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TARTALMAZZA: WELCOME DRINK, PEZSGO, VIRSLI

NÉMETH ILDIKÓ +36 70 380 1089
RADÓ LÁSZLÓ +36 30 901 3092
KÁPOLNÁSNYÉKI PAPÍR-ÍRÓSZER BOLT

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Képviselő-testület 2019. november 25-ei soros
ülésén megalkotta a szociális célú tűzifa támogatás
igénylésének helyi szabályairól szóló rendeletet, mely
a támogatásra való jogosultság feltételeit tartalmazza.
Önkormányzatunk 114 erdei m3 tűzifát tud szét osztani a rászorultak részére. Támogatásban részesülhet,
az akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át (71.250.-Ft), egyedül élő esetén
350 %-át (85.500.-Ft). A kérelmeket 2019. november
26. napjától 2019. december 30. napjáig ügyfélfogadási időben lehet benyújtani.
A Képviselő-testület támogatta Vicsekné Jakab Zsuzsa
kérelmét, és úgy döntött, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló, Kápolnásnyék, Semmelweis tér 2. szám
alatti Nyugdíjas Klubot térítésmentesen, Társasjáték Klub
foglalkozások megtartása céljából heti egy alkalommal,
az összejövetelek időtartamára rendelkezésre bocsátja.
Ezt követően elfogadták a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának
szabályairól szóló szabályzatot, melynek értelmében az
idei évtől duplájára emelkedik az ösztöndíj havi összege
(6.000.-Ft/hó), melyet 10 hónapon keresztül kaphatnak
az ösztöndíjban részesülő felsőoktatási hallgatók.

számú lakásában 1 db tetőtéri ablak kicseréléséről,
melyre 226.711,-Ft fedezetet biztosított.
A Képviselők az Önkormányzat tulajdonában álló Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1/A szám alatti ingatlan 2.
számú lakására vonatkozó, Szabó Sándor bérlővel fennálló határozatlan idejű bérleti szerződést 2019.12.31.
napjával felmondták, és 2020.02.01. napjától a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási
ügyintézője részére bérbe adták.
A Képviselő-testület felülvizsgálta a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást, és úgy döntött, hogy azt változatlan formában
helybenhagyja, megerősíti, hogy a 2019-2024 közötti
önkormányzati ciklusban is együtt kíván működni a Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó másik két település
(Nadap és Vereb) önkormányzatával.
Kápolnásnyék Község Önkormányzata tagja a HUMÁN
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulásnak, a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulásnak,
a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulásnak
valamint a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulásnak, és ezen társulások társulási
tanácsába Kápolnásnyék Község képviseletének ellátására a Testület Podhorszki István polgármestert, akadályoztatása esetére Kupi László alpolgármestert delegálta.

eljárás lebonyolítására Dr. Nagy Noémi ügyvéddel köt
közbeszerzési tanácsadói tevékenységre vonatkozó
szerződést 2.500.000 Ft díj ellenében.
Zárt ülésen döntött a Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2020. évi fordulójára érkezett pályázatok elbírálásáról,
melynek keretében 9 pályázó részesülhet havi 6.000.Ft ösztöndíjban 10 hónapon keresztül.
A nyilvános ülést követően került sor a Közmeghallgatásra, melynek napirendje az önkormányzat éves fejlesztései, beruházásai és gazdálkodása volt. A napirend
keretében az ülésen résztvevők feltehették kérdéseiket,
elmondhatták véleményüket, javaslataikat az önkormányzat munkájával kapcsolatosan.
Továbbra is kérni szeretnénk a lakosságot, amennyiben
bármilyen az önkormányzattal, a településsel, a beruházásokkal, a képviselő-testület vagy a közös hivatal
működésével kapcsolatos észrevételük, kérdésük, javaslatuk van, ezután is forduljanak hozzánk bizalommal.
Minden megkeresésre, ami akár levélben, e-mailben
vagy személyesen érkezik hozzánk (nem facebookon),
készséggel válaszolunk.

A Képviselő-testület döntött a Kápolnásnyék M 70-es út,
Olajtelep buszváró beépítése és polikarbonáttal történő
burkolása tárgyában, a munkát az Orisek 2009. Kft-től
rendeli meg nettó 249.500 Ft összeg ellenében.

A Vasvári utca lakóitól kérelem érkezett az utca forgalomlassítása érdekében, ún. „fekvőrendőr” kiépítésére.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Vasvári utca
átmenő forgalmának mérséklésére sebességcsökkentő
bordák kihelyezésére az idei évben nem biztosít fedezetet, azonban a 30 km-es sebességkorlátozó közúti
jelzőtáblák visszahelyezését támogatja.

Ismert előttünk, hogy az önkormányzat működéséről,
gazdálkodásáról sok téves információ kering a lakosság
körében, ami félreértésekre adhat okot, ezért arra kérek
mindenkit, hogy a hiteles tájékoztatás céljából először
bennünket keressenek. Mindenkinek lehetőséget biztosítunk a Képviselő-testületi ülésekről készült jegyzőkönyvekbe történő betekintésre, vagy a személyes beszélgetésen történő tájékoztatásra, hiszen nincs titkolni
valónk a lakosság előtt.

Határozott az Önkormányzat tulajdonában álló, Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1/A szám alatti ingatlan 1.

A Képviselő-testület a „Közétkeztetés szolgáltatás biztosítása” projekt végrehajtásához szükséges közbeszerzési

Podhorszki István
polgármester

A Képviselők nem fogadták el a Kápolnásnyék, Kenessey utca 13. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlanra (1101/17 hrsz) érkezett, 4.000.000 Ft vételárról
szóló vételi ajánlatot.

KÖZMEGHALLGATÁS NAPIRENDJE

- AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI FEJLESZTÉSEI,
BERUHÁZÁSAI, GAZDÁLKODÁSA
Közmeghallgatás napirendje - Az önkormányzat 2019.
évi fejlesztései, beruházásai, gazdálkodása
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendeletében
elfogadta a község 2019 évi költségvetését és meghatározta azokat a feladatokat, melyeket a költségvetési
évben meg kíván valósítani.
Önkormányzatunk a kiadásait a feladatfinanszírozás
keretében kapott állami támogatásból és a saját bevételeiből fedezi. A saját bevételek jelentős részét az
adóbevételek teszik ki. Ezen felül kiemelt figyelmet fordítunk a pályázati lehetőségek kihasználásának egyrészt
a település fejlesztése, másrészt a lakosság a rászorulók
támogatása érdekében A lehetőségekhez mérten a szabad saját forrás terhére is támogatjuk a rászorulókat,

illetve fejlesztjük a települést.
Így év végéhez közeledve az önkormányzati gazdálkodást tekintve el lehet mondani, hogy a lakosság érdekeit
figyelembe véve igyekeztünk a feladatainkat elvégezni.
Bevételeink:
A működtetéshez szükséges állami támogatásokat a
Magyar Államkincstár havi ütemezéssel folyósítja.
Az adóbevételek a várakozásainknak megfelelően alakulnak. Kiemelt jelentőségű az Iparűzési adó, melyből
éves szinten 170 millió Ft körüli bevételünk keletkezik.
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat bérbeadás útján hasznosítjuk, így próbáljuk növelni a saját bevételeink
összegét.

2019. április 1-től az óvodai és iskolai étkezési térítési
díjat az önkormányzat jogosult beszedni.
Működtetési kiadásinak:
Az önkormányzat az intézmények és a közterületek
tekintetében is kiemelt figyelmet fordít a közfeladatok
megfelelő színvonalon történő ellátásra.
Az év elején virágosítást és parkosítást valósítottunk meg
a községközpontban.
A Munkaügyi Központ támogatásával az idei évben is
folytatódott a közmunka program. A közfoglalkoztatás
keretében alkalmazott munkavállalóink sokat tettek településünk szépítéséért.
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.

