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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2019. március 18-án megtartott rendkívüli nyilvános
ülésén a Képviselő-testület a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság képviselő tagjainak 2019. március 18-ai hatállyal Kovács Gábor képviselőt választotta
meg. Ezt követően módosította a képviselő-testület
szervezeti és működési szabályzata 2. függelékének
tartalmát, mely az állandó bizottságok tagjainak névjegyzékét tartalmazza.
A Képviselő-testület a VTT Velencei-tavi Településfejlesztési Nonprofit Kft-vel a Vörösmarty Mihály Emlékházhoz és Emlékkiállításhoz kapcsolódó felújítási,
fejlesztési, üzemeltetési és karbantartási feladatok
ellátása céljából 95/2018. (VII. 23.) számú határozattal elfogadott közszolgáltatási szerződésben
foglaltaknak megfelelően Szabó József képviselőt,
alpolgármestert delegálta a VTT Nonprofit Kft., mint
ajánlattevő által indítandó „247,47 m2 nettó alapterületű Vörösmarty Mihály emlékház épület és kapcsolódó kert felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
Bíráló Bizottságába.
A Székesfehérvári Tankerületi Központ tankerületi
igazgatója megkereséssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy az intézményt érintő átszervezési javaslatról
a tulajdonos önkormányzat alakítsa ki véleményét. A
Képviselő-testület az átszervezési javaslatot mely szerint a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály
Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola alapfeladatai közül kikerüljön az alapfokú művészetoktatási tevékenység és az intézmény hivatalos neve Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános
Iskola és Gimnázium legyen, és az alapfokú művészetoktatási feladatok megszervezését a Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola Kápolnásnyéken új telephely létesítésével vegye át, valamint a Székesfehérvári
Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola átvegye a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú

Művészeti Iskolától teljes egészében az eddig tanított
művészeti ágakat és tanszakokat – nem támogatta.
A Képviselő-testület döntött az Ország úti járdafelújítási beruházásra beérkezett ajánlatok elbírálásáról,
nyertes ajánlattevőként az Orisek 2009 Kft-t (2475,
Kápolnásnyék, Dózsa utca 23.) jelölte meg, ajánlatát
nettó 12.104.740 Ft, Tizenkettőmillió-egyszáznégyezer-hétszáznegyven forint összegben elfogadta. A
régóta várt járdafelújítás már meg is kezdődött.
A korábbi évekhez hasonlóan az Újpest Sport Club
Lakóterületi Sportegyesület azzal a kéréssel fordult az
Önkormányzatához, hogy a 43. Velence Kupa Kézilabda Torna sorsolás szerinti mérkőzései számára a
műfüves kézilabda pályát bocsássa a rendelkezésére
2019. 05. 31-én (péntek) 14.00 óra és 2019. 06.
02-án (vasárnap) 13.00 óra között. A képviselők
döntése értelmében az Egyesület a kápolnásnyéki
műfüves sportpályát 40.000 Ft bérleti díjért veheti
igénybe..
A Képviselő-testület megtárgyalta Velence Város Önkormányzatának a Tour de Hongrie támogatásával
kapcsolatos kérését (1 millió forint támogatás kérése
a rendezvény lebonyolításához), és úgy döntött, hogy
a kerékpárverseny szervezésére, bonyolítására fedezetet biztosítani nem áll módjában.
2019. március 25-ei soros ülésén a Képviselő-testület megalkotta a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló 4/2019.
(III.26.) önkormányzati rendeletét. Ezt követően
módosította a pénzbeli és természetbeni szociális,
valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendeletet,
valamint a Kápolnásnyék Község Önkormányzat és
Kupi Lászlóné vállalkozó közötti bérleti szerződést. A
módosítások értelmében 2019. április 1. napjától a
gyermekétkeztetés (óvodai, iskolai) személyi térítési
díját a tárgyhónap 15. napjáig az Önkormányzat házi

pénztárába kell befizetni, vagy Kápolnásnyék Község
Önkormányzat 11736082-15364500 számú költségvetési elszámolási számlájára kell utalni. A díjbeszedés módja nem változik, továbbra is az iskolában
történik, előre meghatározott időpontokban.
Az előző változások következtében módosítani kellett
Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei
2019. évi költségvetési rendeletét. A működési bevételek előirányzatát 17.787.271 Ft-tal - az étkezési
térítési díjbevétel 2019. évre várható összegével -,
valamint a dologi kiadások kiemelt előirányzatot
17.787.271 Ft-tal (vásárolt élelmezés költsége)
kellett módosítani, mivel eredeti előirányzatként a
vállalkozó részére a gyermekétkeztetés költségének
térítési díj összegével csökkentett összegét terveztük.
A Képviselő-testület 13/2019.(II.11.) határozatával
döntött arról, hogy „Bölcsődei fejlesztési program”
címen pályázatot nyújt be 48 férőhelyes bölcsőde
építésére. A pályázat benyújtását követően felmerült,
hogy a határozat 2. mellékleteként becsatolt ütemterv
módosításra szorul, így a képviselők módosították a
megvalósítás végső határidejét, amely így 2020. december 31. napja.
Ezt követően elfogadták a Kápolnásnyéki Napsugár
Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó beíratás
időpontjára vonatkozó hirdetményt, majd jóváhagyták
az Önkormányzat 2019. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervét.
A Képviselő-testület a szakértői vélemény megállapításait figyelembe véve úgy döntött, hogy a Fehérvári
út Kossuth Lajos út és Petőfi Sándor út közötti szakaszának egyirányúsítása megmarad, az eredeti forgalmi rendet (kétirányú forgalom) nem állíttatja vissza.
Podhorszki István
polgármester

TISZTELT LAKOSSÁG!
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
A soron következő európai parlamenti választások
2019. május 26-án lesznek. Az Európai Parlament
képviselői öt évre kerülnek megválasztásra – közvetlen választás útján. Feladatuk az uniós polgárok
érdekeinek képviselete európai szinten.
Az európai választásokon való szavazás célja, hogy
aktívan és közösen alakítsuk jövőnket. Az Európai
Parlament nagyon fontos és súlyos kérdésekről – a
migrációtól az éghajlat változásig - tanácskozik, így
szavazatunkkal szerepet vállalunk abban, hogy ki
hozza meg ezeket a döntéseket, emellett az Európai
Unió alapértékei (az alapvető jogok és demokratikus
elvek) mellett is lerakjuk voksunkat és kinyilvánítjuk,
hogy élni kívánunk jogainkkal.
Az Európai Parlament magyar tagjaira 2019. május
26-án 6:00 és 19:00 óra között lehet szavazni.
Összesen 21 magyar tagot választunk meg ezen a
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napon. A szavazás pontos menetéről az április elejéig
megkapott értesítőből tájékozódhat bővebben.
Arra biztatom én is a Lakosságot, hogy vegyenek
részt a május 26-ai szavazáson és győzzék meg családjukat, barátjukat a voksolás fontosságáról! El kell

döntenünk, hogy milyen jövőt választunk magunknak,
amiben most óriási felelősségünk van.
Döntsünk közösen a jövőnkről!
Podhorszki István
polgármester

