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KÁPOLNÁSNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
8. szám I 2019. november

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
TÁJÉKOZTATÓ

A 2019. OKTÓBER 13-ÁN MEGTARTOTT
HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ ÉS
POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL
Kápolnásnyék Községben a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester megválasztása 2019. október 13-án törvényes rendben, rendkívüli eseményektől mentesen
zajlott le.
A választás eredménye a jogorvoslati határidő leteltével – figyelemmel arra, hogy a
végeredménnyel szemben kifogás nem érkezett – jogerőre emelkedett.
A választás jogerős végeredményéről az alábbiakban tájékoztatom Önöket:
Településünkön a polgármester választás eredménye:
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:
A jelölt neve
Bánfalvi János
Nagyné Ujj Gyöngyi
Farkasréti Tamás
Nagy Boldizsár
Papp Szilárd Iván
Pauman Dániel Máté
Kiss Árpád
Póder Tamás
Oliser Zsuzsanna
Marosánné dr. Gáti Gabriella
Csiszér Róbert Csaba
Szabó József
Ballér István
Kovács Gábor
Kupi László
Birtalan József
Kovács Veronika
Dr. Pauli Szilárd Ferenc
Vurczinger Zsuzsanna Mária
Keilbach János
Galambos Valéria
Dr. Molnos Levente
Megválasztott képviselők:
Marosánné dr. Gáti Gabriella
Kovács Gábor
Kupi László
Vurczinger Zsuzsanna
Keilbach János
Galambos Valéria

3175 fő
1791 fő
1789 db
26 db

56.4 %

Érvényes szavazólapok száma:			

1763 db

Farkas Károly FIDESZ-KDNP jelölt		
614 szavazat 34,8 %
Podhorszki István független felölt			
1149 szavazat 65,2 %
A választás eredményes volt: a polgármester Podhorszki István.
Képviselőválasztás eredménye:
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma:
3175 fő
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
1791 fő
56,4 %
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:
1791 db
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:		
26 db
Érvényes szavazólapok száma:			
1765 db

Jelölő szervezet/független jelölt
független
FIDESZ-KDNP
független
független
független
független
független
független
független
független
Jobbik Magyarországért Mozgalom
független
független
független
független
független
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
független
FIDESZ-KDNP
független
független

Kapott érvényes szavazat
189
443
148
286
124
302
267
283
516
610
282
498
347
865
781
134
350
457
755
523
639
317

független
független
független
független
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt
független
Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző
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KÁPOLNÁSNYÉK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
NYILVÁNOS ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL
Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.10.31. napján 18.00 órakor tartotta
meg nyilvános alakuló ülését a Vörösmarty Művelődési
házban.
A Himnusz eléneklése után Vass János, a Helyi Választási
Bizottság elnöke tájékoztatta a jelen levőket a választás
eredményéről, és arról, hogy Kápolnásnyék községben
a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester
megválasztása 2019. október 13-án törvényes rendben, rendkívüli eseményektől mentesen zajlott le. A
választás jogerős végeredménye a következő:
Településünkön a polgármester választás eredménye:
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 3175 fő.
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 1791
fő (56.4 %). Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok
száma: 1789 db. Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok
száma: 26 db. Érvényes szavazólapok száma: 1763 db.
A választás eredményes volt.

Polgármester: Podhorszki István 1149 szavazattal (65,2 %).
A képviselőválasztás eredménye:
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 3175 fő,
szavazóként megjelent választópolgárok száma: 1791
fő (56,4 %). Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok
száma: 1791 db.
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 26 db.
Érvényes szavazólapok száma: 1765 db.
A választás eredményes volt, az alábbiak kerültek megválasztásra:
Képviselők: Galambos Valéria, Keilbach János,
Kovács Gábor, Kupi László, Marosánné dr. Gáti
Gabriella, Vurczinger Zsuzsanna.
Az ismertetés után az önkormányzati képviselők eskütétele következett. Ezután Podhorszki István polgármester
a jelen levők előtt esküt tett, majd a testület határozattal
megállapította a polgármester illetményét és költség-

térítését.
Ezután került sor Kápolnásnyék község társadalmi megbízatású alpolgármesterének titkos szavazással történő
megválasztására. A polgármester erre a posztra Kupi
László képviselőt javasolta. A titkos szavazás egyhangú
döntése alapján Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: Kupi Lászlót társadalmi
megbízatású alpolgármesternek választotta, aki
ezt követően letette az esküt, majd a testület elfogadta
illetményét és költségtérítését.
Következett a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
megválasztása, melynek elnöke és tagjai a következők
lettek: Kovács Gábor elnök, Keilbach János tag,
Marosánné dr. Gáti Gabriella tag, Póder Tamás
külsős tag, Szabó József külsős tag. A külsős
tagok letették az esküt.

Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.

