvásárlását. Külön köszönjük Burjan
Zsolt református lelkésznek, a Kápolnásnyéki Református Egyházközségnek a jótékonysági koncert megszervezését. Köszönjük Dr Jazz trió /Dr.Tóth Gábor, Dobai
István, Bauer Tamás/ felemelő koncertjét, és Dr. Molnos Levente állatorvos úrnak a szívhez szóló szavazatát.
Horváthné Papp Erika és Horváth Gábor
4
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SPORT HÍREK
LABDARÚGÁS – A KÁPOLNÁSNYÉKI VÖRÖSMARTY
SPORTEGYESÜLET HÍREI
„…a győztes gólt mi kell berúgjuk a kapuba; ezt sem a bíró, sem az edzőnk, se a torkát kikiáltó szurkolók nem tehetik meg!” (Böjte Csaba)
A KVSE u14-es korosztálya megkapta a TAO-s támogatásból finanszírozott melegítőket. A szükséges
önrészt az egyesület az Önkormányzat segítségével
biztosította. Emellett (Podhorszki István polgármester
úr támogatásának köszönhetően) megrendeltük az
egységes pólókat is a csapat minden tagjának. Az
egyenpólóval és melegítővel is kifejezhetjük a csapat
egységét, erősíthetjük az összetartozás érzését a fiatalokban. A klub elsődleges célja, hogy a gyerekek
szeressék meg a labdarúgást, és jókedvvel jöjjenek
ebbe a kis közösségbe. Távlati terveink, hogy később,
ha elérik a srácok a felnőttkort, ők (az évek óta itt foci-

zó, helyi fiatalok) is meghatározó játékosai legyenek a
felnőtt csapatunknak.
Az egyesület továbbra is ovisoktól felnőttekig versenyezteti csapatait: korosztályuknak megfelelően a
Bozsik-programokon, bajnoki mérkőzéseken, labdarúgó-tornákon mutathatják meg tudásukat játékosaink. Az utánpótlásban szereplő kisebb korosztályokért
(u7–u13-ig) Kármán Tibor felel. Szeretettel várja a
futballozni vágyó kisgyermekeket. (Elérhető a 06-70545-6717 telefonszámon.)
A nagyobb korosztályokat (u14, u19, felnőtt) Höltzl

Richárd irányítja. Szokták mondani, hogy az eredmény másodlagos, azonban büszkék vagyunk rá,
hogy mindegyik (megyei bajnokságban szereplő)
csapatunk esélyes az év végén az érem megszerzésére. Az u14-es srácok jelenleg a 3. helyen állnak,
az u19-es korosztály a 2. pozíciót foglalja el, míg a
felnőttek (4 ponttal lemaradva a második helyről) a
6. helyen fordultak a szezon felénél.
A csapat sikeréhez hozzátartoznak a szurkolók is. Biztassuk együtt csapatainkat: várjuk mérkőzéseinkre a
futballkedvelő kápolnásnyékieket! Hajrá Nyék!

SÁRKÁNYHAJÓS TOBORZÁS!
A Velencei-tó környékén élő fiatalok jelentkezését
várja a Dragon Aqua SE sárkányhajó csapata! A 15
éve fennálló sárkányhajó egyesület számos nemzetközi és hazai sikerrel a háta mögött idén megalakítja
állandó ifjúsági legénységét is.
A sárkányhajózás mindenki számára könnyen elsajátítható, szabad levegőn és nagy társaságban végezhető sporttevékenység. A fiataloknak jó alternatíva az
otthon ülés, a telefonon függés és a számítógépezés
helyett. A friss levegőn történő mozgás pedig nem
csak a testet, de az elmét is frissen tartja, így sokat
segíthet a tanulásban is. A hajóban általában 20 fő
evez egy ütemre, így a sárkányhajózás a ritmusérzéket és a koncentrációt is fejleszti, emellett új barátokat
is szerezhet az ember.
Az ifjúsági legénységbe 13-18 éves fiatalok jelentkezését várjuk. Bármilyen edzettségi
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szinttel lehet jelentkezni, az előzetes sportmúlt és
az úszástudás nem elvárás! A csapat az alapoktól
kezdi a felkészülést, így mindenki egyformán, a saját ritmusában fejlődhet. Az edzések március végéig
benti alapozással indulnak, majd április elején vízre
szállunk. Amennyiben a csapat tagjai úgy döntenek,
hogy kipróbálnák a versenyzést, az év során több
hazai ifjúsági sárkányhajó versenyen is részt lehet
venni, többek között a májusi helyi nebuló kupán,
Fadd-Domboriban és Székesfehérváron.
Az ifjúsági legénységbe folyamatosan lehet jelentkezni április végig. Az edzések már 6 fő jelentkezése
esetén is elindulnak.
Aki részt vesz az alapozó hónap edzésein és
befizeti a márciusi tagdíjat, annak az első vízen
töltött hónap tagdíját elengedjük!
Különleges támogatás a kápolnásnyéki fiata-