Az idei évben is folytattuk a hiányzó közúti jelzőtáblák
pótlását a közterületeken.
Az iskolaudvaron az SZMK és az önkormányzat együttes
összefogásával felújításra került a játszótér. Önkormányzati forrásból egy új mászóka is telepítve lett.
Több utcában sor került az év során a megrongálódott
aszfalt kátyúzására. A település útjainak állapota az elmúlt években sokat javult. Pályázati forrásból számos
utcát sikerült újra aszfaltozni. Keressük a forrást arra,
hogy a még felújításra szoruló utcák is minél hamarabb
új burkolatot kaphassanak. A Bem utcában forgalomlassító küszöb lefektetésével kívánjuk biztonságosabbá
tenni az ott lakók életét.
Kiemelt figyelmet fordítunk az önkormányzati rendezvények méltó megünneplésére.
Az idei évben is sikerrel rendeztük meg a Húsvéti Tojáskeresést, a Gyereknapot és az Anyatejes Világnapot.
Augusztusban köszöntöttük településünk újszülött lakóit.
Szeptember 27-28-án rendeztük meg a szokásos
Szent Mihály Napi Vigasságokat.
Rendezvényünkre a helyi lakosokon és a meghívott vendégeken kívül is szép számmal érkeztek érdeklődők a
környező településekről.
Októberben kis műsorral köszöntöttük a településünkön
élő időseket.
Készülünk az adventre és reméljük, hogy minél szélesebb körben vesznek részt rendezvényünkön. A Mikulás
ismét ajándékkal lepi majd meg falunk gyermekeit, az
időseknek a karácsony közeledtével ajándékcsomagot
fogunk biztosítani.
Lehetőségeinkhez mérten az idei évben is támogattuk
a civil szervezeteket, Praxis támogatást nyújtottunk településünk orvosai részére.
Lakossági Víz és Csatornaszolgáltatás támogatására
27 millió Ft pályázati forrásban részesültünk. Ezzel az
összeggel a lakosság víz és csatornadíjai továbbra is
kedvezményesen kerülnek megállapításra.
Év közben a lehetőségeinkhez mérten a települési támogatás keretében segítettük a szociálisan rászorulókat.
Az EFOP pályázat keretében az idei évben is lehetőség
volt tanulói ösztöndíjra pályázni. 20 diák kapott 50.000
Ft támogatást.
Pályázatot nyújtottunk be szociális tűzifa támogatásra is. Az elnyert támogatás 114 erdei m3, összege
2.461.260 Ft. A szociális tűzifa várhatóan 2020 év
elején jut el az igénylés alapján a rászorulóknak.
Önkormányzatunk 2 alkalommal is nyújtott be pályázatot
bölcsőde építésre. A Pénzügyminiszter a Belügyminiszter

és az Emberi Erőforrások Miniszterével egyetértésben
meghirdetett bölcsőde építésre beadott 85 %-os támogatási intenzitású pályázat tartaléklistára került, mivel
megjelent egy TOP-s pályázat, ami 100 %-ban finanszírozza a megvalósítás költségét. A TOP-s pályázat is
benyújtásra került, bízunk a kedvező elbírásában. Átmeneti megoldásként az önkormányzat feladatellátási
szerződést kötött a Kicsi Csimota Családi Bölcsődével,
ahol 10 kápolnásnyéki gyermek részére biztosítják a
férőhelyet. Az év folyamán még két bölcsődével (Mákvirág Családi Bölcsőde és a Babakert Családi Bölcsőde)
kötöttünk feladatellátási szerződést Az önkormányzat
20.000 Ft támogatást nyújt havonta a bölcsődébe járó
gyermekek után.

pályázaton az önkormányzatunk 255 millió Ft támogatást nyert. A beruházás megvalósítása folyamatban van.

Felhalmozási kiadásaink:

Kiépítésre került az óvodában a tűzjelző berendezés.

Megterveztettük Kápolnásnyék Olajtelep 0104/18 és
0104/10 hrsz utcák által határolt ingatlanok szennyvízelvezetésének kiépítését.

Megvalósult a település közvilágítási hálózatának teljes
korszerűsítése. Valamennyi utcában LED lámpák kerültek felszerelésre. Egyes utcákban a meglévő hálózat
sűrítésére is sor került. A kivitelezés költsége beépítésre
került a közvilágítási számlába, melyet fix összegben
180 hónap alatt kell kifizetni az EON. Energiaszolgáltató
Kft részére.

Elkészült a Gárdonyi utcai gyalogosátkelő és járda kivitelezése ezzel egyidőben a régi helyett egy új buszmegálló
készítésére is sor került.
A Vörösmarty Parkban egy nyilvános illemhelyet építtetünk.
Central Bau Kft megrendelése alapján megtörtént a
Mátyás király utcában a közcélú vízilétesítmény és közműves ivóvízvezeték kiépítése.
A Fő utcai játszótérre a ping-pong asztal alá térkőburkolatot készíttettünk.
Befejeződött a Vasvári Pál utca ivóvíz és csatornahálózatának, valamint a Rákóczi utca csatornahálózatának
kiépítése.
Elkészült a Halász Gedeon utca csatornázása is.
Magyarország Kormánya által meghirdetett önkormányzati utak karbantartásához eszközbeszerzési pályázaton
19.819.212 Ft összegű támogatást nyertünk Traktor
beszerzésre konzorciumi megállapodás alapján Vereb
és Baracska Önkormányzatával. A pályázat támogatásból Kápolnásnyéket megillető összeg 15.819.212
Ft. Ennek terhére traktort és rézsűvágót vásároltunk. A
hozzá kapcsolódó professzionális aprítógépet Baracska
míg a tolólapot Vereb község vásárolta meg a pályázati
támogatás terhére. A konzorciumi megállapodás alapján a traktort a hozzá kapcsolódó kiegészítőkkel együtt
a megállapodást kötő 3 település a jövőben közösen
használhatja. A pályázati forráson túl a jobb kihasználás
miatt saját forrás terhére további munkagép (szárzúzó,
sószóró és pótkocsi) beszerzésére is sor került.
A TOP Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú pályázat benyújtásakor Konzorciumi megállapodást
kötöttünk Pázmánd Község Önkormányzatával a Kápolnásnyék- Pázmánd közötti kerékpárút kiépítéséhez. A

Folyamatban van a Vörösmarty Emlékház felújítására. A
444. millió Ft támogatás az Emberi Erőforrások Minisztériumának költségvetésében szerepel, A tervek szerint
a fejlesztési forrásból a múzeum épület, a hozzá tartozó
szolgálati lakás és vendégház felújítása valósul meg.
Ezen együtt sor kerül egy parkoló kiépítésére, valamint
a park rekonstrukciójára is. A kivitelezési munkálatokat a
VTT Velencei-tavi Terület – és Településfejlesztési Nonprofit Kft felügyeli.
Elkészült az Ország úti járda, valamint a Nyugdíjas Klubhoz vezető új járdaszakasz is.

Az iskolakonyhában elvégeztettük a legszükségesebb
felújításokat. Új üzemeltető esetén viszont szükséges a
konyha teljes felújítása és új konyhatechnológia kialakítása. A kiviteli tervek folyamatban vannak. A képviselő- testület jövőbeni célja között szerepel a komplett
konyhafelújítás, melynek részletei még egyeztetés alatt
vannak.
Az elkövetkezendő időszak fejlesztési céljai:
A 2019. évi költségvetésben elkülönítettünk forrást az
Ország úti gyalogátkelő kiépítésére. A megvalósítás folyamatban van.
Jövőbeni legfontosabb célunk az új bölcsőde megépítése és az óvoda csoportbővítése. A pályázatok benyújtásán túl is keressük a lehetőséget, hogy a kivitelezéshez
forrást találjunk és minden gyermeket fel tudjunk venni
az óvodába és legyen a településnek saját bölcsődéje
ne a környező településekre kelljen elvinni a gyerekeket.
Továbbra is szem előtt tartjuk a település útjainak, járdáinak állapotát és pályázatok útján, de akár saját forrásból
is folytatni szeretnénk az új aszfaltburkolatok kiépítését,
valamint a járdafelújításokat is.
Összességében elmondhatom, hogy az idei évet is eredményesen sikerül lezárnunk.
Igyekszünk a jövőben is mind én, mind a képviselő-testület a hivatallal karöltve legjobb tudásunk szerint dolgozni a település és a lakosság érdekében.
Podhorszki István
polgármester

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélfogadási ideje az alábbiak szerint módosul:
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2019.december 20. (Péntek): ügyfélfogadás szünetel

(Péntek) nincs ügyfélfogadás

2020. január 2. (Csütörtök) nincs ügyfélfogadás

2019.december 23. (Hétfő): 8.00 - 16.00

2019.december 30. (Hétfő): 8.00 - 16.00

2020. Január 3. (Péntek) 8-00 – 12.00

2019.december 24. (Kedd)- 2019.december 27.