Ezután került sor a Kulturális Bizottság elnökének és tagjainak megválasztására.
Ennek eredményeként: Galambos Valéria elnök, Vurczinger Zsuzsanna tag,
Pintér Beáta külsős tag, aki szintén letette az esküt.
Végül a testület tárgyalt a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, összeférhetetlenségi
szabályokról, köztartozás mentességről szóló igazolásról. Ezt követően a polgármester
és a képviselő-testület elfogadta a szervezeti és működési szabályzatról szóló 2/2015.
(II.10.) önkormányzati rendelet módosítását.
Az ünnepség a Szózat eléneklésével ért véget.
Jó munkát, eredményes együttműködést kívánunk Kápolnásnyék és Pettend lakosaival
és lakosaiért!
Kápolnásnyék, 2019.11.02.
Kupi László
alpolgármester

TISZTELT
KÁPOLNÁSNYÉKI
VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Szeretném megköszönni, hogy szavazataikkal támogattak, s bár a
testületbe nem jutottam be, igyekszem az új testület munkáját segíteni, lehetőségeimhez képest támogatni.
Ballér István
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TISZTELT
KÁPOLNÁSNYÉKI
LAKOSOK!
Ezúton szeretném megosztani Önökkel Tessely Zoltán országgyűlési képviselőnk megtisztelő levelét, melyben gratulált és egyben támogatását is felajánlotta testületünk munkájához. Teszem ezt azért is, mert a választási kampány
idején sajnos a személyét érintő közös munkánkat is megkérdőjelezték. Biztosíthatom Önöket, hogy továbbra is törekszünk az építő kapcsolat megtartására,
hiszen – ahogy mindig is hangoztatom - csak közösen és békés együttműködéssel tudjuk még szebbé és élhetőbbé tenni szeretett községünket. Eddig
elért eredményeink is ezt igazolják, s tudom, hogy személyében a lehető
legjobb segítséggel számolhat településünk.
Podhorszki István
polgármester

TISZTELT
KÁPOLNÁSNYÉKI LAKOSOK!
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Ezúton is szeretném megköszönni, hogy ismét engem választottak a település élére. A választás eredménye vis�szaigazolás számomra, hogy érdemes őszintén és önzetlenül tenni. Az emberek többsége igenis értékeli a fejlődést,
az elért eredményeket. Megígérhetem, hogy továbbra is eskümhöz híven teszem a dolgom. Mint eddig is, partner
vagyok mindenben, ami összeköti a családokat, fiatalokat és idősebbeket egyaránt. Hangsúlyozom, hogy békés,
nyugodt közéletet, fejlődő községet szeretnék. Egy olyan település építésén kívánok dolgozni, amelynek alapjait az
elmúlt 5 évben már megteremtettük, amelyet az elért eredmények is igazolnak. Mindez nem jöhetett volna létre az
Önök támogatása nélkül, melyet hálásan köszönök.
Podhorszki István
polgármester

IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA
A nyugdíjkorhatár emelése (nők és férfiak: 65 év), távoli
munkahelyek, nagy távolság szülő és hozzátartozó lakóhelye között és egyéb más körülmény eredményezheti,
hogy az aktív dolgozó hozzátartozó nem tudja ellátni,
felügyelni idős szülőjét, akinek napközben felügyeletre
lenne szüksége.
A meglévő szociális ellátási formák: szociális étkezés,
házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, már nem bizonyul elégnek, egyéb bentlakásos
szolgáltatásra azonban még nincs szükség.

Ezt igyekszik áthidalni az „Idősek nappali ellátása”, amely
egy olyan ellátási forma, amelynek ellátottjai elsősorban
a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk vagy idős
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló,
önmaguk ellátására részben képes személyek.
Ez a szolgáltatás gyakorlatban ez úgy működik, hogy a
nappali ellátást igénylő az ellátóhelyre érkezik (hozzátartozó, vagy egyéb személyszállító hozza). Egyszeri meleg
étel, tízórai, uzsonna biztosított. Napközben programok,
foglakozások biztosítják a hasznos időtöltést. Délután

történik a hazaszállítás.
Mivel ez egy tervezett szociális szolgáltatás, ezért szükség van az igények felmérésére.
Kérjük az időskorúakat, illetve azok hozzátartozóit, hogy
az újságban melléklet kérdőívet kitöltve, azt a helyi Polgármesteri Hivatalban elhelyezett gyűjtőládába bedobni szíveskedjenek a megjelenéstől számított
1 hónapon belül!
Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
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HALÁSZ-KASTÉLY
2019. október 10-én Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter L. Simon László országgyűlési képviselő
kíséretében megtekintette a kápolnásnyéki Halász-kastélyt, illetve a 19. század második felének
klasszikus magyar festészetét bemutató kiállítást. A beszélgetés során L. Simon László beszámolt
a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány térségfejlesztő tevékenységéről és kulturális missziójáról,
valamint felvázolta a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola elképzeléseit, bemutatva a Velencei-tónál létrehozandó alkotótelep terveit.

MIHÁLY-NAP
Fantasztikus meglepetés-kompozícióval emelték településünk, ill. a Mihály-napi rendezvényünk színvonalát, melyért ezúton is hálás köszönet a Hujber családnak, Lukács
Ildikónak, Reizer Krisztiánnak és Somorai Péternek
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TISZTELT PETTENDI,
ÉS KÁPOLNÁSNYÉKI LAKOSOK!