loknak: az első 10 kápolnásnyéki jelentkező első
havi tagdíjának befizetését Kápolnásnyék Község
Önkormányzata vállalja magára az EFOP-1.5.2-162017-00017 kódszámú pályázat keretéből.
A márciusi edzések helye és ideje: Velencei Civil
Ház (Velence, Fő u. 64.), hétfő és csütörtök, 15:0016:00
A vízi edzések helye és ideje: VVSI Kajak-kenu
pálya (Sukoró), hétfő és péntek, 17:00-18:30
Az első edzés időpontja: március 4., hétfő, 15:00
(Velencei Civil Ház)
Havi tagdíj: 3500 Ft
Elérhetőség és jelentkezés:
Dragon Aqua SE Facebook oldal: @dragonaquase
E-mail: dragonaqua@freemail.hu

ISKOLAI HÍREK

FONTOSABB DÁTUMOK 2.FÉLÉVBEN AZ ISKOLÁBAN
2019.03.06.
Egyházak tájékoztatása a 2019/2020-as tanév hit- és
erkölcstan oktatásáról 8-12óráig
2019.03.04-08. Tanulók ¾ évi kiértesítése
2019.03.11-15. Határtalanul – Szlovákia
2019.03.14.
Ünnepély (egyenruha kötelező)– Kovács Gábor, Horváth Gábor
2019.03.18-22. Fenntarthatósági témahét – alsó tagozat
2019.03.18.
Ideiglenes felvételi jegyzék
2019.03.20.
Nyílt nap 1.osztály
2019.03.21-22. 8.osztály adatlap módosítási lehetősége
2019.03.18-19. Fogadóóra
2019.03.25-26. Alkalmassági felmérés a leendő első osztályosoknak
2019.04.01-05.
2019.04.04.
2019.04.05.
2019.04.03-10.
keretében
2019.04.12-14.
2019.04.18-23.
2019.04.12.
2019.04.13.
2019.04.15-17.
2019.04.30.
határideje

Határtalanul Erdély 7.évfolyam
István a király c. előadás Bp. Operettszínház
Vajda szavaló verseny
Holokauszt áldozataira emlékezünk történelem óra
Fejér Megyei Diáknapok
TAVASZI SZÜNET
Választható tantárgyak közzététele
Sportbál
Előrehozott érettségizők osztályozó vizsgája
Középiskolába felvételt nyert/nem nyert kiértesítésének

2019.05.02.
12.ab osztályozó konferenciája
		
Operakaland
Középiskola utolsó tanítási napja, ballagási főpróba, szerenád
2019.05.03.
17 óra Gimnáziumi ballagás
2019.05.06-07. Általános iskola tanítási szünet – gimnazistáknak délután tanítás

2019.05.08-10. Gimnazistáknak tanítási szünet-ált.isk. délután tanítás,
pénteken délelőtt
2019.05.13-17. Szülői értekezletek hete
2019.05.20.
2019/2020-as tanév szakköreinek és egyéb foglalkozásinak felmérése, etika/hit-és erkölcstan tantárgy módosítási lehetőségének határideje
2019.05.20-24. Tehetségek gálája- Horváth Gábor
2019.05.22.
6. és 8. évfolyamon idegen nyelvi mérés
2019.05.22-24. 9.ny komplex év végi vizsga
2019.05.29.
6. 8. és a 10. (9.b és 10.a) évfolyamon Országos
kompetenciamérés
		
Kihívás napja
2019.05.31.
DÖK nap/családi délután
2019.05.27-06.07. Alapfokú Művészeti Iskolába beiratkozás
2019.06.03-07.
2019.06.04.
2019.06.05.
2019.06.06.
2019.06.07.
		
2019.06.13.
2019.06.14.
		
2019.06.17-21.
2019.06.20.