2019.december 31. (Kedd): nincs ügyfélfogadás

2020. január 6-tól a megszokott rend szerint

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ
Ismét örömteli kötelezettségünknek tehettünk eleget azzal, hogy 90. születésnapja alkalmából családja és klubtársai jelenlétében felköszönthettük Ágoston Jánosné kápolnásnyéki lakosunkat, aki a mai napon nagyon aktív tagja a településnek és a Vörösmarty nyugdíjas klubnak is. Nagyon sok szeretettel köszöntjük, jó egészséget és további
boldog éveket kívánunk!
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KÉT ÉVFORDULÓ, KÖZÖS KÖSZÖNTÉSE
KÁPOLNÁSNYÉKEN
Kápolnásnyék minden esztendőben megemlékezik
nagy szülöttéről, Vörösmarty Mihályról! Ebben az évben
a költő 219. születésnapját ünnepeltük, és most került
sor a Vörösmarty Iskola 40. születésnapi ünnepségére
is. Az iskolai ünnepség díszvendégei között megjelent
Török Szabolcs úr, a jelenlegi fenntartó Székesfehérvári
Tankerületi Központ igazgatója, akihez a térség, közel
90 iskolája tartozik, Podhorszki István Kápolnásnyék
polgármestere, valamint a képviselő testület tagjai. Az
Intézmény volt igazgatói közül Marosánné dr. Gáti Gabriella, aki az intézményt leghosszabb ideig irányította, és
a gimnáziumi oktatást bevezette. Virágné Kertész Margit
volt igazgató és Váncsa Kriszta volt megbízott igazgatók.
Ezen kívül részt vettek volt és jelenlegi diákok, pedagógusok, támogatók, szülők és érdeklődők.
A jelenlegi nevén, a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály
Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola aulájában szombaton délután ünnepi műsorral
kedveskedett az iskola közössége a meghívott vendégeknek.
Az iskola történetéről röviden annyit, hogy a kétévi
tervezési és építési munka után, a Velencei Ifjúsági
Üdülőközpont területének kiváltása ellenében, központi
beruházási pénzekből 1979. nov.7-én átadásra került
az új Nagyközségi Tanács irányítása alatt álló Vörösmarty
Mihály Általános Iskola, 16 tanteremmel, tornateremmel,
tanuszodával, konyhával és étteremmel, 86 millió forintos bekerülési költséggel. A rendszerváltozás után, az
új önkormányzati rendszer felállásával a közös vagyon
elosztásánál az iskolát Kápolnásnyék Önkormányzata
kapta meg. Az iskola fenn- és megmaradása érdekében
a kezdeti időszakban az Önkormányzat sok energiát és
pénzt fektetett az intézménybe, úgy a fenntartási, mind a
6

pedagógusi gárda és a minőségi oktatás jó színvonalon
tartása érdekében. A csökkenő létszám miatt a nyékiek
az előremenekülést választották. 1994. szeptember
1-től megkezdődött a tanítás a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Gimnáziumban is, amely az iskola szerves
és vonzó részévé vált az elmúlt 25 év során. Mára az
intézménynek közel 700 tanulója van, fele általános iskolás, a másik fele pedig gimnazista, akik Nyékről és a
térség vonzáskörzetéből érkezik az iskolába.
Az intézmény jelenlegi igazgatója Tőzsér Mónika köszöntötte a megjelenteket, és ünnepi beszédében ismertette az iskola 40 évének történetét. Megemlékezett az
egykori igazgatókról és pedagógusokról, valamint utalt
arra, hogy régen milyen gondokat okozott az iskola üzemeltetése, s a mai állapotokat is összefoglalta. Örömmel
mondta el, hogy milyen sok jó képességű diák került
ki az iskola falai közül, akikre büszkék lehetünk, mert
jól megállják helyüket a ’nagybetűs életben’, s ma is
büszkék indító iskolájukra.
Török Szabolcs Tankerületi igazgató úr, akihez a térség
közel 80 iskolája tartozik, köszöntötte a negyven éves
fennállását ünneplő iskolát, annak minden diákját, dolgozóját és a megjelent vendégeket. Elmondta, hogy 5
generáció végzett itt az iskolában az elmúlt 40 évben, s
azt is, hogy aki iskolát épít, az bízik a jövőben, aki pedig
pedagógusként tanít, az jövőt, hitet és tudást ad a fiataloknak, akik egy életre azt magukkal viszik és ez sorsukat is meghatározza. Megköszönte a kiváló szakmai
és pedagógiai munkát, amely az iskola falai között zajlik,
s jelezte, hogy az iskola megújítása folyamatban van,
aminek rövidesen lezárulnak az előkészítési munkálatai.
Összekapcsolta az alapítás évét, annak jeles eseményeit
napjaink eseményeivel, s megállapította, hogy jó év volt

az alapítási év, az 1979-es, de a mostani év is hasonló
és jeles esztendőnek mondható. Ünnepi beszédét a kettős ünnephez illő idézettel zárta, amit stílusosan a település nagy szülöttétől, Vörösmarty Mihálytól olvasott fel.
Podhorszki István polgármester megköszönte az ünnepség megszervezését. Elmondta, hogy családi kötődésük
az iskolához már több generációs. Az iskola felújításának
nagyon örül a település, mert az elmúlt 40 év már megviselte azt, bár az önkormányzat az anyagi lehetőségeihez képest mindig próbálta segíteni az iskola szebbé
tételét. Szeretettel invitálta a jelenlévőket a község főterén, a Vörösmarty szobornál tartandó megemlékezésre.
A köszöntőket követően az iskola jelenlegi és volt diákjai
színvonalas verses, zenés, táncos műsorát láthatták a
jelenlévők, amelyben érdekes színfolt volt a régi diákok
leveleinek felolvasása is.
A műsort követően az iskola diákjai, és a vendégek
az elmúlt évek hagyományához híven égő fáklyákkal
vonultak a központban lévő Vörösmarty szobor elé. A
diákok műsorát követően az ünnepi megemlékezésében Marosánné dr. Gáti Gabriella nyugalmazott igazgató,
aki egyben önkormányzati képviselő is, köszöntötte a
települést, a diákságot. Ezt követően felelevenítette és
méltatta az évfordulókat és a nyéki és ’Vörösmarty-s’
hagyományokat. Beszédét ezzel a gondolattal zárta: ’a
fáklyák fénye vigye el a jót, általatok, az emberekhez.’
Az ünnepség végén a megemlékezők megkoszorúzták
Vörösmarty Mihály szobrát.
Kupi László

EGY ÉLHETŐBB KÖRNYEZETÉRT
Kápolnásnyék Község Önkormányzata a környezetvédelem jegyében új tevékenységgel bővíti szolgáltatásainak
körét. Az önkormányzat önerőből és pályázati forrásból
néhány hónappal ezelőtt vásárolhatott egy traktort ágaprítóval, mellyel ezután megoldhatóvá válik a fanyesedék
feldolgozása a tüzelés helyett. A fanyesedékek felaprítása az égetéssel szemben sokkal környezetkímélőbb
megoldás, ráadásul a feldolgozás során keletkező apríték és faforgács újra felhasználható, komposztálható,
így környezetünkkel duplán is jót teszünk, ha ezt a
megoldást választjuk.

távon szeretnénk a falu szolgálatába állítani, így a tavaszi kertgondozási munkálatok és metszések idejére már
kidolgozott tervet fogunk kínálni a lakossági fanyesedék
feldolgozására.

Az önkormányzat által vásárolt eszköz már túl van első,
próba jellegű bevetésén. A hatalmas halom fanyesedéket, ágakat és gallyakat néhány óra alatt kis halom
aprítékká varázsolta, melyet aztán többféle módon is
fel lehet használni a későbbiekben. Az eszközt hosszú

- talajtakarásra használható. A talajtakarás lényege, hogy a növények közötti felületeket 10-30 cm vastagon aprított zöldhulladékkal fedjük be. Ez a módszer
akadályozza a talaj kiszáradását, így a növények jobban
bírják a szárazságot, a talaj nem mosódik el esőzés,

Az apríték felhasználásának többféle lehetősége és
előnye is van:
- komposztálható, kb. egy éven belül humusz keletkezik belőle. Mivel az aprított hulladékok gyorsabban
bomlanak, könnyebben kezelhetők és a kész komposzt
is jobb minőségű lesz, kevesebbet kell rostálni.