Az idei évben is megrendezésre került a
szüreti felvonulás és bál, ami jól sikerült.
Sok fiatal beöltözött aminek örültünk,
többen jelezték jövöre is szeretnének
beöltözni.
9.helyen fogadták a felvonulókat amit
köszönünk szépen. Ahoz, hogy ilyen jól
sikerült köszönet a Köszönet a Polgárőrségnek és a következő személyeknek.
Hintósok/ fogatosok
Szloboda György
Ballér István
Bakonyi János
ifj. Ballér István
Kamocsa Zoltán
Sveighart Csaba
Heiden Ferenc

Baki György és a lovasai
Biró, biróné, kisbiró, csősz fiúk,csősz
lányok.
Köszönjük akik fogadtak:
Podhrovszki István polgármester úr,
Szabó József és családja, Farkas Károly
és családja, Héger Zsanett és családja,
Kacz János és családja, Vurczinger Tibor
és családja, Kovács János és családja,
Szabóné Ánosi Ildikó jegyzőasszony és
családja, Oláh Istvánné, Bakonyi János és
családja, Révi Zsuzsa és családja, Finom
étkek háza.
Külön köszönet a támogatóknak:
Fábián család, Sándor Mónika kozmetika, Vári Tamás (Pizza7), Halászkastély,

Kristályház, Ermali pékség(Enis), Andi turi,
Gyógyszertár, Petromán Enikő, Petromán
Mónika, Dancsó halastó, Nusi 100 ft-os
bolt, Andi virágbolt, Sarkadi virágkertészet, Delta ruházati bolt, Vörösmarty
MGTSZ, Plusz Roll csapágy, Vianni bolt,
Retró lángos Velence, Autós bolt, H.K.
Szupermarket, Takarékszövetkezet, Nemes cukrászda, Avia benzinkút, Ispán
József őstermelő és családja, Bognár
Imre kisbolt Fő ut 59, Állat eledel Fő
utca, Jani húsbolt Velence, Vulczinger
Tibor és családja, Anya-tanya, Százszorszép virágbolt, Józsa Béla és családja,

Farsang Judit Pázmánd, Podhrovszki
István polgármester és családja, Mencel
Ferenc és családja, Frits János és családja, Makó Miklós és családja, Hajni fodrász, Ida fodrász, Heiter Imre Bem utca,
Szabó Ferenc és családja, Olasz-Magyar
pékség, Gáncs László, Heiden Ferenc és
családja, Orosz István és családja, Lévai
zöldséges 70-es út
Orisek László papír írószer, Babaker családi bölcsöde Velence, Ludvig Károlyné,
Horváth László és családja.
Tisztelettel:
Barátságklub
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I. KÁPOLNÁSNYÉKI
TÖKLÁMPÁS FESZTIVÁL
Teremtsünk hagyományt! – legalább is ez volt a szándék
az I. Kápolnásnyéki Töklámpás Fesztivál megszervezése
mögött. Az első tökmustrát éppen ezért október 27-re,
vagyis a Halloween előtti utolsó vasárnapra írtuk ki.
A töklámpás fesztivál ötlete nem egyedi, több ehhez
hasonló is van már országszerte. A lényeg tényleg csak
annyi volt, hogy alkothatott, akinek kedve volt, aztán a
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kész töklámpást megmutassa a sétálóknak és a többi
„tökművésznek”.
Volt kreatív sarok, fotósarok, ahol őszi hangulatot idéző,
dísztökökkel, virágokkal feldíszített szalmabálákból készített kanapén lehetett fotózkodni. Sokan hoztak házi
készítésű süteményeket: volt édes és sós, friss kenyérből zsíros kenyér lilahagymával, üdítő, stb...

Gyerekeknek arcfestés, lufik és halloweeni csokinyalóka!
Fantasztikus zene szólt az egész rendezvény alatt, amiért külön köszönetet szeretnék mondani! Köszönet a
szervezőknek és a sok résztvevőnek! Reméljük jövőre
is sikerül megszervezni a Töklámpás Fesztivált!
Tök jó buli volt! 
Kovács Brigitta írása
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ISKOLAI HÍREK

ÁTADÁSRA KERÜLT A JÁTSZÓTÉR!
Intézményünk és Szülői szervezetének kezdeményezésére az
előző tanév Sulibáljának bevételéből, községünk Önkormányzatának támogatásával, megvalósult a gyerekek álma; új játszótér
került iskolánk udvarára. Az összefogás eredményeként most
biztonságos, sok gyereket foglalkoztató, kombinált játszóeszközök; hinták, mászókák gazdagítják tanulóink szabadidős tevékenységét.
A célkitűzésünk megvalósíthatóságáért szeretnénk köszönetünket kifejezni a Szülői munkaközösségnek ismételten nagyszerű
együttműködéséért, segítségnyújtásáért, valamint Kápolnásnyék
Önkormányzatának rendkívüli támogatásáért!
Köszönjük!
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ÓVODAI HÍREK
ÁLLATORVOSNÁL AZ ÓVODÁSOK
2019.október 4-én az Állatok Világnapja alkalmából
ovisaink ellátogattak Dr. Kehrer Éva állatorvoshoz. A
gyerekek nagy lelkesedéssel és izgalommal várták ezt
az alkalmat.
Az állatvédők e nap alkalmából felhívják figyelmünket
a házi-, és vadon élő állatok helyzetére, védelmére. Így
volt ez óvodánkban is, ahol a Katica csoport és a Süni
csoport gyermekei látogattak el az állatorvoshoz, aki a