TISZTELT LAKOSSÁG!
A 2019. május 26-án esedékes európai parlamenti választások miatt, a „Kápolnásnyéki Család és Gyermeknap” rendezvényünket egy
héttel később, június 2-án tudjuk megszervezni.
Hamarosan jelentkezünk további információkkal és a programokkal!
Megértésüket köszönjük!
Kulturális Bizottság

MEGÚJUL AZ ORSZÁG ÚT MELLETTI JÁRDA
A sikeresen lefolytatott ajánlatkérési eljárás
eredményeképpen elkezdődhetett az Ország
úti járda felújítása – egészen Velence határáig.
A projekt átadása május végéig várható.
2019. április 2-án reggel a Kutas sor és Ország út
sarkától indult el a munkaterület bejárása és annak
átadása a vállalkozó számára. Az átadáson jelen volt
Kápolnásnyék Község Önkormányzata képviseletében Podhorszki István, polgármester, illetve Bognár
József műszaki ellenőr és az ORISEK 2009 Kft.
kivitelező képviseletében Orisek Sándor ügyvezető.
A projektről a Képviselő-testület döntött. A felújítás
során felmerülő összes költség 12 104 740 Ft+
ÁFA, mely saját forrásból valósul meg.
„Az Ország úti járda további fejlesztésével, a biztonságos gyalogos közlekedést szeretnénk tovább erősíteni Kápolnásnyék területén.” – mondta el Podhorszki
István.
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A NAGYHÍD MÚLTJA ÉS A KISHÍD JÖVŐJE
TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉSSEL!
Az 1782-85 között készült katonai térképen már
szerepel a Nyéki nagyhíd, a tőle nem messze álló
Zsindelyes Csárdával. A Bágyom-patak, mai nevén
Vereb-Pázmándi vízfolyás valamikor egy bővizű folyó
volt, amely a térségben több vízimalmot is működtetett, ha még régebbre tekintünk vissza, valamikor itt
egy mocsaras átkelőhely volt mivel az akkori Velencei
tó, a Nyéki kertek aljáig ért fel.
Itt egy olyan fontos híd volt, már az Árpád-házi, de a
Római-kori időktől, amely nem mindig volt járható. A
történelem viharai, de sokszor a patak vize is pusztította településünket. Régebben a nagyobb záporok
és esők miatt az itt álló valamikori fahidat elsodorta
a Vereb és Pázmánd felől lezúduló víz, s a Kisnyék
pusztának nevezett terület egy része rendszeresen víz

alá került. Az élelmes nyékiek itt a hídtól nem messze
egy betérőt – fogadót - csárdát építettek, alakítottak
ki, amelynek a neve korábban Zsindelyes – majd
Riez csárda volt a világháború előtt. A Fehérvár felől,
illetve Buda felől érkezők szívesen szálltak meg itt. Az
1770-ben engedélyezett postakocsi járat állomása is
itt volt hosszabb ideig, itt váltottak lovakat, úgy mentek
tovább Fehérvár felé.
A nagyhidat sokszor lerombolták és újjáépítették,
Az 1920-30-as években a Nyéken keresztülvezető
Balatoni út is ezen a hídon ment keresztül. Bizony
több esetben is előfordult, hogy a bámészkodó nyéki
gyerekek balesetet is okoztak. A híd és az út felügyelete, a nyéki útkaparó alá tartozott, aki községi
alkalmazottként, nem rossz fizetésért, felügyelte, és

karbantartotta a hidat és környékét.
A híd jövője, hogy a nyékiek zavartalanul közlekedhessenek, amelyet a gyarapodó gyermeklétszám is
különösen indokolttá tesz! Az új kis hidunk és a
hozzá kapcsolódó járdák, amelyet az önkormányzatuk testülete sok ciklusban történő
próbálkozások és kudarcok ellenére ebben a
ciklusban sikeresen saját erőből, saját beruházás keretében valósított meg, örömmel tölt el
Bennünket!
Köszönjük mindazoknak, akik ebben a munkában
részt vettek és segítették, hogy unokáink, gyermekeink és időseink biztonságban közlekedhessenek a
„NYÉKI FŐUTCÁN”!
Kupi László

SZABÓ JÓZSEF ALPOLGÁRMESTER ÚR
ÜNNEPI BESZÉDE 2019. MÁRCIUS 15-ÉN
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Köszöntöm Önöket az 1848. március 15-e alkalmából rendezett megemlékezésünkön!
Évről évre összegyűlünk nemzeti ünnepünk alkalmából, mert egy közösséget alkotunk, szeretjük hazánkat és szeretnénk méltó módon megemlékezni
hőseinkről.
„Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A multnak tengerén, ahol szemem
Egekbe nyúló kősziklákat lát,
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.”

Petőfi Sándor 1847-ben írta ezeket a sorokat.
1848. március 15-e egy hatalmas kőszikla, amelyikre büszkén tekint minden magyar, bárhová sodorta is az élet, messze hazájától.
Falunkat a tavaszi virágok díszítik, az óvodások kis
nemzeti színű zászlóit láthatjuk a település központjában. Az iskolások vonulás a Művelődési Házba
jelzi, hogy idén is színpadra állított produkcióval
köszöntik a nagy napot. Kitűzzük szívünk fölé a
nemzeti színű kokárdát és megyünk ünnepelni!
Megemlékezünk a polgári forradalomról és a sza-

badságharcról, amelynek célja a Habsburg uralom
megszüntetése és az alkotmányos berendezkedés
kivívása volt. Azonban az előzményekről se feledkezzünk meg! A reformkor vívmányai és nagyjai keltették életre egyre erőteljesebben a változás óhaját!
Tudjuk, akkor a pozsonyi diétán, a törvényalkotás
útján szerették volna a „haza és haladás” két, de
egybefonódó álmát megvalósítani. Csak részeredmények születtek. A kedvező külpolitikai helyzet
még váratott magára. Azonban a Párizstól Bécsig
végig söprő forradalmi hullám, megteremtette azt.
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A Pilvax fiataljai elérkezettnek látták a pillanatot!
Nem hezitáltak, cselekedtek. Tarján M. Tamás történész szerint akció tervet készítettek.
A Pilvax Kávéházból a Tizenkét pont és a Nemzeti
Dal szövegét magukkal vitték az egyetemre, hogy
megismertessék a különböző karokon tanuló hallgatókkal, kik nagy elszántsággal csatlakoztak, mint
az utca népe is. 2000-ren lehettek.
Útjuk a Landerer-Heckenast nyomdába vezetett.
A lefoglalt gépeken cenzúrázatlanul nyomtatták ki
a Tizenkét pontot és a Nemzeti Dalt. Röpiratként
osztogatták a járókelőknek.
Délután 3 órakor a Nemzeti Múzeumnál tartott gyűlésen már tízszeresére duzzadt a tömeg. Rábírták
Pest város tanácsát, hogy csatlakozzanak hozzájuk.
Forradalmi választmányt hoztak létre, tagjai között
Nyári Pár és Klauzár Gábor adták át követeléseiket a nagyméltóságú Helytartótanácsnak, mely,

mint tudjuk, „sápadt vala és reszketni méltóztatott.”
Elfogadta a Tizenkét pontot, eltörölte a cenzúrát,
szabadon bocsájtotta börtönéből Táncsics Mihályt,
kit a tömeg diadalmenetben vitt Pestre.
Este a Nemzeti Színházban a Bánk Bán díszelőadásával ünnepelték a forradalom győzelmét.
Ugyanezen a napon Pozsonyból Bécsbe elindult az
a hajó, amelyen az országgyűlési küldöttség a náluk
lévő Alázatos Felirattal a királyt kereshette meg a
törvényjavaslatok szentesítése céljából.
„Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról,
Beteg zsibbadt gondolat!
Oh, jöjetek ki, láncra vert rabok!”
Írta Vörösmarty Mihály 1848. március 15-16-án
a Szabad sajtó című költeményében lelkesedve.
Vörösmarty Mihály falujában sétálgatva láthatjuk,
bizony sok utcanév őrzi 1848-49 felejthetetlen
hőseit, vagy a reformkor nagyjait: Bem, Vasvári,