öntözés során, a lebomló hulladékok tápanyagként szolgálnak, valamint a vastag talajtakaró közül a gyomok
sem tudnak kinőni.
Az aprítéknak mindkét felhasználás esetén megfelelő
összetételűnek kell lennie, nagyjából fele-fele arányban
fás és friss, zöld hulladékokból kell, hogy álljon!
Reményeink szerint sokan fogják ezt az alternatívát
választani, és közösen teszünk majd azért, hogy Kápolnásnyék levegője tisztább legyen, ezáltal hozzájáruljunk
lakóhelyünk, a Föld és ökoszisztémájának fennmaradásához.
A kidolgozott lakossági ágaprítás tervét és lebonyolításának módját 2020. első hónapjaiban tesszük majd közzé.
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
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IDŐSEK VILÁGNAPJA
Mint minden évben, idén is igyekeztünk lehetőségeinkhez mérten méltó körülmények között köszönteni településünk idősebb korosztályát. Immáron hagyományos
vendéglátásunkat az óvodások kedves műsora után, egy népszerű operett színész
házaspár előadása tette hangulatosabbá. Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor fantasztikus előadásában hallhattak számos ismert operett részletet, majd az igazi talpalávalót

Szabó József „Tamburás” szolgáltatta. Öröm volt látni, hogy sikerült mosolyt csalni az
arcokra, s hogy a bátrabbak még táncra is perdültek. Várjuk jövőre is minden kedves
szépkorú lakosunkat.
Podhorszki István
polgármester

ZÖLDEBBÉ TETTÜK KÁPOLNÁSNYÉKET
November 9-én összehívtuk településünk segítő szándékú lakóit, hogy közösen tegyük zöldebbé Kápolnásnyéket. A felhívás sokakat elért, így a programon több
mint százan vettek részt akár tevékenyen faültetéssel
és szemétszedéssel, akár felajánlással segítve a kitűzött
célt.
A zöldnap fő célja volt felhívni a figyelmet Földünk védelmére és tenni valamit környezetünk tisztaságáért, a
fenntarthatóságért, közvetve saját egészségünkért. A
programot a Levegő Munkacsoport munkatársa, Tarr
Katalin nyitotta meg, aki előadásában kifejtette, hogy
jelenleg még nincs „B” Bolygó, amire menekülhetünk,
ha Földünket elpusztítjuk, így itt és most kell mindent
megtennünk azért, hogy sokáig élhető maradjon lakóhelyünk. Előadásában kiemelt szerepet kapott a lég8

szennyezettség és az ultrafinom részecskék veszélyei
is, melyek súlyos egészségkárosító hatással bírnak. Tanulmányok szerint a légszennyezettség 11.000 ember
idő előtti halálát, valamint fejenként több mint 1 millió
forint kárt okoz évente Magyarországon. Az előadó prezentációja után egy tájékoztató jellegű légszennyezettség-mérést végzett Kápolnásnyék különböző területein.
Vizsgálatáról a következő összegzést kaptuk:
„Kápolnásnyéken a tájékoztató mérés során az ultrafinom-részecskeszám jó, megfelelő volt. A forgalmasabb
helyeken és a szilárd tüzelés (fűtés) hatására a részecskeszám helyenként megemelkedett, de az alacsony
háttérszennyezésnek köszönhetően hamar felhígult a
koncentráció. Ahhoz, hogy teljesebb képet kapjunk,
érdemes lenne további tájékoztató méréseket végezni

más időjárási körülmények között, és más évszakban/
napszakban, hétköznap is.”
A zöldnap fő programja a faültetés és a szemétszedés
volt, melyre igen sokan becsatlakoztak a helyszíneken
is. Az önkormányzat által vásárolt 35 db fa mellett 12 db
felajánlott fa, azaz összesen 47 db fa került elültetésre a
falu területén. Ezen belül most már 23 db kőris, 17 db
hárs, 3 db boróka, 2 db gesztenye és 2 db japán cseresznyefa tisztítja településünk levegőjét és teszi szebbé,
árnyékosabbá a közterületeket.
A fiatal fák új lakóhelyei:
- Vörösmarty Park: 9 db hársfa (örökbe fogadók: Kovács
Gábor, Bakos Milán, Barátság Klub [2 fa], Bostyai család,
Szabó Dóra, Horváthné Erika)

- papírbolt előtti füves terület: 2 db kőrisfa
- nyugdíjas klub előtt: 2 db hársfa és 1 db kőrisfa (örökbe fogadójuk a Vörösmarty Nyugdíjas Klub)
- Kutas sor: 3 db kőrisfa (örökbe fogadók: Galambos
Valéria, Valicsek Kata és Józsa Katalin)
- Táncsics utcai játszótér: 2 db kőrisfa
- József Attila utcai játszótér: 3 db kőrisfa és 3 db boróka (egy kőrisfa örökbe fogadója: Szmilkóné Mendege
Anikó)
- Géza utca: 6 db hársfa és 4 db kőrisfa (örökbe fogadók: Dobai Ágnes, Tóth Zsófia, Tóth Noémi, Kalmár
Tamás)
- gyalogoshídra vezető járda eleje (ABC-vel szemben): 2
db kőrisfa (örökbe fogadók: Szalai Luca és Szalai Linda)
- gyalogoshíd utáni terület: 4 db kőrisfa (örökbe fogadóik: Zubik Máté, Zubik Bence, Zubik Gergő és Zubikné
Farkas Mónika)

- vasútállomás: 2 db díszcseresznye (örökbe fogadók:
Farkasréti Tamás és Szabó Réka)
- Arany J. utca/Fő u. sarka: 2 db gesztenyefa (örökbe
fogadók: Radó Dávid és Zsiga Kornélia)
- Pettend, Petőfi utca: 2 db kőris
A faültetéssel párhuzamosan vagy azt követően többen
szemétszedésre is vállalkoztak. A fő helyszínek között
volt a Csekésbe vezető út első szakasza, a vasútállomás környéke, a faluközpont, a Deák utca és a Németh
László utca határ felé eső szakasza is. A tapasztalatok
szerint igen sok az eldobott hulladék, főként a kieső
területeken. Határozottan kérjük a lakosságot, hogy ne
vigye szemetét a természetbe, hanem azt a megfelelő
módon vitesse el, vagy amit lehet, komposztáljon!
A program végeztével egy meleg ebédre vártunk mindenkit a Művelődési Házba, melyről az önkormányzat
munkatársai gondoskodtak. Az ebéd mellett mindenki
megvitathatta tapasztalatait és élményeit a faültetéssel
és a szemétszedéssel kapcsolatban.