gyerekeknek mesélt a felelős állattartásról, hogyan is
tartsuk otthon kis kedvenceinket, hogy egészségesek és
boldogok legyenek. Célunk az volt, hogy a gyerekekben
az állatszeretetet megőrizzük, ismereteiket bővítsük. Az
előadás során interaktív módon kérdések és válaszok
sziporkáztak mind óvodásaink, mind a doktor néni részéről. Szemléltetésként Szimat a golden retriver is részt
vett az előadáson, aki a végén megmutatta a gyerekek-

nek, hogy az elhangzott vezényszavakra milyen ügyesen
hajtja végre a feladatokat némi jutalomfalat ellenében.
A gyerekek élményekkel, új ismeretekkel tértek vissza
az óvodába.
Köszönjük szépen a szemléltető előadást Dr. Kehrer Éva
állatorvosnak.
Süni Csoport

A KIS CSIGA CSOPORTOSOK
ÓVODAKEZDÉSE
„MOSTANRA

MINDEN CSIGA
CSOPORTOS IGAZI
OVIS LETT.

”

Szeptember 2-án elkezdődött az óvodai év. Csoportunkban 22 kisgyermek kezdte, ill. kezdi meg az óvodás
éveit.
A beszoktatás többnyire zökkenőmentesen telt. Igyekeztünk minden kisgyermeket igénye és temperamentuma
szerint fogadni: volt, aki már az első nap bátran jött,
örömmel fedezte fel az új játékokat, és volt, akinek kicsit
több időre volt szüksége az elváláshoz.
Az elmúlt közel két hónap mozgalmas volt a csoportunk
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életében: az udvaron kívül többször sétáltunk a faluban,
megfigyeltük a természet változását és a közelben lévő
háziállatokat, részt vettünk az óvodába érkező bábszínház előadásán, sokat gyurmáztunk, alkottunk, minden
nap tornáztunk, sokat meséltünk, énekeltünk és mondókáztunk.
Kialakult a csoportunk napirendje is, a kezdeményezéseknél a gyerekek nyitottak, mindenki szívesen részt
vesz. Természetesen legfőbb tevékenységük még a
szabad játék.

Mostanra minden Csiga csoportos igazi ovis lett. Étkezésnél ügyesen
terítenek maguknak, tudják, hogy ki hol ül, jól ismerik társaikat, az
óvónéniket, dadus néniket, az óvoda napirendjét, szabály- és szokásrendszerét. Sokat önállósodtak az öltözködés és mosdóhasználat
területén is.
Úgy látjuk, hogy a gyerekek jól érzik magukat a csoportban, reggel
sírás nélkül, szívesen jönnek, délután természetesen még szívesebben
szaladnak szüleik felé. Mi pedig igyekszünk a nyugodt, szeretetteljes légkört kialakítani a kicsik számára a reggeli ölelgetésekkel és a
napközbeni játékkal.
Csiga csoport

MIHÁLY-NAP AZ ÓVODÁBAN
„IDE LÁBAM NE TOVA,
NE IDEGEN FALUBA.
MERT IDEGEN FALUBA,
NINCS ILYEN JÓ
MUZSIKA….

”

Immáron huszadik alkalommal került megrendezésre
Kápolnásnyéken a Szent Mihály nap.
Ezen az ünnepen a szervezők odafigyelnek, hogy a lakosság minden korosztálya jól érezhesse magát, olyan
programokat szerveznek, ahol kicsi és nagy egyaránt
jól szórakozhat.
Számos fellépő megcsillogtathatja tudását, tehetségét.
Ez nem történt másként az idei Mihály napon se. A Süni
csoportosokat az a megtiszteltetés érte, hogy ebben az
évben ők mutathatták be a műsorukat, amelyre nagyon

lelkesen készültek. Összeszedték bátorságukat és vidáman, magabiztosan énekeltek- táncoltak. A jutalom se
maradt el, hiszen a nagyszámú közönség megajándékozta őket a figyelmükkel és tapssal.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki bármilyen formában segítette csoportunkat a felkészülésben, a hangosítást, a fotókat, valamint a finomságokat,
amelyet a műsor végén kaptak a gyerekek.
Süni csoport

,,A HAGYOMÁNY NEM A HAMU ŐRZÉSE,
HANEM A LÁNG TOVÁBBADÁSA.”