Deák Ferenc, Széchenyi, Kossuth, Vörösmarty, Jókai, Petőfi, Táncsics. 1998. március 15-én avattunk
a 48-as emlékművünket, amely anyaga a polgárdi
kőbányából származik, a rajta látható domborművet
helyi főfaragó művészünk Sasvári János faragta ki,
az alapján öntötte bronzba Domonkos Béla szobrász.
Itt helyezzük el minden évben az emlékezés koszorúit.
Mi vár ránk? Mi a mi teendőnk? Ezek a kérdések
zakatolnak a fejemben.
„Legyen béke, szabadság, egyetértés!”
Tegyük félre, ami elválaszt minket, s találjuk meg,
ami összeköt!
Legyen akaratunk, kitartásunk összefogni egy jobb
jövőért!
Éljen a szabadság! Éljen a haza!

FIATALOK ÉS NYUGDÍJASOK
EGYMÁSÉRT
Április első hétfőjén nem egy tréfa következtében
találkoztak egymással a fiatalok és a Barátság Klub
tagjai a kápolnásnyéki klubházban. Összejövetelük
célja az volt, hogy a Vektor Közösségi Pont „Szívességcsere” programjának keretében segítséget
nyújtsanak egymásnak, valamint hogy a két generáció közelebb kerüljön egymáshoz. Ez a célkitűzés
az EFOP-1.5.2-16.-2017-00017 számú pályázat
egyik fontos pontja, mellyel egyrészt a fiatalok közösségi tevékenységekben való részvételét támogatjuk,
másrészt az önkéntességet kívánjuk népszerűsíteni.
A találkozón öt fiatal képviselte az ifjúságot, akik mindenre nyitottan érkeztek meg a helyszínre. A közelgő
húsvét okán először abban segítettek, hogy a klub
tagjai mellett beszálltak a húsvéti rendezvényre készülő tojásgyűjtő kosárkák elkészítésébe. Kiderült, hogy
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a fiatalok régebbről ismerik egymást, így a program
jó lehetőséget adott a közös emlékek felidézésére is.
Míg készültek a kosárkák, a nyugdíjasok közül néhányan felvetették, hogy szükségük lenne arra, hogy
valaki megmutassa nekik a számítógép és a mobiltelefon bizonyos funkcióinak használatát. Így a program
azzal folytatódott, hogy akit érdekelt, odamehetett a
fiatalokhoz, akik laptop segítségével igazították el az
idősebbeket a számítógép rejtelmeiben, például a
Skype használatában.
Mivel szívességcsere programról van szó, így a nyugdíjasok részéről sem maradt viszonzatlan a fiatalok
segítsége. Volt, aki vállalta, hogy megtanítja őket
egy-két kártyajátékra, így a klubgyűlés második fele
a játékról szólt. A két órás program igazán jó hangulatban telt, és közben még jött újabb felajánlás is az

idősebbek részéről, hogy például szívesen megtanítják a fiatalokat a seprűkészítés tudományára is, így a
program akár folytatódhat is a közeljövőben.
Szívesen vesszük még azok jelentkezését a fiatalok
és a nyugdíjasok oldaláról is, akik szívesen részt vennének a programban! A fiatalok akár kerti munkában
vagy bármilyen fizikai aktivitásban is segíthetik az
idősebb korosztályt, míg a nyugdíjasok akár tanítást
is ajánlhatnak a szívességért cserébe.
Jelentkezni a következő e-mail címen lehet: szabo.
dora@vttnonprofit.hu
Köszönjük a Barátság Klub támogatását és a helyszín
biztosítását!
Szabó Dóra
Vektor Közösségi Pont

SPORTOS FALUKERÜLŐ TÚRA
ÚJRATÖLTVE!
Május 11-én újra megszervezzük a sportos falukerülő túrát, melyre sok szeretettel várjuk a mozogni és
sportolni vágyókat! Új útvonallal, új feladatokkal és új
állomásokkal várjuk a kicsiket és nagyokat egyaránt.
A túrát ismételten egyénileg és csoportosan, valamint gyalog, futva vagy kerékpárral lehet teljesíteni. A
résztvevők a regisztrációnál fognak kapni egy térképet és útleírást a rájuk váró feladatokról.
A regisztráció május 11-én 9:30-kor kezdődik a
kápolnásnyéki Művelődési Házban, az első feladatot
10:00-kor lehet elkezdeni. A túrára 10:00 és 13:30
között lehet elindulni.

A túra hossza közlekedési módtól függően kb. 1,52,5 óra.
A különböző kategóriák nettó idő szerinti leggyorsabb
túrázóit díjazásban részesítjük. Az eredményhirdetés
a legutolsó indulók visszaérkezése után várhatóan
15:00 körül fog kezdődni.
Az eseményről a legfrissebb információkat a „Kápolnásnyéki sportos falukerülő túra 2.0” Facebook-eseményél fogjuk közzétenni.
Sok szeretettel várunk minden mozogni vágyót!
Kápolnásnyék Község Önkormányzata,
Vektor Közösségi Pont
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EURÓPA MI VAGYUNK
Sikeresen lezárult az „EURÓPA MI VAGYUNK”
projekt első szakasza és megtörtént a Velencei-tó térségében élő legtehetségesebb fiatalok
kiválasztása, akik 2019 május 2-5 között egy
brüsszeli tanulmányúton vesznek majd részt.
A dr. Füredi Szabolcs, az Európai Bizottság munkatársa,
településünk egykori lakója által életre hívott Európa Mi
Vagyunk elnevezésű projekt elsődleges célja az Európai
Unió intézményeinek, azok döntéshozatali mechanizmusának, valamint az egyetemes európai értékek, úgy
mint szolidaritás, fenntarthatóság továbbá környezettudatos gondolkodásmód fiatal generációval történő
megismertetése volt.
A pályázati felhívás értelmében a Velencei-tó közvetlen
környezetében élő, tanuló elsősorban szociálisan hátrányos helyzetű fiataloknak egy írásbeli pályamunkát
kellett benyújtaniuk, amelyek értékelését követően a
legjobb pályázati anyagot benyújtó fiatalok egy szóbeli
meghallgatáson vettek részt, ahol az angol nyelven történő bemutatkozásukat követően lehetőséget kaptak
a Velencei-tó térségének fejlesztésével kapcsolatos