Nagyon köszönjük mindenkinek, aki segített zöldebbé
tenni községünket! Nagyon jó kis csapatok alakultak ki
az egyes helyszíneken, reméljük, hogy ez az együttműködés a jövőben is így folytatódik majd. Köszönjük a
több helyen spontán felajánlott segítséget és a pluszban
vásárolt fákat is!
Kiemelt köszönet a szervezésben és lebonyolításban
részt vevő önkormányzati kollégáknak és Radó Lászlónak! Ezenkívül szeretnénk köszönetünket kifejezni Fülöp
Bertának, a Sarkadi Kertészetnek és Kvak Zoltánnak a
programhoz való hozzájárulásért!
Az ültetett fák adatait hamarosan rögzíteni fogjuk a
„10 millió fa Magyarországon” projekt applikációjában,
melynek célja, hogy minden emberre egy újonnan ültetett fa jusson és ezáltal még tisztábbá váljon országunk
levegője.
A program a Vektor Közösségi Pont és a No Planet B
projekt támogatásával valósulhatott meg.
Szabó Dóra
Vektor Közösségi Pont
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KÁPOLNÁSNYÉKI ADVENT
December 8-án összegyűlt a falu apraja-nagyja, hogy
közösen ünnepeljük meg advent második vasárnapját.
A kinti programot karácsonyi zenék tették hangulatossá
a Vörösmarty Parkban, ahol a már korábban felállított
karácsonyfa, Betlehem és a Mikulás szánja mellett meleg ital, mézeskalács, zsíros kenyér és kirakodóvásár is
várta a látogatókat.
A fabódékban, sátrakban többféle dolgot (dísztárgyakat, mézet, süteményt, párnát, stb.) is lehetett vásárolni,
valamint a Manó Házban a jótékony célból felajánlott,
ajándékokkal megrakott cipősdobozokat is le lehetett
adni. Ugyanitt került sor a Kápolnásnyéki Olvasókör
levélíró pályázatának eredményhirdetésére is. A Művelődési Házban kézműves foglalkozás várta az érdeklődőket, akik karácsonyi díszeket készíthettek, rajzolhattak
és kiélhették kreativitásukat. A kézműveskedés mellett
egy ünnepi díszbe öltöztetett fotósarok is az érdeklődők
rendelkezésére állt, amelyet Banai Kata alakított ki.
Három órakor rajtolt el a második kápolnásnyéki Mikulás futás, melyen két távon lehetett versenyezni. A helyi
gyerekeket Bakos Milán képviselte, aki a rövid távon
(1,8 km) indult szólóban. A hosszú távon (7,5 km) két
női és két férfi versenyző indult el. Előbbiben Szendrei-Szabó Kinga első és Szalai Linda második helyezést
ért el, a férfi mezőnyben pedig Pápai Attila lett az első,
Grósz Vilmos pedig a második helyezett. A futás után
került sor az ünnepi gyertyagyújtásra, melyen az egyház
helyi képviselői is tiszteletüket tették, hogy polgármester úrral együtt gyújtsák meg az adventi gyertyákat. A
gyertyagyújtást követően a parkban összegyűlt csalá-
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dok énekelve várták a Mikulás érkezését, aki a délután
folyamán ajándékokat osztogatva járta körbe településünket. Az izgatottan várakozó gyerekekhez kivilágított
lovashintón érkezett meg a Mikulás és krampusza, hogy
a magukkal hozott puttonyokból Mikulás csomagokkal
ajándékozzák meg őket.
Az adventhez kapcsolódóan kerítettünk sort a Vektor Közösségi Pont „Értékeink újratöltve” című rajzpályázatára
is, melynek témája „Karácsony a világban” volt. Az indulók helyben is elkészíthették vagy otthonról is hozhatták
pályaműveket. A zsűri az alsó és felső tagozatosok között külön hirdetett eredményt, az abszolút legjobbnak

Baráth Dorina rajzát ítélte, aki az első helyezésért járó
ajándék mellett megkapta a lehetőséget, hogy az önkormányzat az ő művét küldje ki partnereinek karácsonyi
üdvözletként. Az alsó tagozaton az első helyezett Szakács Emese, a második Tátrai Tamara és a harmadik
Pauman Luca lett. A felső tagozat első helyezését Baráth
Dorina, második helyezését Szalai Luca, a harmadikat
pedig Juhász Eliza nyerte el.
Köszönjük mindenkinek, aki közreműködésével, részvételével hozzájárult adventi programunk megvalósulásához és ünnepünk szebbé tételéhez!
Kulturális Bizottság

DOBOZOLÁS
A kápolnásnyéki adventi vásáron gyűjtöttük a karácsonyi cipősdobozokat a gyerekeknek, a Manó házban négy segítőmmel, Ország Martinnal, Bruck Mátéval, Trencsényi
Lilivel és Török Linettel.
Köszönjük szépen a sok csomagot, amelyet gondos kezek készítettek el, nagy szeretettel. Ami még nagyon szívet melengető érzés volt, hogy akik megálltak és átadták
az ajándékukat, együtt nevettek, beszélgettek egymással és velünk is, kicsit felidézve

a régi karácsonyok hangulatát. Folyamatosan érkeztek a dobozok, sok összegyűlt,
melyet a katolikus és református gyülekezeteknek adományozunk.
Köszönjük szépen mindenkinek! Áldott, szép karácsonyi ünnepeket kívánunk!
Pintér Beáta
Kulturális Bizottság
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TÖBB EZER SPORTOLÓ
A VELENCEI-TÓ KÖRÜL
Több ezren sportoltak az elmúlt másfél évben az EFOP1.5.2-16 kódszámú, „Humán szolgáltatások komplex
fejlesztése a Velencei-tó térségében” elnevezésű pályázat keretében megvalósított tíz helyi települési sportnapon és a két nagy Velencei-tavi sportágválasztón,
a MozgaTón. A rendezvényeken lehetőséget kínáltunk
arra, hogy mindenki kipróbálhassa és megtalálhassa azt
a sportágat, amelyet szívesen űzne akár rendszeresen
is. Kiemelt célunk volt, hogy minél több helyi egyesület
és sportolási lehetőség mutatkozhasson be, valamint
hogy a családok is megtalálhassák azt a mozgásnemet,
amelyet akár közösen is tudnak végezni.
A pályázat lehetőséget és keretet biztosított mind az öt,
pályázatban résztvevő település számára, hogy két-két
Spirit of Sport névre keresztelt sportnapot szervezzen
a projekt időtartama alatt. A sportnapok megvalósítása 2018 októberében kezdődött Kápolnásnyéken és
2019 októberében ért véget Velencén. A helyi sportegyesületek több alkalommal is képviseltették magukat a
különböző helyszíneken, így az egész tó körül be tudtak
mutatkozni.
A Spirit of Sport programsorozata Kápolnásnyéken
kezdődött egy sportos falukerülő túrával 2018. október
6-án. A gyalogosan, futva vagy kerékpárral közlekedő
résztvevők a túra keretében hat állomáson hat különböző sportággal (kosárlabda, foci, gymstick, spartan,
evezés és szabadtéri, saját testsúlyos edzés) ismerkedhettek meg, a programot pedig egy futóverseny zárta.
A második alkalomra már 2019 tavaszán, április 13án került sor Sukorón, ahol sokan kilátogattak a Velencei-hegység legszebb látnivalóit bemutató gyalogos
túrára. A rendezvény célja volt, hogy a 6, 15, illetve 25
km-es távon indulók megkedveljék a természetjárást,
valamint felfigyeljenek a szabadban eltöltött idő és mozgás jótékony, egészségmegőrző hatására.
A májusi sportnapok sorozatát az agárdi sportmajális
nyitotta meg május 1-jén. A majálison részt vevők kipróbálhatták többek között a focit, a tájfutást, az ergométerezést, a petanque-ot, a teqballt, a nordic walkingot
és különböző népi játékokat is.
Május 11-én ismét sportos falukerülő túrázhattak a kápolnásnyékiek, akik nyolc állomáson nyolc különböző
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sporttal ismerkedhettek meg. A résztvevők focis, kosárlabdás, saját testsúlyos, evezős és erősember gyakorlatokkal is találkozhattak, spartan akadálypályán és
íjászkodással tehették próbára ügyességüket, a gymsticket is kipróbálhatták, valamint még egy futóversenyen
is elindulhattak.
A május 25-i hétvégén a nemzetközi gyereknap alkalmából négy településen is volt Spirit of Sport sportnap. Sukorón a program célja az volt, hogy a gyerekek
és családjuk megkedveljék a mozgást, valamint hogy
ráébredjenek arra, milyen jó élmény friss levegőn és
közösségben sportolni. A résztvevő kisiskolások rövid
focimeccseken mérhették össze erejüket, kerékpáros
akadálypályán biciklizhettek, kipróbálhatták az íjászatot
az Ördög-hegy lábánál és mászófalon tehették próbára
ügyességüket.
Pákozdon a résztvevők szabadtéren végezhető feladatokban mérhették össze ügyességüket, miközben
megismerkedhettek a hagyományos népi játékokkal
és mozgásformákkal is. A csapatok zsákban futásban,
kötélhúzásban, patkó dobálásban, birkaelkapó versenyben, ugrálókötelezésben és habverésben küzdöttek
meg egymással, ezenkívül az érdeklődők lovagolhattak
és íjászkodhattak is.
Az agárdi parkerdőben egy közös reggeli torna indította
a gyereknapi rendezvényt. A gyerekek és szüleik ezután kipróbálhatták a foci, a torna, a tollas és a spartan
edzések fiatalok számára kialakított játékos, kedvcsináló
változatát is. A próbák után pedig a Parkerdő 1,5 km-es
erdei futópályáján egy 8 állomásos, játékos versenyen is
részt vehettek a látogatók.
A gyereknapi hétvégét Velence zárta, ahol a velencei
családok nyolc különböző sportágat próbálhattak ki.
A program elején bemutatókat is tartottak a velencei
egyesületek, majd mindenki ki is próbálhatta a megjelent
sportokat: a ritmikus gimnasztikát, a karatét, a focit, az
evezést, az akadálypályán biciklizést, a kosárlabdásázást, a kézilabdázást és a teniszt.
A második pákozdi Spirit of Sport sportnapra 2019.
szeptember 21-én került sor. A program során a rendezvényre látogatók kipróbálhatták az íjászkodást a helyi
hagyományőrző íjász egyesület jóvoltából, valamint egy