MORUS TAMÁS

Az idei tanévtől új munkaközösséget hívtunk életre az
óvodában. Hagyományőrzés, és a hagyományápolás a kiemelt feladata. A környezeti munkaközösséggel együttműködve a nevelőtestület egészét átfogó
munkafolyamat kialakításán dolgozunk.
Fontos szempont volt, hogy intézményünk úgy dolgozza ki új nevelési programját, hogy megfeleljen a
nevelőtestület elvárásainak, mert meg kívánjuk őrizni
hagyományainkat, eredményeinket, melyekre büszkék
vagyunk. Ugyanakkor fontosnak tartottuk, hogy jelenjen
meg az újítás szándéka, és a gyermekek számára fellelhető, átadható számukra örömteli ingereket, élményeket
adó és cselekvésre késztető jeles napok kiválogatása és
azoknak a nevelés folyamatába illesztése.
,,Nevelőmunkánk fontos része az ünnepek sajátos
hangulata, az ezekhez kötődő hagyományok, szokások
felelevenítése.

Óvodánk jeles napjai – időrendi sorrendben
¾¾Mihály – napi vásár (szeptember 29.)
¾¾Szüret – szőlő, alma, dió, szilva, kukoricaszedés
(szeptember 1- október 15-ig)
¾¾Állatok világnapja (október 4.)
¾¾Márton nap
¾¾Adventi időszak (november 30. utáni első vasárnaptól
a negyedik vasárnapig)
¾¾Mikulás (december 6.)
¾¾Karácsonyváró ünnep decemberben
¾¾Egészségnap
¾¾Farsang (vízkereszttől hamvazószerdáig)
¾¾Március 15. Nemzeti ünnepünk
¾¾Húsvét (a tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére

következő vasárnap)
¾¾Anyák napja
¾¾Gyermek hét (május utolsó hete, június első hete)
¾¾Évzáró, ballagás (május vége)”
HOP. Hagyomány őrző munkaközösség
Az első jeles napunk a Mihály- napi vásár volt. Nagy
készülődés előzte meg a vásári napot, már hetekkel
előtte készítettük a vásári portékákat, tanultuk a vásári
rigmusokat, rikkancs mondókákat. A Vásár napján reményeink beigazolódtak, sok-sok szülő, nagyszülő,
hozzátartozó látogatott el a csoportokba, és mosollyal
az arcukon hallgatták, nézték az éneklő, verselő piciket.
Nagyon jó hangulatban telt a reggel, a gyerekek és a
hozzátartozók is élményekkel telve folytatták napjukat a
reggeli vásári forgatag után.
Vásározó csoportok
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HA HÉTFŐ, AKKOR JÉG-VARÁZS
Helyi nevelési programunk kiemelt feladata az óvodásaink egészséges fejlődésének biztosítása, ezért számtalan
mozgással kapcsolatos tevékenységben vehetnek részt
az óvodában, de folyamatosan keressük a minőségi
sportolás helyszíneit az óvodán kívül is, és az ovisok
széles körében kínáljuk fel a kedvezményes lehetőséget
a helyszínre jutásra.
Az előző év sikerére való tekintettel, az idei tanévben
is lehetőséget szerettünk volna biztosítani az óvodás
gyermekeknek az óvodán kívüli mozgásra, sportolásra.
A jelentkező gyermekek (42 feliratkozó) egy része már
gyakorlott korizóként érkezett az első hétfőn, de kezdő
társaik is rendben elkészített hátizsákkal, egy picit na-

gyobb izgalommal szálltak fel a Székesfehérvárra tartó
buszunkra.
Az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokhoz érve az első megilletődés után a négy oktató bátorító szavaival kísérve
totyogtak a jég felé a gyerekek. Nem sokra rá elénk
tárult a jégfelület és a félelem tovaszállt. Jégre léptünk,
de nem ám akárhogy, hóangyalok, hason, háton csúszkáló nevető csapat vette birtokba a jégpályát.
,,Óvónéni, óvónéni, láttad, ….. siklottam!”
Szeptember 30.-a óta a negyedik alkalommal megyünk
korcsolyázni. Elmondhatom, hogy túl vagyunk a térdelésből –felálláson, palánk melletti kapaszkodós járáson,

helyben topogáson, és lassú elinduláson. Szinte olyan
ez, mint babakorban a járás tanulása lenne, sok-sok
játékkal, csalogató játékeszközökkel. Mindeközben a
haladó csoport már gyakorlott mozdulatokkal szeli a
jeget, cikázva, bólyákat kerülgetve, lécek alatt bújva
ügyesednek tovább. A korioktatás végén az öltözőben
az oktatóink egy-egy cukorkával köszönnek el a gyerekektől, a picik pedig a buszon egymásnak mesélik,
hogy kinek, hogy ment aznap a kori. Köszönjük az önkormányzatnak, hogy a gyermekek szállítási költségét az
óvoda költségvetéséből biztosítani tudjuk.
Koris csoport

IDŐSEK VILÁGNAPJÁN.
„PÉLDAKÉPÜL SZOLGÁLNI,

AZ ELŐZŐ NEMZEDÉKEKNEK,
OLYAN EMBERNEK LENNI, KIRE FELNÉZNEK,
UTAT, CÉLT, JÖVŐT MUTATNI A GYEREKEKNEK.
KOMOLY FELADAT EZ AZ IDŐS EMBEREKNEK.