elképzeléseik, innovatív ötleteik részletes bemutatására.
Az Európa Mi Vagyunk projekt szóbeli fordulóját követően a szakmai zsűri (dr. Füredi Szabolcs, Czuppon
István, Benkőné Tóth Mónika, valamint Scharle Anna)
értékelte az előadásokat és kialakította a végső rangsort. A zsűri döntése értelmében a következő fiatalok
kerültek díjazásra:
Csere Zsanett (Sárszentágota),
Hajdú Csilla (Pázmánd),
Juhász Dorka (Martonvásár),
Molnár Luca (Székesfehérvár),
Palóc Ádám (Velence), Oláh Martin (Kápolnásnyék),
Kovács Bendegúz (Kápolnásnyék)
A pályázat győztesei 2019. május 2-5. között egy
három napos brüsszeli (Belgium) tanulmányúton vesznek részt, ahol testközelből láthatják az Európai Unió
egyes intézményeit (Európai Parlament, Európai Unió
Tanácsa, Európai Bizottság) és a kulisszák mögé betekintve ismerhetik meg az intézmények céljait, konkrét
feladatköreit. A pályázat tárgyához kapcsolódóan a
fiatalok az uniós intézmények tisztségviselői által tartott

előadásokon vesznek részt, ahol lehetőséget kapnak
kérdéseik felvetésére, az előadókkal történő közvetlen
megvitatására.
A pályázattal kapcsolatban dr. Füredi Szabolcs kifejtette, hogy az Európa Mi Vagyunk projekt életre hívását
részéről két fő tényező motiválta: Hangsúlyozta, hogy
mindannyiunk kötelessége, hogy képességeinkhez és
anyagi lehetőségeinkhez mérten “beálljunk” bizonyos
jó, számunkra fontos ügyek mögé, visszaadjunk valamit abból a segítségből/támogatásból, amit az életünk, munkánk, tanulmányaink során másoktól kaptunk
(társadalmi szolidaritás). Másrészről megjegyezte, hogy
a minőségi oktatáshoz, beleértve az értékes/hasznos
információkhoz való hozzáférés lehetőségét is, meglátása szerint egyre inkább a tehetősebb szülők gyermekinek kiváltságává válik, melynek következtében
a tehetséges, de szerényebb anyagi körülményekkel
rendelkező fiatalok már a “verseny” korai szakaszában
lemaradnak. Összefoglalva tehát a helyi fiatalok lehetőségeinek, versenyképességének javítása áll a projekt
hátterében.

ÓVODAI HÍREK
HIRDETMÉNY
ÓVODAI BEÍRATÁS

A KÁPOLNÁSNYÉKI NAPSUGÁR ÓVODÁBAN
1. A 2019/2020. nevelési évre az óvodai beíratás
időpontja:
2019. május 6-án, 7-én és 8-án (hétfő, kedd, szerda) 8.00-16.00 óra
2. A beíratás helye: Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda,
2475 Kápolnásnyék, Fő utca 41.
3. Az óvoda felvételi körzete: Kápolnásnyék község
közigazgatási területe
4. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító hatósági igazolvány,
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági
igazolvány,
- a gyermek nevére kiállított TAJ számot igazoló
kártya,
- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
5. A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:
A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben
meghatározott időpontban!
• Az óvodai felvétel során a hatályos eljárási szabályokat kell alkalmazni.
• Be kell íratni minden gyermeket, aki 2019. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a
nevelési év kezdő napjától 2019. szeptember 1-jétől
legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben
részt venni. Erről a Nemzeti Köznevelési törvény

49.§. rendelkezik.
• Azok a gyermekek, akik később születtek, a 3. év
betöltésekor, év közben is jelentkezhetnek az óvodába, s szabad férőhely esetén nevelési év közben is
felvételt nyerhetnek.
• Az óvoda 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
• A Nkt. 8.§.2. bekezdése értelmében 2016. szeptember 1-től az óvodakötelezettség 3 éves korban
kezdődik.
• A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik
életévét betölti, az óvodai nevelés első napjától kezdődően napi négy órát köteles részt venni az óvodai
nevelésben.
• Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges
fejlettséget eléri, tankötelessé válik abban a naptári
évben, amelyben 6. életévét augusztus 31. napjáig
betölti.
• Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda
körzetében lakik, és ennek tényét igazolni tudja.
• Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a
szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni
a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes jegyzőt.

6. Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési
igényű gyermekek közül a beszédfogyatékos gyermekek, az autisztikus tünetekkel rendelkező gyermekek és az egyéb pszichés zavarral küzdő gyermekek
óvodai ellátását biztosítja.
7. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az
óvodavezető legkésőbb 2019. május 31-ig írásban
megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
8. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél
kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során
a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja,
vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új
döntés meghozatalára utasíthatja.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.
évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő
vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy
gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
Kápolnásnyék, 2019. március 25.
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
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TE HOGY MESÉLED EL ÓVODÁS
GYERMEKEDNEK A NEMZETI ÜNNEPEKET?
Sok szülő kérdezheti, hogy mi értelme van nemzeti
ünnepeink megünneplésének az óvodában? Hiszen
a gyerekek nem is értik, hogyan tudnák felfogni, miért
ünnepeljük március 15-ét? Van értelme kicsi korban
felébreszteni a nemzeti tudatot? A kicsiknek (óvodáskorú gyerekeknek) nem háborús csatákról, véres
ütközetekről, köztársaságról és forradalomról kell mesélnünk. Csupán annyit kell a gyerekeknek ebben a
korban tudniuk, hogy a katonáknak régen csatákban
kellett megvívniuk egymással azért, hogy mi, embe-

rek most békében élhessünk egymás mellett. Mesélhetünk nekik a katonák díszes ruháiról, hogy milyen
fegyverrel harcoltak, milyen is a szuronyos puska, az
ágyú, a kard, mutassuk meg, hogyan meneteltek.
Mesélhetünk arról, hogy a lányoknak is volt szerepe a
háborúban, főztek a katonákra, megvarrták elszakadt
ruháikat és bekötözték a katonák sebeit. Beszélhetünk arról, hogy sokat áztak-fáztak ezek a katonák, és
hogy nekik nem volt lakásuk, hanem sátrakban aludtak és sokszor szabad ég alatt. Mondjuk el, hogy volt
egy fiatal fiú, Petőfi Sándor, aki írt a katonáknak egy
olyan verset, amivel a harcra buzdította őket, hogy
fegyverrel kergessék ki az országból az ellenséget.
Készítsünk velük magyar zászlót és kokárdát, nézzük
meg, milyen büszkén fogják viselni. Játsszunk bátran
velük katonásat. Énekeljünk, verseljünk velük minél
többet, és ha kérdeznek róla, akkor beszélgessünk
velük arról, amit megértenek belőle. Meséljünk nekik,
hogy milyen bátrak voltak ezek a fiúk, akik messzire
elmentek a családjuktól és nagyon sokan soha sem

mehetettek haza. Sok anya, feleség, kisgyermek várta
haza hiába a katonákat. A gyerekek ezt játéknak
fogják fel, de fontos, hogy belenőjenek abba,
hogy magyarok, hogy Magyarország a hazájuk,
s a múltunkat tisztelni kell.
Így történt ez a mi óvodánkban is. Egy egész hetes
projektben dolgoztuk fel az ünnepre való készülődést.
Az idén a Pillangó csoportosok és a Csiga csoportos
nagy lányok készültek ünnepi műsorral. Az egész
óvoda együtt ünnepelte március 15-ét.
Sarkady Sándor: Március 15-re
Zeneszó zeng, menetelnek,
süt a napfény, fut a felleg;
fel a zászlót, fel az égreMagyarország örömére!
A szabadság dala szálljon,
aki ember, ide álljon:
jövel édes szabad országgyönyörű légy, Magyarország!