Határtalanul! Szlovákiából gyerekek jönnek
Nemzeti összetartozás napja
Felső/gimnázium osztályozó konferencia
Alsós konferencia
Kirándulás fix nap
AMI utolsó tanítási napja
Ballagási főpróba
Utolsó tanítási nap
17 óra ballagás, tanévzáró ünnepély
Szóbeli érettségi vizsgák
9.évfolyam beiratkozása
Váncsa Krisztina
igazgatóhelyettes
7
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ÓVODAI HÍREK

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL…
FARSANGI KÉSZÜLŐDÉS AZ ÓVODÁBAN
Fontos nevelő feladatunk, hogy felhívjuk gyermekeink
figyelmét hazánk hagyományainak értékeire, kultúrájának gazdagságára, kialakítani bennük a tudatos
hagyományápolásra való hajlamot. A hagyományok
értékeinek, tartalmainak gyermekek felé való köz-

vetítése nagyon eltérő az óvodai nevelést tekintve.
Teljesen más lehetőségei és jelentőségei vannak a
hagyományápolásnak egy olyan környezetben és
közösségben, ahol a hagyományoknak gyökerei és
jelen korunkra átörökített értékei vannak, mint egy

nagyvárosi környezetben. Ezeket a lehetőségeket
nekünk, pedagógusoknak figyelembe kell vennünk
és ennek megfelelően kell a hagyományápolás megfelelő közvetítését megvalósítani.
Az érzelmileg kellőképpen felkészült gyermekek
9

ilyenkor már türelmetlenül várják a farsangi bál napját. Idén is lázas készülődés kezdődött az épület falai
között, a csoportszobák vidám színes papírdíszekkel
szépültek, a gyermekekkel verseltünk, daloltunk, minden a vidámságról szólt. Az otthonokban pedig már
készültek a szebbnél-szebb jelmezek. A gyermekek
a napokat számolva várták, mikor bújhatnak végre

valamely kedves mesefigura, állatka bőrébe és izgatottan súgták egymás fülébe, hogy minek öltöznek az
idei „maszkabálon”.
Aztán elérkezett a várva várt nagy nap. Az óvoda
megtelt hercegnőkkel, pókemberekkel, varázslókkal
és kismanókkal. Verseltünk és daloltunk, táncoltunk

és mulattunk. Jókat ettünk, jókat ittunk és a végén
elfáradtunk. Együtt voltunk mindannyian, óvodánk
apraja-nagyja.
Reméljük a tél elhagy minket és a tavasz gyorsan
itt lesz…
Pillangó csoport

MENTOROK ÉS GYAKORNOKOK
8 HÉTEN KERESZTÜL
Az idei nevelési évben népszerű óvodánk az óvodapedagógusok körében. Sokan választanak bennünket, bizalmuk számunkra megtisztelő és örömünkre
szolgál, hogy átadjuk tudásunkat a következő nemzedéknek. Az alábbi sorokban jelenleg gyakorlatukat
töltő óvodapedagógus hallgatók mutatkoznak be pár
sorban.
Zsohár Dóra vagyok, 23 éve Kápolnásnyéken lakom.
Számomra ez a falu jelenti az otthont, hiszen itt voltam
óvodás, kisiskolás és gimnazista is. Jelenleg az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar
óvodapedagógus szakán tanulok. Azért választottam
ezt a szakmát, mert mindig is gyermekekkel szerettem volna foglalkozni. A pályaválasztásom motivációja
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tehát a gyermekközpontúság lett. Ha három szóval
jellemezhetném az óvodapedagógusok munkáját, az
a szeretet, a kreativitás és a kitartás lenne.
A tanulmányom utolsó félévét kezdtem el és azt
mondhatom, hogy megtaláltam azt a hivatást, amelyben kiteljesedhetek. Ebben a tanulmányi félévben egy
hosszabb gyakorlatot kell teljesíteni, amelyet februárban el is kezdtem, itt Kápolnásnyéken. Az első nap
kettős érzéssel léptem át az óvoda küszöbét, hiszen
egyrészről összeszorult a szívem, mert visszajöttek a
régi szép emlékek. Másrészről, szépen lassan kezdtem rájönni, hogy ez a valóság és nem sokára óvodapedagógus leszek. A Katica csoport gyermekei kíváncsisággal és szeretettel fogadtak, ugyanúgy, ahogyan

Julika néni, Éva néni és Ági néni is. A bemutatkozást
követően elkezdhettem gyakorlatiassá tenni az elméleti tudásomat. Jelenleg nagyon jól érzem magam a
csoportban és köszönettel tartozom a pedagógusok
felé, hiszen segítő kezeket nyújtanak és támogatják
a kezdő lépéseimet.
Ami a jövőmet illeti, óvodapedagógusként szeretnék
elhelyezkedni, továbbá tanulmányaimat mesterképzés keretein belül az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán, a neveléstudomány területén szeretném
folytatni.
A Zsohár Dóra
óvodapedagógus hallgató