”
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Az idősek napja az idős emberekről és az ő tiszteletükről szól. Szeretettel gondolunk rájuk, és nem
csak ezen a napon, hanem az év minden napján, hisz szeretetükkel, bölcsességükkel ők mindig a
rendelkezésünkre állnak. A mi életünk Nekik köszönthető és velük kezdődött, akik tanítgattak, neveltek bennünket példamutatással, szeretettel, önzetlenül. Óvodánkban már hagyománnyá vált,
hogy minden évben-október elején- versekkel, dalokkal, táncokkal örvendeztetjük meg a faluban élő
idős néniket, bácsikat, nagymamákat, nagypapákat. Nemcsak a kultúrházban köszöntjük fel az időseket, hanem az Idősek Otthonában is ellátogatnak a gyermekek. Az ő mosolyuk rengeteg erőt sugároz.
Már napokkal előtte nagy izgalommal készülünk erre az eseményre, lelkesen tanulva a verseket,
a köszöntő táncokat. Ez a nap az idősek világnapja, alkalmat ad megállni a rohanásban, alkalmat
ad érzéseink kimondására, a köszöntésre és alkalmat ad a legfontosabbra a találkozásra.
Jó egészséget, tartalmas boldog életet kívánunk falunk minden szép korú lakójának!
Méhecske csoport

MÁRTON NAPI ELŐKÉSZÜLETEK,
LUDASKODÁSOK AZ ÓVODÁBAN
A Márton nap egy vidám és régóta megtartott népi
hagyomány. Szent Márton személyében a gyermekek
olyan katonával találkoznak, akire nem a kegyetlenkedés
jellemző, hanem a segítőkészség, a jószívűség, Isten és
embertársaink iránti szeretet. Az óvodánkban már október végén - november elején nagy hangsúlyt fektetnek
az óvodapedagógusok, hogy különböző tevékenységek
során Márton legendájával, élettörténetével, a személyét övező különböző mesés történetekkel, a nevéhez

kötődő néphagyományokkal, hiedelmekkel ismertessék
meg a gyermekeket. Fontos része az előkészületeknek
a verstanulás és ünnephez kapcsolódó énekek megismertetése és gyakorlása. Immár 6 éve rendezi meg
óvodánk a lámpás felvonulást. Az ünnep előkészülete
nem lenne teljes az alkotás öröme nélkül. A gyermekek
saját maguk készítik el lámpásaikat bébiételes üvegből
különböző technikával, amibe mécsest helyezünk el.
Az esti felvonulást nagyon izgatottan várják, hiszen a

kis munkájukat kézbe véve közösen sétálunk körbe a
faluba.
Sok szeretettel várunk mindenkit november 8-án
1700-kor megrendezésre kerülő lámpás felvonulásunkra, amely az óvoda elől indul. Az érdeklődőket zsíros
kenyérrel és teával várjuk.
Maci Csoport

NÉPTÁNCOKTATÁS ÓVODÁNKBAN
Az idei nevelési évben is sikerült beindítani a néptáncoktatást óvodánkban. Heti egy alkalommal, szerdán
délelőtt minden középsős és nagycsoportos részt vesz
táncórákon. A néptáncoktatás célja, hogy a magyar
néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést felkeltse a
gyerekekben. A néptáncokon keresztül ismerkedjenek
meg a hagyományainkkal is. Zenés, vidám, játékos néptáncoktatáson vesznek részt a gyerekek. A csoportos
órán mindig nagyon jól érzik magukat és felszabadultan, vidáman mozoghatnak, táncolhatnak társaikkal. De
természetesen azon kívül, hogy a gyerekek nagyon

szeretik és várják ezt a néptánc oktatási órát, sok más
okból is érdemes őket az ilyen típusú tevékenységekbe
bevonni. A néptánc közben játékosan és szinte észrevétlenül fejleszteni lehet a gyermekeket több területen
is: fizikai állóképesség, egyensúly és ritmusérzék, hallás,
zenéhez való alkalmazkodás, térérzék, mozgásmemória,
koncentráció, figyelem, társaikhoz való alkalmazkodás. A
néptáncoktatás alkalmával persze nem csak táncolnak,
vagy tánclépéseket gyakorolnak. Minden óra más-más
népi körjátékkal kezdődik és az ezekhez kapcsolódó
dalokat is megtanulják együtt. Sok időt fordítanak a

ritmustapsolásra is. Különböző szerepjátékokat és
népi játékokat is tanulnak, ezek kiválóan alkalmasak a
közösségi érzés erősítésére és élményszerzésre is. A
gyerekek nagyon kedvelik a fogócskázó vagy kapuzó
és párválasztó játékokat. Nagy öröm nézni mennyire jól
érzik magukat a gyermekek és milyen sok élménnyel és
új ismerettel gazdagodva mennek haza erről az igazán
színes foglalkozásról. Köszönet az fenntartónak, hogy
az óvoda költségvetéséből biztosítja a gyermekeknek
ezt a tevékenységet.
Pillangó Csoport
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VÉRADÁS AZ ÓVODÁNKBAN
Szeptemberben, óvodánkban újra véradást szerveztünk.
Az előző évhez képest sokkal többen eljöttek, hogy segítsenek másokon. Miért fontos a véradás? Vér nélkül
nem lehet gyógyítani, ez a legfontosabb alapanyag a
vérkészítmények előállításában. Fontosnak tartjuk, hogy
az Országos Vérellátó Szolgálattal közösen szervezzünk
véradást ezzel segítve másokon. Ezáltal szoros és komoly kapcsolat alakult ki óvodánk és a Vöröskereszt
között.
Ezúton is szeretnénk megköszönni azoknak,
akik eljöttek és irányított véradással segítették Telepóné Svajda Erzsébet műtétjét.