FOGLALKOZÁSOK HETE ÓVODÁNKBAN
Február utolsó hetében - foglalkozások, mesterségek – témahetünk volt óvodánkban, ahova meghívásunknak eleget téve a Gárdonyi Rendőrkapitányság
elfogadta felkérésünket, és egy délelőtt folyamán kicsiknek és nagyoknak csoportbontásban, a gyerekek
életkorának megfelelően szervezett bemutatót tartottak
a gyerekeknek.
A gyerekeknek bemutatásra, megbeszélésre került, mi
is a rendőrök feladata, miben különbözik a nyomozói

10
10

és a járőri egyenruha, hogyan dolgoznak a rendőrkutyák. A gyerekek lelkes figyelemmel kísérték végig
miként keresik meg a kutyusok az elrejtett „kincset”.
Természetesen a kutyusok simogatása sem maradt el.
Óvodásaink a bemutató végére megbátorodtak, Tibi
bácsi ruháján lévő minden felszerelést megkérdeztek,
megnéztek. A járőr kollégák is megismertették gyermekeinkkel, mi az ő feladatuk. Majd birtokba vehették
a gyerekek csoportonként a rendőrautót, amely nagy

siker volt a kutyák mellett, és a sziréna különböző
hangjait többször is meghallgathatták.
Köszönjük az együttműködést a Gárdonyi Rendőrkapitányságnak, Izsányi Tibornak és kollégáinak a színvonalas bemutatót, amely során gyermekeink hasznos
információkkal és élményekkel gazdagodhattak.
Süni csoport

NEM LEHET ELÉG KORÁN KEZDENI…
Az elsősegély oktatásban az emberek többsége csak
a jogosítvány megszerzésekor részesül, pedig ezt a
tudást és készséget már igen fiatal korban kellene
elsajátítani. Sajnos hazánkban a lakosság elsősegély
ismeretei hiányosak, pedig ezzel a tudással sürgősségi helyzetekben emberéleteket is menthetünk.
A mi történetünk Alapi Gábor mentőszakápoló barátom és kollégám kezdeményezésével indult, melyhez
segítségemet kérte régi terve megvalósításához. Felkérésének örömmel tettem eleget, melyben lehetőséget kaptam egykori óvodámban elsősegélyt oktatni.
Az oktatásra 3 alkalmunk volt Csiga, Méhecske és
Süni csoportokban.

A gyerekek nagyon érdeklődők voltak a témában aktívan vettek részt a játékos feladatokban, melyekkel
célunk a segítői attitűd erősítése és az egészségügyi
készségek alapjainak megismerése. Így a gyerekek
megismerkedtek az újraélesztéssel, stabil oldalfektetéssel, betegvizsgálattal, sebkötözéssel sőt még a
mentőhívást is kipróbálhatták.
Szeretnénk megköszönni Napsugár Óvodának a lehetőséget és az óvoda dolgozóinak a segítséget és
az aktív részvételt. Reméljük hagyományt teremtve a
jövőben is találkozunk.
Czakó Attila
Mentőtiszt

KORI
,,Ha nem repülhetsz, fuss! Ha nem futhatsz, menj!
Ha nem mehetsz, csússz!
De bárhogy is legyen, mozogj!”
ifjabb Dr Martin Luther King
Az óvodás korban minden megismerés mozgásos
tevékenységek útján jön létre. Az összerendezett mozgás, a kis és nagymozgások intenzív fejlődése folyik
ebben a korban.
Korcsolya óráink a mozgásfejlesztés mindkét szegmensében nagy előrelépést biztosítanak a foglalkozáson résztvevőknek. A célzott mozgás fejlesztésével,
a jeges játékok szabályszerűségével hatni tudunk az
idegrendszer fejlődésére, így az esetleges óvodaiiskolai kudarcok nagy része elkerülhetővé válik. A korizás jótékony hatást gyakorol a pszichés funkciókra.
Ez több részletében is megmutatkozik:
• Érzelmi stabilitás erősödik, lelki egyensúly normalizálódik, pozitív megerősítést gyakorol énképükre, főként a
visszahúzódó, vagy más területeken kudarcélményekkel találkozó gyermekeknél.
• Egy-egy mozgás megtanulása összetett gondolkodási műveleteket igényel, így folyamatosan nő a szellemi teljesítőképesség, memória, figyelem terjedelme,
mélysége.
A prevenció és a korrekció szempontjából az átlagostól eltérő mozgású gyermekeket differenciált
bánásmódban részesítik. Az egyéni szükségleteket
és képességeket figyelembe véve minden gyermek
számára lehetőséget biztosítanak a mozgáshoz.
Változatos sportszereik, eszközeik, fejlesztő játékaik lehetőséget teremtenek a gyermekek számára a
mozgáskultúra és az egészséges életmódra nevelés

mellett az egyéni igények kielégítésére.
Az órák intenzitása, tempója biztosítja téri tájékozódás, helyzetfelismerés, a gyors döntés, az alkalmazkodóképesség fejlesztését.
• A korcsolyázás, a mozgásérzékelés fejlesztésének ideális színtere. A célirányos, koordinált mozgások
létrehozásához az összes érzékelési terület összmunkájára szükség van. ( tapintás-látás, tapintás-mozgás,
hallás-mozgás, kéz- láb koordináció, szem- láb koordináció…stb)
• Korcsolyázás közben mozdulatsorok különböző
gyorsaságban történnek, a gyakorlatok közben folyamatosan változnak a mozgások karakterei, így az
ingerek az ízületek, az izmok irányába gyors egymásutánban érkeznek. Ezzel a gyermekek reakcióideje
fejlődik, a környezet ingereire való válaszidők rövidül-

nek, a koncentráció képessége fejlődik.
Szakképzett, elhivatott edzők, gyermekközpontú gondolkodással rendelkező, nagy empátiával közelítő oktatók foglalkoztak a gyermekeinkkel.
Köszönjük a lehetőséget a fenntartónak, hogy a
szállításhoz szükséges anyagi fedezetet biztosította költségvetésünkben, megkönnyítve ezzel a
szülők terheit.
Köszönettel tartozunk Kocsis Juliannának a megszervezésben való segítségéért.
Köszönjük a hat oktatónak a kitartó, segítő, türelmes
munkáját, melyet az ötvenöt gyermekünkért tettek.
Napsugár Óvoda
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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 eltelt időszakban nyolc hetes gyakorlatukat töltötték nálunk, a gyakorlat végén jelenleg
záróvizsgájuk zajlik. Mindenkinek előre gratulálunk,
mert személyükben elhivatott, gyermekszerető pedagógus kollégákat ismertünk meg.
Az elmúlt Kisbíróban bemutatkozott Zsohár Dóra,
az alábbiakban pedig a többi gyakornokok mutatkoznak be.
Csurgó Mónika vagyok, 22 éves, végzős óvodapedagógus hallgató. Itt élek Kápolnásnyéken a Bartók
utcában szüleimmel és testvéreimmel. Tanulmányaimat a budapesti Károli Gáspár Református Egyetemen végzem, nappali tagozaton. Az utolsó félévünk
csak gyakorlatból áll (na meg persze a szakdolgozatból), így kerültem a Kápolnásnyéki Napsugár
Óvoda Pillangó csoportjába. Nagy örömmel tölt el,
hogy itt végezhetem a gyakorlatomat. Gyerekként
itt töltöttem az óvodás éveimet, amikre a mai napig
jó szívvel gondolok vissza. Kicsit izgultam, hogy a
mindig nyüzsgő budapesti évek után milyen lesz
újra itthon. Hát nagyot csalódtam! A Pillangó csoport
kis életében mindig történik valami izgalmas, nincs