harcművészeti sportágválasztón különböző harcművészeti ágakkal is megismerkedhettek.
Október 12-én Velencén került sor utolsó Spirit of Sport
rendezvényünkre, melyen számos környékbeli egyesület mutatta meg, milyen sporttal foglalkozik. A velencei
korzón az egész napos rendezvényen a látogatók megismerkedhettek a vívás, a kosárlabda, a falmászás, a
sárkányhajó, a kézilabda, a foci, a karate, az evezés és
az íjászkodás rejtelmeivel is.
Két alkalommal, 2018 és 2019 nyarán került megrendezésre nagy családi sportágválasztónk, a MozgaTó. A
rendezvények célja a vízi- és tóparton űzhető sportok
népszerűsítése volt a fiatalok és családjaik körében. Kiemelt cél volt továbbá a családok közös sportolásának
népszerűsítése is. A két rendezvényre összesen több
mint 500-an látogattak el a tó környéki településekről.
2018 augusztusában az első MozgaTón résztvevők
olyan szárazföldi és vízi sportokat próbálhattak ki, melyek
nagy részét később is lehet űzni a Velencei-tó körüli
sportegyesületekben. A szárazföldön röplabdázhattak,
zsonglőrködhettek, focizhattak, légtornázhattak, monkey
rollerezhettek, jógázhattak és evezős ergométerezhettek
az érdeklődők, valamint egyensúlyérzéküket is próbára tehették egy slackline park segítségével. A vízben
is számos érdekes sportág várta a sportolókat, közelebbről megismerkedhettek a SUP-ozással, a sárkányhajózással, a katamaránon vitorlázással, a szörfözéssel,
a SUP jógával és a vízi asztalitenisszel is. A családok
külön programpontként egy öt állomásból álló Tómentő
kalandtúrán is részt vehettek, melynek során bebizonyították, hogy együttes erővel ügyesen tudnak tandem
biciklizni, óriás SUP-on evezni, íjászkodni, vízibiciklizni
és vízen futni.
Második MozgaTó sportágválasztónkat 2019 júniusának végén rendeztük meg, melyen a résztvevők több
mint húsz vízi és szárazföldi sportot ismerhettek meg és
próbálhattak ki. A sportolni vágyók a vízisportok közül
kipróbálhatták az ergométeres evezést, a vízilabdázást,
a sárkányhajózást, a katamaránon vitorlázást, a deszkán
evezést, a vitorlázást és a szörfözést is. A szárazföldi
sportok között szerepelt a röplabda, a strandfoci, kü-

lönböző strandjátékok (például frizbizés), a falmászás, a
zsonglőrködés, a slackline-ozás, az íjászat, a petanque, a
longboard, a kosárlabda, a kerékpározás, a taekwando,
a rögbi és a lábtenisz is. A családi feladatok elvégzése
közben a résztvevők megismerhették a strandon található vízivárat, az Osztálykirándulás.hu játékos-sportos
élménylaborját, valamint a rendezvény alkalmából épült
mezítlábas ösvényt is.
A sportolási lehetőségek bővítése érdekében 2019 tavaszától elindítottuk Nyitott tornatermek programunkat
is, melynek keretében ingyenes nyitott sportnapokat

szervezünk a partner létesítményekben. Az alkalmakon
különböző sportágakkal és mozgásnemekkel lehet
megismerkedni, valamint szabadon lehet használni a
rendelkezésre álló helyet is 3 óra időtartamban. A program 2020 elején is folytatódik!
A sportnapok és a MozgaTók az EFOP-1.5.2-16 kódszámú, „Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a
Velencei-tó térségében” elnevezésű pályázat keretében,
a Vektor Közösségi Pont szervezésében valósultak meg.
A pályázat támogatja többek között a sportolás népszerűsítését és a rendszeres sportolásra való motiválást is.

Köszönjük a közreműködést minden sportegyesületnek,
edzőnek, helyszínnek és résztvevőnek, akik lehetővé tették a rendezvények megvalósulását!
A sportprogramokról és a pályázat egyéb programjairól
részletesen a www.vttnonprofit.hu/vektor weboldalon
és a www.facebook.com/vektorkozossegipont oldalon
lehet tájékozódni.
Szabó Dóra
Vektor Közösségi Pont

OLVASÓKÖR
Köszönjük mindenkinek, aki velünk tartott a Kápolnásnyéki Olvasókör egy éves fennállása alkalmából tartott rendezvényünkön! Köszönjük az íróknak, Darai Lajosnak, Sinka Tamásnak, Kármán Tibornak, Kupi Lászlónak, hogy
előadásaikkal emelték az este színvonalát, Vurczinger Andrásnak a vers előadását, Szabó Józsefnek a Romhányi
idézeteket. Köszönjük Marosánné dr Gáti Gabriellának a csodálatos tortát (készítője Paumanné Lukács Linda) és
Kovács Heninek az isteni hidegtálakat. Köszönjük azt, a közel 40 embernek, akikkel együtt ünnepeltük, hogy
politikamentesen, vidáman, úgy tudunk közösséget alkotni, amelyre mindannyian vágyunk a falunkban és
ebben a közös, megtartó erő az irodalom szeretete és az egymás iránti tisztelet.
Jó veletek! Folytatjuk!
Pintér Beáta olvasókör vezető
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A KÁPOLNÁSNYÉKI OLVASÓKÖR
„LEVÉLÍRÓ PÁLYÁZATÁNAK” NYERTESEI
8-10 éves korosztály:
Pauman Luca
Tátrai Tamara
Sipos Réka
Kovács Bendegúz

10-14 éves korosztály:
Korbai Gergely
Málics-Talabér Anna
Novák Péter András
Nagy Jázmin
Várnai Dávid

Köszönjük mindenkinek! A díjazottak könyvjutalomban részesültek.
A legjobb levelek bemutatásra kerülnek az olvasókör oldalán is!

ÓVODAI HÍREK

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS AZ ÓVODÁBAN
„SZÉP TÜNDÉRORSZÁG TÁMAD FÖL

SZÍVEMBEN
ILYENKOR DECEMBERBEN.
A SZERETETNEK CSILLAGÁRA NÉZEK,
MEGSZÁLL EGY TITKOS, GYÖNYÖRŰ IGÉZET
ILYENKOR DECEMBERBEN.

Olyan időszaka az évnek, mikor a várakozást, a karácsonyra való ráhangolódást különleges tevékenységekkel ötvözzük. November végétől az Adventtel kezdődik a karácsonyi ünnepkör, mely
tele van várakozással, izgalommal. A régi hagyományokat megőrizve, új elemekkel gazdagítva
éljük meg a várakozás napjait az óvodában is. Óvodánkat ünnepi dekorációval díszítjük, csillogó
fényekbe öltöztetjük, ezzel is fokozva a különleges hangulatot. Díszekkel csinosítjuk a csoportszobákat is, és igyekszünk a gyermekek részére nyugodt, meghitt boldog hangulatú tevékenységeket
kínálni. Nevelő munkánkat az ünnepek köré építjük fel, a témákhoz kapcsolódó zenei, kézműves,
irodalmi és mozgásos anyagokkal.

JUHÁSZ GYULA: KARÁCSONY FELÉ

A várakozás fokozza az ünnepekhez kötődő pozitív viszonyt.

”
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Ebben az időszakban több rendezvényt is szervezünk,
sok-sok program színesíti napjainkat:
• Adventi gyertyagyújtás (főbejáratnál van egy közös, és
minden csoportnak van saját is)

• Mikulás az óvodában a gyerekek dallal, verssel, kedveskednek a Mikulásnak
• Bábszínház

• Tavalyi évhez hasonlóan idén is meghitt, családias
szeretetteljes légkörben megszervezésre kerül az Adventi vásár. A megjelent vendégeknek ünnepi műsorral
kedveskednek az óvodások és az óvodai dolgozók.