KÖZLEKEDJ OKOSAN!
Óvodánkban közlekedés hetet tartottunk. Fontosnak véljük, hogy gyermekeink megismerkedjenek, a gyalogos
közlekedés szabályaival.
Az elméleti tudnivalók megbeszélését követően, egy séta
következett. A gyerekek a gyakorlatban is megfigyelték a
környezetükben látható közlekedési táblákat.
Az óvodások a séta végére megjegyezték, hogy hogyan
kell szabályosan, körültekintően az úttest egyik feléről a
másikra átkelni.
Hetünk zárónapján a gyerekek megismerkedtek a rendőrség járműével, eszközeivel. Beültek a rendőrautóba és
kipróbálták a szirénát is.
A „foglalkozások, tevékenységek projekt ” hetünkre érkezik óvodánkba 2019.február 26.-án kedden, a Gárdonyi
Rendőrkapitányságtól Izsányi Tibor, aki kutyás bemutatót
tart a gyerekeknek. Hétről- hétre igyekszünk ilyen jellegű
programokkal színesíteni, gazdagítani óvodai életünket.
Sok színes élményekkel gazdagodtak gyermekeink.
Süni csoport

MEDVE HÉT
Idén is, hagyományainkhoz híven megrendeztük a medve hetet óvodánkban. Ezen a héten
nem csupán a csoporton belüli szóltak a medvékről, de még az óvoda dekorációja is átváltozott. Az óvoda aulájában egy kisebb kiállítást
rendeztünk, mely egy mese illusztrációja volt. A
mese Fésűs Éva: Korcsolyázó kismackója volt.
A gyermekek és a szülők szívesen vettek részt
a mese illusztrálásában. A szebbnél szebb otthonról behozott plüssállatok eleveníttették meg
a kis maci történetét. Igyekeztünk egy újdonsággal színesíteni a hetet, a testvércsoportok
megvendégelték egymást. Kis finomsággal,
meglepetés, produkciókkal kedveskedtek
egymásnak gazdagodott.
Maci csoport
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HIRDETÉS
Kápolnásnyéken faluközponthoz közel
KERT művelésre KIADÓ
Érdeklődni: 22/369-455, 30/262-7944

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
Testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyvezése (Kápolnásnyék, Nadap,
Vereb) önkormányzati ingatlanok bérletével kapcsolatos feladatok.
Igazgatási Iroda:
Dr. Kiszler Judit aljegyző
574-100/118, 70/4274977
Testületi és bizottsági ülések előkészítése, birtokvédelem, állatvédelmi
hatósági ügyek, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, szünidei gyermekétkeztetés.

Oroszlán Tünde igazgatási ügyintéző
574-100/112
Iktatás, hirdetményekkel kapcsolatos
feladatok, méhészettel kapcsolatos
feladatok, szociális étkeztetés, Bursa
Hungarica pályázati feladatok.
Wágner Lili igazgatási ügyintéző
574-100/112, 70/9530779
Hagyatéki ügyintézés, települési támogatással kapcsolatos ügyek, védendő fogyasztói körbe tartozók igazolása, kereskedelmi és ipari igazgatás, talált tárgyak,
gépjármű telephely igazolások.
Nagyné Támis Orsolya anyakönyvvezető/igazgatási ügyintéző
574-100/ 117, 70/6845857
Anyakönyvezés, állampolgársággal,
személyi adat-és lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyek, családi jogállás
rendezése, névváltoztatással kapcsolatos ügyek, szálláshely szolgáltatás
Törjék Zoltán műszaki ügyintéző
574-100/118, 70/6845856
Út-és közműépítési ügyek, közterület-használati engedélyek, közútkezelői
és tulajdonosi hozzájárulások kiadása,
fakivágások és kútfúrások engedélye-

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK:

Péntek: 7.30 – 11.30 Iskolafogászat
11.00 – 15.00

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

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

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		

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

zése, 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 kap-

Körzeti megbízott:
Sárközy Csaba r.ftőrm.
Telefon: 06/20/320-99-19
Fogadóóra: Minden hónap második
hétfője 16.00 – 17.00
Kápolnásnyék és környéke Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület
Elnök: 06-30-621-3262
Járőr: 06-30-621-3272
Bankszámlaszám:
B3 tak.szöv: 73602048-10241600
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

csolatos 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.
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

Helyszín: TÓ-VILL BT székhelyén,
Kápolnásnyék, Tó utca 20.
E-On hibabejelentés:
Vezetékes telefonról (ingyenes)
06-80-533-533
Mobiltelefonról 06-80-533-533
Önkormányzati Hivatal - Törjék Zoltán
22/574-100/111vagy 70/6845856
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
2019.03.11.
2019.04.08.
2019.05.13.
2019.06.03.
2019.07.08.

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

2019.08.12.
2019.09.09.
2019.10.14.
2019.11.11.
2019.12.09.

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

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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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
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.