megállás. Egyik pillanatban még a hétvégi kalandjaikat mesélik, míg a másikban már sietniük kell,
hiszen beteg a baba, szélvész fújta el a tornyot és
a rajz sem készül el magától. Sokat játszunk, mesélünk, énekelünk. Minden napom jó hangulatban
telik. Az itt dolgozók nagyon kedvesek és segítőkészek, munkájuk példa értékű számomra.
Csurgó Mónika
Óvodapedagógus hallgató
Jagicza Alexandra harmadéves óvodapedagógus
hallgató vagyok, tanulmányaimat a Gál Ferenc
Főiskola Pedagógia Karán folytatom és fejezem be
idén tavasszal. A főiskola nagy hangsúlyt fektet a
magas színvonalú elméleti oktatás mellett a gyakorlati tapasztalatszerzésre is, ezért követelmény a
hat féléven át tartó óvodai „terepmunka”. Gyakorlati
helyem kiválasztása során fontos szempont volt számomra, hogy egy olyan barátságos, gyermekcentrikus intézményben végezzem a gyakorlatomat, ahol
szakmailag magasan képzett óvónőktől tanulhatok.
A Kápolnásnyéki Napsugár Óvodát első ízben szülőként volt alkalmam megismerni, ugyanis immáron
második gyermekem okosodik az intézmény falain
belül. Szülőként és pedagógusként is a lehető legjobb választás volt a kápolnásnyéki óvoda, ugyanis
a naprakész, lelkiismeretes, jóságos óvó nénik és

dadus nénik nem érik be kevesebbel, mint a profizmus, ha gyermekekről és nevelésről van szó. Külön
hálával tartozom Mentor Óvodapedagógusomnak,
akinek ezúton is köszönöm, hogy szaktudásával,
elhivatott odaadásával segítette munkámat és fejlődésemet.
Jagicza Alexandra
Óvodapedagógus hallgató
Szőke Natáliának hívnak, 22 éves vagyok. Székesfehérváron születtem és nőttem fel. Hárman
vagyunk testvérek, a húgom és az öcsém még
általános iskolába jár. Egy éve költöztem párommal
Kápolnásnyékre, ahol nagyon jól érzem magam.
Német nemzetiségű általános iskolába jártam, majd
tanulmányaimat német előkészítős osztályban folytattam a Kodolányi János Középiskola és Gimnáziumban. Az érettségi után a Károli Gáspár Református Egyetemre jelentkeztem óvodapedagógiára,
idén fogom befejezni tanulmányaimat. Jelenleg
nyolc hetes gyakorlatomat végzem a Kápolnásnyéki
Napsugár Óvoda méhecske csoportjában.
A jövőben szeretnék óvónőként elhelyezkedni, majd
elvégezni a TSMT terapeuta képzést.
Szőke Natáliának
Óvodapedagógus hallgató

ISKOLAI HÍREK
KÁPOLNÁSNYÉKI ISKOLA HÍREI
Az elmúlt időszakban majdnem minden nap sikereinkről számolhattunk be. Eljött a tavasz, így a tanév
során megrendezésre kerülő versenyek sokasága
állt előttünk, melyben sok kis- és nagy diákunk remekül szerepelt.

ifjúsági népdaléneklési és népzenei versenyen
ezüst minősítést, a „Tiszán innen Dunán túl” országos népdaléneklési minősítő versenyen arany
minősítést kapott Nagy Jázmin 5.b osztályos
tanuló (felkészítő tanára Guthy Anzselika)

• 2019. március 2-án rendezték meg a Spanyol
Nyílt Nemzetközi Kyokushin Karate Bajnokságot 16
ország, 205 versenyzőjével. Dobos Alexandra
11.a osztályos tanuló 1. helyezést ért el kumite
(küzdelem) kategóriában .Pápai Balázs 11.b osztályos tanuló egyéni kata kategóriában 4.helyezést,
szinkron kata kategóriában 2.helyezést, és kumite
(küzdelem) kategóriában 3. helyezést ért el.

• Csepke Kaludia 11.b osztályos tanulónk megnyerte a Székesfehérváron rendezett Szép Magyar
Beszéd verseny megyei döntőjét, így ő képviseli Fejér megyét a Győrben megrendezésre kerülő döntőben! (Felkészítő tanára Molnár Sándor)

• Tavasszal rendezték meg a Kyokushin Kumite diákolimpiái versenyét Várpalotán, ahol Dobos Alexandra 11.b osztályos tanuló 3.helyezést, Szedlák András 5.a osztályos tanuló 4.helyezést és
Lakatos Bálint 5.a osztályos tanuló 3.helyezést
ért el.
• Fejér Megyei Művelődési Központ- Művészetek
Háza által szervezett Pesovár Ferenc gyermek és
12

• Iskolánk három tanítványa (Grósz Panna 10.a,
Bányai Barbara 12.a, Kocsis Nikolett 12.a) vett
részt a XXVI. Móra Ferenc Novellaelemző versenyen. Közülük Kocsis Nikolett (felkészítő tanár:
Sverteczkiné Czibik Klára) továbbjutott a Győrött
rendezendő döntőbe, melynek díszvendége Parti
Nagy Lajos író lesz.
• Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére meghirdetett rajzpályázaton Korbai
Gergely 5.b osztályos tanuló 1.helyezést ért el.
• A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Is-

kola által a Táncsics napok keretében szervezett „II.
Rákóczi Ferenc élete és kora” címmel meghirdetett
történelmi versenyen Németh Eszter 6.b osztályos
tanuló 2.helyezést, Vörös Kevin 8.b osztályos tanuló 3.helyezést ért el (felkészítő tanáruk Maráz
Ágnes).
• Óperenciás Mesemondó versenyen Pethes Zoé
3.b osztályos tanuló különdíjban részesült (felkészítő tanára Czékmánné Ujfalusi Judit)
• Pázmándon megrendezett alsó tagozatosok versmondó versenyén
Alapi Botond 1.a osztályos tanuló 2.helyezést
(tanítója Csuti Andrea)
Jagicza Imre 2.a osztályos tanuló 3.helyezést
(tanítója Moháné Csajági Csilla) és Hanzsek Mónika Nikolett 3.b osztályos tanuló 2.helyezést
(tanítója Czékmánné Ujfalusi Judit) ért el.
Különdíjban részesült Bunda Szulamit Gréta
3.a osztályos tanuló (tanítója Vass Jánosné).
• Velencei Magyar-Angol Két tanítási Nyelvű Baptista

Általános Iskola, Gimnáziumban a felső tagozatosok
történelmi versenyének döntőjén is megmérettették
magukat a felső tagozatos diákjaink. 7.a osztályos
csapatunk Kalmár Dóra, Simon Sára, Tömör
Szigfrid 2.helyezést ért el (felkészítő Föcsök Tímea) és a 8.b osztályos csapatunk Fodor Ferenc,
Németh Sára, Serena-Kiss Sándor szintén a
2.helyezéssel büszkélkedhetünk (felkészítő Maráz
Ágnes).