ADVENTI VÁSÁR AZ ÓVODÁBAN
Az adventi ünnepkör meghitt, várakozással teli időszak
a gyermekek és a felnőttek számára is. A Kápolnásnyéki
Óvoda dolgozói számára fontos, hogy a gyermekekkel
és szülőkkel közösen vegyünk részt különböző eseményeken ezzel erősítve a közös együttlétet. Óvodánk
második alkalommal rendezte meg az adventi vásárt.
Az óvodai dolgozók már a vásárt megelőző időszakban dísztárgyak készítésével és sütéssel készültek a
december 6.-án tartott vásárra. Igyekeztünk igazi vásári

hangulatot teremteni a különböző kivilágításokkal. A vásárra ellátogatóknak egy kedves kis műsorral készültek
a Süni csoport nagycsoportosai és az óvoda dolgozói.
Idén a Mikulás is meglátogatott minket. A vásár megnyitása után hangulatos karácsonyi zene mellett virslit,
teát, forralt bort, sütit és vásárfiát is találhatót az, aki
eljött az óvoda udvarára. A tavalyihoz hasonlóan idén is a
rendezvényünk adomány alapján került megrendezésre.
Az adományokból az óvoda udvarán található rotikomot

Köszönjük azoknak, akik ellátogattak és megtiszteltek
bennünket és adományukkal segítették az udvari játékok
bővítését.
Köszönjük azoknak, akik bármi módon hozzájárultak
ahhoz, hogy ez a rendezvény ismét megvalósuljon.
Óvoda dolgozói

ADNI JÓ

„RENGETEG JÓINDULAT VAN AZ

EMBEREKBEN, SEGÍTENI VÁGYÁS, S HA VALAMI
RENDKÍVÜLI ESEMÉNY TÖRTÉNIK, RÖGTÖN
FELSZÍNRE TÖR. AZ EMBEREK JÓK.”.

”

SZABÓ MAGDA

szeretnénk bővíteni.

Az emberek, amióta világ a világ, adakoznak, segítő kezet nyújtanak egymásnak- a modern korban
azonban sajnos már egyre kevésbé.
Ezúton is szeretnénk hálás köszönetet nyilvánítani a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda dolgozói
nevében, a rengeteg önzetlen segítségért mindazon szülők felé akik segítették az óvodánkat.
Munkájukkal, számos gyermeknek és embernek szereztek örömteli pillanatokat. Külön köszönjük
a tetőnk javítását Reizer Krisztiánnak. Holcsa Nándornak és az Enis pékségnek, hogy hozzájárultak
és segítették munkánkat az adventi ünnepség szervezésében.

IDÉZET A SZERZŐTŐL
Robert Fulghum: Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes c. könyvéből
Életem legfontosabb viselkedési szabályait egytől
egyig az óvodában sajátítottam el. Az egyetemen a
bölcsesség nem volt különösebb érték, az óvodában
azonban annál inkább. Íme, amit tanultam:
Ossz meg mindent másokkal!
Ne csalj a játékban!
Ne bánts másokat!
Mindent oda tégy vissza, ahonnét elvetted!

Kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat okoztál!
Evés előtt moss kezet!
Húzd le a vécét!
A frissen sült sütemény és a hideg tej tápláló.
Élj mértékkel! Mindennap tanulj, gondolkodj, rajzolj,
fess, énekelj, táncolj, játssz és dolgozz egy keveset!
Délutánonként szundíts egyet!

Rakj rendet magad után!

A nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd meg a társad
kezét, és ne szakadjatok el egymástól!

Ne vedd el a másét!

Ismerd fel a csodát! Ne feledd a magocskát a

műanyag pohárban: a gyökerek lefelé terjeszkednek, a
növények felfelé, és senki nem tudja pontosan, mindez
hogyan van, de valamennyien hasonlóképpen élünk.
Az aranyhalak, a hörcsögök, a fehér egerek, még a
magocska is a műanyag pohárban – mind meghalnak
egyszer. Mi is.
És emlékezz az első szóra, melyet megtanultál – a
legfontosabbikra –: nézd!
Minden fontos dolog bennük foglaltatik. A szeretet és
az alapvető higiénia.”
Óvoda dolgozói
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,,ANGYALBŐRBEN”
Észrevették, hogy ha az óvónénire néznek, mindig mosolyog? Gyerekre, felnőttre egyaránt . Szeretnék egy
picit mesélni rólunk, óvódapedagógusokról.
Ha az óvónéni reggeles, már hajnalban forgolódik az
ágyban, mint a partra vetett hal, mert elkésni sem szeretne, és a gondosan összekészített, kivágott, előkészített
formákat anyagokat is memorizálja, csak nehogy otthon
maradjon valami. Az öltözőbe érkezve konstatáljuk, hogy
mindenki megérkezett, tehát az aktuális betegséghullám
nem ritkítja sorainkat. A reggeli pár perces eszmecsere alatt ( Ti mit csináltok ma? Ezen a héten kinek, mi
a terve?) lassan átváltozunk, és mindenkire felkerül a
bizonyos angyalbőr, a fehér köpeny.
Aztán érkeznek a gyerekek. Van, aki frissen, mosolygósan, van aki fáradtan, karikás szemekkel, és akad
olyan is, akit éppen akkor húztak ki az ágyból, valamiképp rávarázsolta a ruhákat a szülője, és még igazán
félálomban van. De egy valamiben biztosak lehetünk:
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egy ölelés, egy simogatás, vagy csak a szemünk meleg
ölelésére minden picinek szüksége van a reggeleken,
legyen picurka, vagy nagy csoportos. A reggeli mozgás
már teljes erőbedobással zajlik, robognak a képzeletbeli
autók, hajladoznak a fák, idősebb óvónénik esetében
recsegnek- ropognak egy kicsit, de ki emlékszik már rá,
hogy reggel még valahol nekünk is fájt valami.
Minden napunk a gyerkőcök között, játékkal telik……… Mondhatnánk. De az igazság az, hogy a
legnagyobb dicséret számunkra az, ha a gyerekek azt
mondják a nap végén: ,, -Játszottunk.”És közben mi
átváltozunk Ludas Matyivá csak azért, hogy közelebb
hozzuk a picikhez Szent Márton legendáját, Árnyszínházat szervezünk, virághagymát ültetünk, cukrászdába
megyünk a gyerekekkel és mesét játszunk és sok minden mást. Eközben észrevétlenül átadunk ismereteket,
nevelünk mindenre, ami jobbá, boldogabbá teszi őket.
És közben telnek a napok, hetek, évek, évtizedek.

Az Adventi ünnepségünkre készülődve az utolsó órában észrevettük, hogy elfelejtettünk egy fontos dolgot.
Hirtelen végig gondolva egy nyugdíjas óvónéni jutott az
eszünkbe:-,,Neki biztos van!” A kapujához érve csengő
híján, bekiabáltunk. – ,,Gyere be!”- Jött a válasz. Hamarjában elmondtuk gondunkat, bajunkat, és Ő gyorsan
kezünkbe nyomta a hiányzó kelléket. Sietve köszöntük
meg, és rohantunk kifelé, de még hallottuk: -Kitartást!
Estére megyek hozzátok! Aztán este együtt énekeltük
a Karácsonyi énekeket, egymásba karolva mintha egy
pillanat sem maradt volna közben ki.
Kell-e ennél többet mondanunk a szeretetről így karácsony közeledtével:

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és Boldog újévet kívánunk mindenkinek!
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda dolgozói

HULL A PELYHES FEHÉR HÓ,
JÖN HOZZÁNK A MIKULÁS!!!
Ahogyan minden évben, így most is nagy izgalommal várták óvodásaink, hogy
megérkezzen hozzánk a Mikulás. Verseket, énekeket, kis mondókákat tanultak,
voltak olyanok is, akik rajzokat készítettek, hogy meglephessék ők is a Mikulás
bácsit.
A jókedvet fokozva, egy bábelőadást is nézhettek a gyerekek, ahol fergeteges volt
a hangulat. A gyönyörűen elkészített hátterek, a szép bábok elvarázsolták őket.
A kedves, öreg Télapó hintón érkezett hozzánk. Vidáman, mosolyogva, teli puttonnyal pihent meg nálunk. Így teszi ezt évről-évre már, nem fáradva, minden
egyéb munkáját félretéve, a gyermekek érzéseit szem előtt tartva. Köszönjük, hát
neki, hogy boldogságot visz a kis szívekbe, kedves, barátságos természetével.
Várja Őt jövőre is, a sok csillogó szemű óvodás.
Ovis gyerekek

ISKOLAI HÍREK

JÓTÉKONYSÁGI ISKOLAI BÁL
Egy igazi összefogás eredményeként szombat este a
DFT- Eseményközpontban megrendezésre került az idei
Sulibál.
Intézményünk és Szülői szervezetének kezdeményezésére sokan támogatták ez évi célkitűzésünket, hogy

iskolánk udvarán, az immár 40 éves kerékpártároló
megújuljon. Szeretnénk a tanulóink kerékpárját biztonságos, zárt és fedett helyen tárolni. A jó hangulatú, sikeres
Jótékonysági Est által sok segítőre, támogatóra találtunk,
és természetesen köszönettel fogadjuk a továbbiakban
is a megvalósítást segítő hozzájárulást.