KI ADHAT VÉRT?
A véradás egyfelől életkorhoz kötött. Az alsó korhatár
18 év, a felső, ha valaki adott már vért, 65, aki még
nem, annak pedig 60 év. De ezt a véradó egészségi
állapota is befolyásolja, ezért ha az orvos úgy ítéli meg,
akkor lehet a véradó ennél idősebb is. Vannak élettani
korlátok is, például a donor testsúlyának el kell érnie az
50 kilót. A donornak igazolnia kell magát valamilyen
fényképes igazolvánnyal, rendelkeznie kell érvényes
lakcímkártyával, valamint TAJ-kártyával, mert a TAJszám az egyetlen egyedi azonosítónk az egészségügyi
ellátó rendszerben. A helyszínen a donorjelölt kitölt egy

kérdőívet, és elvégeznek rajta pár egyszerű vizsgálatot,
majd ezek alapján születik meg a döntés, hogy az illető
adhat-e vért. Átlagosan 100 jelentkezőből 84-86 ember
adhat vért. Ha épp nincs szervezett véradás, akkor a
Vöröskereszt és a OVSZ honlapján lehet tájékozódni, de
létezik erre egy külön oldal is. Itt mindenki megnézheti,
hogy a lakóhelyéhez legközelebb hol és mikor lehet vért
adni. Továbbá van egy applikáció is, ami a Vöröskereszt
oldaláról tölthető le. De általában a területi vérellátó régióközpontok a megyeszékhelyeken minden hétköznap
nyitva tartanak.
Katica Csoport

„MI EZ A PÁR CSEPP VÉR? NEKED SZINTE SEMMI!
DE MÁSNAK E NÉHÁNY CSEPP, AZ ÉLETÉT JELENTI.
KEVÉSBŐL LESZ SOK, SOKBÓL PEDIG TENGER,
S TENGERNYI VÉRREL MÁR SEGÍTHET AZ EMBER.
/NÁHÓCZKI JÁNOS: EMBER VAGY!

”

SPARTAN – EGY KÍVÜLÁLLÓ SZEMÉVEL
Még sohasem vettem részt ilyen versenyen. Egyszer
szívesen teljesíteném ezt az akadálypályát, de valószínűleg ez csak egy örök „kanapéharcos” gondolat marad
a fejemben.
A Spartanhoz – ahogy én látom – öt dolog kell: motiváció, kitartás, erő, intelligencia, és talán egy kis őrültség. Kell az elhivatottság, a jó kondíció, a jó tervezés,
hogy az időt, az energiát, a magukkal vitt élelmet jól
beoszthassák a versenyzők, az akadályokat átgondoltan,
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sérülés nélkül teljesíthessék és kell a fanatizmus, hogy
ne szálljanak ki, akkor sem, ha a sebek fájnak, ha az
izmok elernyednek, vagy épp görcsbe rándulnak, s ha
már a könnyek patakokban folynak (mert ilyet is láttam!).
A start előtti közös öndoppingoló szeánsznál már tudtam, ez a küzdelem más lesz, mint akár saját eddigi
versenyeim, vagy mint azok, amiket eddig valaha élőben
láttam.
Az akadályok egy része számomra teljesíthetetlennek

tűnik. A mindennapjainkban mindannyian sok küzdelmen megyünk keresztül, de a Spartan állomásait látván,
rájöttem, hogy a résztvevők a napi feladatokon messzemenőkig túllépnek.
Amikor öt réteg (!) ruhában állok a hét fokban, esőben
és várom, hogy az ismerősök megjelenjenek a hideg tó
vízében úszva, akkor átértékelem a saját vélt „erősségemet”. Állítólag vannak percek, amikor az ember kinn a
pályán (amit én nem láttam, csak a kezdő és záró aka-

dályokat) teljesen egyedül fut végig egy-egy szakaszt. Amikor,
ha baleset ér valakit, lehet, hogy hosszú percek telnek el a
segítség érkezéséig. Ilyenkor is a fáradt, elcsigázott versenyző
előtt csak egy cél lebeg: átugrani azt a bizonyos tüzet, mely
utolsó akadályként a kihívás teljesítését jelenti.
Victor Hugo gondolatát idézve, „Az emberekből általában nem
az erő hiányzik, hanem az akarat”. Kazincbarcikán talán a
megszokottnál még egy kicsivel több is kellett az akaratból.
Esőben, sárban, a hideg talajon, hideg vízben kúszni-mászni,
úszni, na ehhez kell a szívósság és a bátorság.
A legmegdöbbentőbb élmény talán az a pillanat lehetett volna,
amikor láttam, hogy egy fiatal fiú egy lábbal és mankókkal érkezik be a célba. Megható volt és egyben felemelő is részese
lenni a szűnni nem akaró tapsnak, amivel a versenyző társak