• A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány középiskolai
ösztöndíjpályázatán több tanulónk is sikerrel járt.
Azok a diákjaink pályázhattak az ösztöndíjra, akik Alcsútdoboz, Felcsút, Kajászó, Tabajd, Vál, Vértesacsa
települések középiskolás diákjai és tanulmányi eredményük magasabb a 4,2-es átlagnál. Ösztöndíjban
részesült Juhos Levente 9.b, Honfi Patrícia 12.a
és Körmendi Dominik 10.a osztályos tanulóink.

Nem csak versenyeken voltak sikereink, de pályáza-

• Sikeresen lezárult az “EURÓPA MI VAGYUNK”

tokon is büszkélkedhetünk tanítványainkkal.

projekt első szakasza. Megtörtént a Velencei-tó
térségében élő legtehetségesebb fiatalok kiválasztása, akik 2019 május 2-5 között egy brüsszeli
tanulmányúton vesznek majd részt. Iskolánk tanítványa Oláh Martin 9.b osztályos tanuló is a nyertes
pályázók között van.
Gratulálunk tanítványainknak és felkészítő pedagógusainknak, akik öregbítették iskolánk hírnevét!
Váncsa Krisztina
igazgatóhelyettes

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT
„ A fenntarthatóságra való felkészítés egész
életen át tartó tanulási és szocializációs folyamat …”
(Czippán K. - Havas P.)
A 2019. évi Fenntarthatósági Témahét 2019.március 18-22. között került
megrendezésre. A Földünket fenyegető
veszélyek- globális felmelegedés, vízhiány,
csökkenő energiakészlet, klímaváltozásvégett szemléletünkön és magatartásunkon változtatnunk kell. A szemléletváltásra
a gyermekek a legfogékonyabbak, épp
ezért fontos, hogy már iskolás korban
megismerjék a téma fontosságát és felfigyeljenek személyes érintettségükre, hiszen
kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a
Föld védelméért.
Az Emberi Erőforrás Minisztériuma által
országosan meghirdetett programba már

évek óta bekapcsolódik iskolánk alsó tagozata. Az idei tanévben is színes, változatos
programok, lehetőségek, tevékenységek
biztosították a gyerekek tanulási folyamatát. Digitális alkalmazásokon - játékokon,
animált, interaktív meséken, kisfilmeken
keresztül a víz, a közlekedés, a hulladék,
az egészség témakörök által bővíthették
ismereteiket diákjaink. A tanulócsoportok
projektmunkái, a prezentációkon átadott
ismeretek, az újrahasznosítás tevékenységének élménye, a közös szemétszedés
környezetünk megtisztításáért a Témahét
üzenetét erősítik: mindannyian felelősek
vagyunk a környezetünkért, saját magunk
egészségéért, a természet ügyéért, a bolygónk védelméért, akkor TEGYÜNK ÉRTE!de ne csak egy héten, egy egész életen
keresztül.
Alsós munkaközösség
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BESZÁMOLÓ A VELENCEI KARNEVÁL 2019
OLASZORSZÁGI TANULMÁNYI
KIRÁNDULÁSRÓL
Február 23-án, amikor hajnalban elindult velünk a
busz Olaszország felé, még átkoztam az ötletet, hogy
részt veszek egy ilyen kiránduláson. A péntek délutáni
pakolás, a korai lefekvés, a hajnali kelés mind olyan
kellemetlennek tűnt, hogy nem is vártam azt, hogy a
kirándulás fergetegesen sikerül.
A busz meglepően kényelmes volt, így sikerült mindenkinek valamennyit pihennie az utazás közben.
Gyakran megálltunk, de mire kivilágosodott, már
Olaszország autópályáján szeltük az utat. A környező
gyönyörű táj lenyűgözően festett a napfelkeltében.
Kora délutánra érkeztünk a tengerpartra, ahol egy
rövid séta után hajóval jutottunk el Velencébe. A 40
perces hajóút alkalmat adott arra, hogy megcsodáljuk
Velencét már a távolból. Ahogy közeledtünk a kikötő
felé, egyre több csodás jelmezbe öltözött maskarást
lehetett látni.
A hajóból kiszállva elvegyülhettünk a karneváli forgatagban és bebarangolhattuk Velence tipikus kis
sikátorait, csodálatos apró terecskéit és a mesébe
illő hidakat. A város különböző pontjain felállított bazárosoktól karneváli maszkokat és egyéb emlékeket
14

vásárolhattunk. Gyorsan fogyott az idő a sok látnivaló
között, így sötétedéskor már ismét a hajón ülve bámultuk a távolodó Velence látképét.
A kimerítő nap után a társaság elcsigázottan érkezett
a szállodához, ahol mindenki elfoglalhatta a szobáját
és felfrissülhetett. A szállodában kellemes vacsorával
vártak bennünket. A vacsora után gyorsan elcsendesedett a szálloda a hosszú buszút fáradalmaiból
kifolyólag.
Másnap reggel a kiadós reggeli után ismét felkerekedtünk, hogy a várva várt karneváli megnyitó ünnepség részesei lehessünk. Úton a hajóhoz idegenvezetőnk sok hasznos információval látott el bennünket
Velence és a karnevál történelméről.
A hajóból kiszállva hatalmas embertömeg állta utunkat. Igyekeztünk eljutni a megnyitó színhelyére a méltán híres Szent Márk térre, de rövid kísérletezés után
kiderült, hogy a térre biztonsági okokból nem engednek be több embert. Így aztán inkább Velence kevésbe
zsúfolt utcácskáit vettük célba. A sikátorokban kószálva megtapasztalhattuk, hogy milyen alaposan felkészültek olasz barátaink a karnevált övező tömegre.

Igyekeztek a gyalogos forgalmat csoportosítani,
hogy mindenki eljuthasson az általa kíván helyszínre.
Sétánk során eljutottunk a Rialto-hoz, amely Velence egyik leglátványosabb hídja, mely a Canal Grande fölött ível át. A hídon átsétálva és kötelező selfie
elkészítése után megszagolhattuk a halpiac helyszínét. Tovább haladtunk a vasútállomás felé, ahol
szintén megcsodálhattunk a Canal Grande kanyargó
látványát, majd eljutottunk a zsidó negyedbe is. Csavargás közben megkóstoltuk az igazi olasz fagylaltot, a csodálatos olasz cappuccino-t. Néhányunknak
volt szerencséje igazi olasz pizzát ennie és tipikus
olasz süteményekkel is megismerkedhettek. A lenyugvó nap csodálatos fényben fürösztötte a Szent
Mark templomot és a harangtornyot, miközben a
téren felállított hatalmas színpadon különböző táncos együttesek mutatták be jelmezes attrakcióikat.