is elismerték az ő hihetetlen teljesítményét.
A legfélelmetesebb látvány viszont számomra mégsem ez
volt, hanem amikor a tiszta, meleg ruhába átöltözött lányok,
fiúk, s még a legedzettebb „harcosok” is perceken, vagy
akár egy órán át is megállás nélkül vacogtak. Erről nincsenek videók, s ezt senki sem reklámozza, pedig ez a didergő
remegés szimbolizálja számomra az igazi erőt, ami ehhez a
versenyhez kell!
Sokat tanultam ezen a szombaton a Spartanból, minden
percét élveztem a versenynek, még így kívülállóként is. Örülök, hogy részese lehettem ennek az „őrületnek”. Amikor a
versenyzőkre gondolok, csak egyetlen szó jut eszembe, a
mérhetetlen nagy TISZTELET!
Bernáth-Ulcz Adél

TISZTELT KÁPOLNÁSNYÉKI LAKOSOK!
Sajnos egyre több a szabadon kóborló kutya a településen, közülük nem egynél tapasztalnak a járókelők
agresszív, félelemkeltő viselkedést.
Az Önök közreműködése, a vonatkozó lakossági jelzések nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az egyes esetekben
a szükséges intézkedéseket megtegyük.
A közterületen tartózkodó ebekkel kapcsolatos bejelentéseket az Önkormányzat hivatalos elérhetőségeinek
valamelyikén lehet jelezni, akár e-mailben is.

A közösségi médiában megosztott bejegyzések, vagy az
Önkormányzat illetve a Hivatal dolgozói, mint magánszemélyek részére a közösségi médián keresztül eljuttatott informális üzenetek nem alkalmasak a kívánt hatás
kiváltására, nem alkalmasak a megoldáshoz szükséges
lépéssor elindítására.
Ennek megfelelően kérjük, hogy amennyiben felügyelet
nélküli, kóbor kutyával találkoznak Kápolnásnyék közterületein, jelezzék nekünk hivatalos formában az alábbiak
megjelölésével:

• hol látták a kutyát (utca megjelölése);
• mik a jellemzői (színe, fajtája, termete, esetleg viselkedése);
• ki az állattartó (neve, címe, amennyiben ismert);
• egyéb fontos körülmény (kutyaharapás, kutyatámadás).
Segítségüket köszönjük.
dr. Kiszler Judit
aljegyző
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
KÁPOLNÁSNYÉKI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Iktatás, hirdetményekkel kapcsolatos
feladatok, méhészettel kapcsolatos
feladatok, szociális étkeztetés.
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 engedélyezése, növényvédelemmel és település
üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok,
Bursa Hungarica pályázati feladatok

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

nyilvántartásával kapcsolatos feladatok.
szamlazas@kapolnasnyek.hu
Tel.: +3630/1515642
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

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

Helyszín: TÓ-VILL BT székhelyén,
Kápolnásnyék, Tó utca 20.

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

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

Hazai Kommunális Kft
(a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása)
ügyeleti telefonszám 06-20/805-9009

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

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

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

E-On hibabejelentés:
Vezetékes telefonról (ingyenes)
06-80-533-533
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT
Agárd, Gárdonyi Géza utca 34.-38.
06/22/579-185

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 csütörtökön 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 ügy-

KVAK-HÚS
Kvak Zoltán – kistermelő 2475 Kápolnásnyék, Ady utca 53.
Tel.: 06-30/369-4446
Hagyományos módon érlelt füstölt áruk!
Füstölt csont 1000.Első csülök 2000.Hátsó csülök 2000.Füstölt császárvég 2000.Kenyér szalonna 1800.Kolozsvári szalonna 2300.Darabolt comb 2500.Darabolt lapocka 2500.Felsál sonka 2700.Angol szalonna 2700.Füstölt tarja 2700.Füstölt kolbász 2200.Fehér szalámi 2500.-

Paprikás szalámi 2500.Mangalica sonka 2700.Mangalica lapocka 2700.Mangalica szalonna 2500.Mangalica kolbász 2500.Toros csomag 1800.Sütő kolbász 1800.Disznósajt 2000.Töpörtyű 2500.Zsír: kis doboz 1000.Zsír: nagy doboz 2000.-

intézőihez. 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
2019.11.11. 16:00 - 17:00
2019.12.09. 16:00 - 17:00
Egyéb időpontban elérhetőség:
Sárközy Csaba r.ftőrm.
körzeti megbízott
06/20/320-99-19
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MEGNYITOTTUNK!
Megújult formában,
kibővített árukészlettel
megnyitottuk üzletünk
a Fő utca 34. szám alatt.
A hagyományos termékek mellett
bio- és gluténmentes árucikkekkel
is várjuk Önöket.

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