A téren hömpölygő tömeg együtt táncolt a zenével,
jókedvűen mulatott. A fantasztikus jelmezekbe öltözött maskarások szívélyesen fényképezkedtek a
turistákkal, felejthetetlen emléket biztosítva ez által
mindenkinek. A napfény csökkenésével a városba
özönlött tömeg is rohamosan csökkenni kezdett,
amely arra figyelmeztetett bennünket is, hogy hamarosan indulnunk kell. A hajóállomáson már várt
bennünket a hajó, amelynek felső szintjéről festői
kilátás nyílt a fokozatosan sötétedő tengerre és az
egyre távolodó Velencére. Velence búcsúzóul hihetetlen naplementével ajándékozott meg bennünket,
melynek elképesztő színeit mindenki ámuldozva
csodálta. A szállodához vezető úton mindenki az
élményeit mesélte, fotókat nézegetett és kalandokat
mesélt, zizegett a busz a sok csodálatos emléktől.

Hétfő reggel búcsút intettünk a szállodának is és
utunkat Padova felé vettük. Padovában rövid ismerkedő látogatást tettünk. A város nagy részét
a busz ablakaiból nézhettük meg, mialatt alapos
idegenvezetésben lehetett részünk. A város főterén
szállhattunk ki a buszból, ahol is a csodálatos napsütésben fürdő téren kószálhattunk. A Szent Antal
székesegyházat belülről is megnéztük. Lenyűgöző
kupoláival, elképesztően díszes belső tereivel mindenkit megigézett.
A jóleső csavargás után ismét egy kimerítő buszos
út állt előttünk, de már tudtuk, hogy mindez megérte, mert olyan élményben lehetett részünk, amely
felejthetetlen lesz.
Judák Emese
9. Ny osztályos tanuló

EGYHÁZI HÍREK
KÁPOLNÁSNYÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ALKALMAI ÁPRILISBAN
Nagypénteki istentisztelet, 2019. április 19-én, délelőtt
10 órától a templomban.
Nagypénteki passióolvasás, 2019. április 19-én, délután 18 órától a templomban.
Nagyszombati bűnbánati istentisztelet, 2019. április
20-án, délután 18 órától az imateremben.
Húsvéti vasárnapi ünnepi úrvacsorás istentisztelet,
2019. április 21-én, délelőtt 10 órától a templomban.
Húsvéti hétfői ünnepi úrvacsorás istentisztelet, 2019.
április 22-én, délelőtt 10 órától a templomban.
2019. április 23-án, kedden, délelőtt 10 órától bibliaóra.
2019. április 26-án, pénteken, délután 17 órától az
imateremben, bibliaóra.
2019. április 26-án, pénteken, délután 18 órától az

imateremben, kóruspróba.
2019. április 27-én, szombaton, 12-18 éveseknek,
Pusztaszabolcson (általános iskola), 16 órától – 20
óráig, ifjúsági találkozó lesz. Téma: „Ki vagyok én? Ki
Jézus”. Előadó: Horváthy Petra „pötyi”. A találkozóra
6. osztálytól szeretettel várnak mindenkit! Gyülekezés:
a kápolnásnyéki református templom előtt, indulás:
15:30 órakor, érdeklődés: Burján Zsolt ref. lelkipásztor,
tel.: 06 20 456 1662
Úrnapi vasárnapi istentisztelet, 2019. április 28-án,
délelőtt 10 órától a templomban.
Alkalmaink nyilvánosak. Szeretettel várunk Mindenkit!
Kapcsolat: Kápolnásnyéki Református Egyházközség,
Cím: 2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 14-16.,
Református lelkipásztor: Burján Zsolt, Telefon: 06 20
456 1662, Email cím:refhivatalknyek@gmail.com
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SEGÍTSÜNK A MÉHEKNEK!
MÉHEK NAPJA – ÁPRILIS 30.

Sokat hallani arról mostanában, hogy romlik a méhek
és a többi beporzó rovar helyzete, csökken az életterükként és táplálékukként szolgáló virágzó növények
sokszínűsége és száma. Ez ahhoz vezet, hogy csökken
a rovarok száma is nem csak Magyarországon, de világszerte, pedig jelenlétük nélkülözhetetlen a természetben és az életünkben.
Tudományos kutatások kimutatták, hogy a globális
élelmiszertermelés 76 százaléka, az Európában élő
növényfajok 84 százaléka függ a házi- és vadméh
fajok beporzásától. Minden harmadik falat étel napi
étkezésünkben a méhek munkájának köszönhető, így
ha nincsenek méhek, akkor nincsenek gyümölcsök,
lekvárok, zöldségek, étolaj, kávé és csokoládé sem –
és ha már itt tartunk, méz sem.
Hazánkban a három fő mézelő növény a repce, az akác
és a napraforgó, azonban ezek évente csak rövid ideig
virágoznak, vagyis a virágzási időszakon kívül a méhek
nehezen találnak természetes virágport és nektárt. A
legínségesebb időszak számukra a július-augusztus,
amikor rászorulnak a külső segítségre.
Egy kis odafigyeléssel sokat segíthetünk a méheken, ha kertünkben akár csak néhány négyzetméteren is „méhbarát” kiskertet alakítunk ki.
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Ültessünk olyan növényeket, amelyek nem csak szebbé teszik környezetünket, de táplálékot is biztosítanak
a méhek számára! Akár az erkélyen vagy teraszon balkonládába ültetett virágok is hasznosak lehetnek, de a
kertben egy mézelő, virágport adó fa is sokat segíthet.
A méhek megsegítésében sokat segít az Országos Magyar Méhészeti Egyesület által összeállított lista, amely
a „méhbarát” növényeket gyűjti csokorba.
Fák:
Szelídgesztenye – virágzási idő: június-július
Hárs félék – virágzási idő: június-július
Kínai mézesfa - virágzási idő: július - augusztus
Japánakác – virágzási idő: július - augusztus
Bugás csörgőfa – virágzási idő: június-július
Cserjék:
Nyári orgona – virágzási idő: június-szeptember
Kékszakáll – virágzási idő: augusztus-szeptember
Sudárzsálya – virágzási idő: augusztus-szeptember
Évelők:
Kasvirág (Echinacea) – virágzási idő: július - szeptember
Levendula – virágzási idő: június - július

Szarkaláb – virágzási idő: június – szeptember
Csillagfürt – virágzási idő: május - július
Veronika – virágzási idő: június - augusztus
Gyógy- és fűszernövények:
Menta – virágzási idő: július - szeptember
Oregánó – virágzási idő: július - augusztus
Zsálya – virágzási idő: június - szeptember
Izsóp – virágzási idő: június – augusztus
Ánizsizsóp – virágzási idő: július – szeptember
Az április 30-i „Méhek napja” alkalmából egy
közösségi felhívás keretében arra buzdítjuk a
kápolnásnyéki lakosokat, hogy tegyünk minél
többen a méhekért, és április 27., valamit május
5. között ültessünk minél több virágzó, nektárt
adó növényt kertjeinkbe!
A felhívást a közösségi médiában is elindítjuk, ahol mutassuk meg, hogy mennyien segítjük a méhek túlélését!
A cikkünk alján található „Én is a méhekkel vagyok”
jelvénnyel készített képeket az „Én is a méhekkel vagyok!” Facebook-eseménynél lehet közzétenni.
Kíváncsian várjuk, ki hogyan segíti szorgos méheink
életét!
Kulturális Bizottság

KÖZHASZNÚ
„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

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!”

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
Tóthné Kovács Barbara igazgatási
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
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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

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 2000.19

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

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.