Hálásak vagyunk minden támogatónak, adományozónak.
Köszönjük szépen, hogy évről évre részesei a tanulóink
megsegítésének!
Tisztelettel: a bál szervezői
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KIRÁNDULÁS AZ ÖRÖK VÁROSBA,
RÓMÁBA
2019. november 4-én hajnalban kezdetét utazásunk
Rómába a Ljubljana-Bologna-Firenze útvonalon keresztül. Kirándulásunkat az Adria Holiday Utazási Iroda
szervezte meg. Az Utazási Iroda luxusminőségű („vadiúj”) autóbuszával indulhattunk útnak, aminek hála az
utazás maximális kényelemben történt, semmi okunk
nem lehetett panaszra.
A délutáni órákban megkezdtük Orvieto meseszép városának felfedezését, ahová rövid siklózás után jutottunk
fel, s ahol megcsodáltuk Olaszország egyik legszebb
Dómját.
Késő este jutottunk el a szálláshelyünkre, ahol rövid időn
belül elfoglalhattuk szállásunkat. Ez a szállásunk Rómától
nem messze, Fiuggi nevű településen volt. Szállásunkként egy családi fenntartásban üzemelő hotel, a Hotel
Dei Pini szolgált, ahol reggeli és vacsora is egyaránt
rendelkezésünkre állt. A reggeli svédasztalos formában
került tálalásra, a vacsora pedig minden este egy három fogásos menüsorból állt. A házigazdák minden este
igyekeztek olyasmit főzni számunkra, ami a legközelebb
állt az ízlésünkhöz (természetesen a mediterrán diéta elveinek szem előtt tartásával), így a vacsorát illetően nem
ért minket csalódás egyik nap sem, mindig elégedetten,
többé-kevésbé teli hassal álltunk fel az asztaltól.

zést. Megtekintettük a Marcellus színházat, a Forum
Boariumot, a Vesta-szűzek templomát, a Bocca Della
Verita-t, felmentünk a Capitolium terére, lenéztünk a Forum Romanumra, a császárfórumokra, megtekintettük
a Palatinus dombot, majd csoportosan bemehettünk
az Anfiteatrum Flaviumba, azaz a Colosseumba. Eme
grandiózus látogatás után metróra szálltunk, amivel eljutottunk a San Paolo Fuori le Mura templomba, ahol
tiszteletünket tettük Szent Pál apostol sírjánál. Ezután
szabadprogram következett, ahol lehetőségünk nyílt kicsit felfedezni a várost. Ezt követően tömegközlekedéssel eljutottunk a Gianicolo parkba, ahonnan csodálatos
kilátás nyílt számunkra Róma városára, szinte ott hevert
az egész város a lábunk előtt. Mindezek után visszaindultunk a szállásunkra.

A második napon elkezdtük felfedezni Róma városát.
Délelőtt ellátogattunk a Vatikáni Múzeumokba, illetve a
Szent Péter bazilikába is, Szent Péter apostol sírjához.
Később hosszas és tartalmas sétát tettünk a Tevere folyó
partján, majd villamossal eljutottunk a Piazza Venezia
kolosszális emlékművéhez. Sajnos szakadni kezdett az
eső, de ekkorra már be is esteledett, így visszaindultunk
metróval és autóbusszal a Fiuggi-beli szálláshelyünkre.

A negyedik napon reggel hosszú utazást tettünk a Vezúv
hegyére, ahol gyalogosan egészen a vulkán kráteréig
mehettünk fel. Miután sok-sok panoráma-élménnyel
telítődve lejöttünk a hegyről, Nápolyba utaztunk, ahol
rengeteg további látnivalóval találtuk szembe magunkat
ebben a kaotikusnak tűnő gyönyörű városban. Ilyenek
voltak például Szent Januáriusz (San Gennaro) dóm,
a Királyi Palota, az Anjou vár, a Santa Lucia part és az
Umberto Galéria és a Spaccanapoli, mely egy nyílegyenes sikátoros út, ami egész Nápolyt átszeli. Ellátogattunk a világ legelső „pizzeria”-jához is. A nevezetességek
megtekintése után ismét volt lehetőségünk arra is, hogy
önállóan felfedezhessük ezt a várost is. Barangoltunk a
sétálóutcában és nézelődtünk a kirakatokban is. Természetesen megkóstoltuk a pizza Margheritát, ami ehhez
a városhoz köthető. Ezután ismét buszra szálltunk és
vissza indultunk a szállásunkra, ahol jól esett a meleg
vacsora.

A harmadik napon tovább folytattuk a római városné-

Az ötödik napon Róma legkedveltebb nevezetességeit
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tekinthettük meg: a Spanyol lépcsőt, az Alberto Sordi
Galériát, az olasz Parlamentet, a Pantheont, a Trevi kutat,
a Piazza Navonát, a Campo de’ Fiori teret és a Pincio
dombjára is felmehettünk, ahol ismét remek panorámában volt részünk. Még a Trevi kútnál természetesen
mindenki hagyományhoz illően bedobta a saját érméjét
a kútba annak reményében, hogy egyszer ismét vis�szatér Róma városába. Római látogatásunkat a Pincio
megmászása és panorámája után a Piazza del Popolo
terén fejeztük be egy csoportkép készítésével. Ezután
metróra szálltunk, majd autóbusszal elindultunk új szálláshelyünkre, ami Chianciano Termeben volt. Itt is remek
ellátásban részesültünk.
A hatodik napon a reggelit követően elindultunk Ravenna városába, amit a mozaikok városának is hívnak. Itt
Dante síremlékénél tettük tiszteletünket, ahol felolvastuk
a Divina Commedia, vagyis az Isteni Színjáték néhány
első versszakát, először olaszul, majd Babits Mihály
költőnknek köszönhetően magyar nyelven is. Kora délután kezdetét vette a hazafelé tartó hosszú út, ezúttal
is Szlovénián keresztül. A hajnali órákban, mindenféle
gond nélkül, de kellően elfáradva érkezhettünk vissza
Iskolánkhoz Kápolnásnyékre.
Véleményem szerint egy élményekkel teli és valóban
emlékezetes utat tudhatunk magunk mögött. Az utazás során olyan felejthetetlen élményekkel gazdagodtam, amikről úgy gondolom, hogy engem (és minden
résztvevőt) egy életen át végig fognak kísérni, mindig
emlékezni fogok rájuk. Remélem, hogy a jövőben lesz
még szerencsém ellátogatni Rómába, hiszen olyan látnivalókat tartogat, amiket legalább egyszer mindenkinek
a saját szemével kellene látnia, mert olyan csodálatosak.
Nem véletlenül tartják ezt a várost az Örök Városnak!
Szoó Viktória, 12. B osztályos tanuló

JÓ ŐSZT ZÁRT A KÁPOLNÁSNYÉKI
LABDARÚGÁS
Nagy öröm számomra, hogy Kápolnásnyéki VSE igazolt labdarugóinak a száma meghaladja a száz főt.
Elégedettséggel tölt el, hogy jelenleg a felnőtt csapat
mellett hét különböző korosztályban tudjuk a gyerekeket, fiatalokat megmérettetni, versenyeztetni. A kisebb
korosztályoknál elsődleges célunk megszerettetni a gyeH.
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U - 14
Csapat
GÁRDONY-AGÁRDI GYÓGYFÜRDŐ
TORDAS FÉSZ ZRT.
ERCSI KINIZSI
TÓ-VILL KÁPOLNÁSNYÉK
FLAVUS VELENCE
HARDEGHALOM
PÁZMÁND
MÁNY
ETYEK
PÁKOZD
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U - 19
Csapat
TÓ-VILL KÁPOLNÁSNYÉK
PÁTKA
FELCSÚT
CSÓR TRUCK-TRAILER
HERCEGHALOM
PÁKOZD
MÁNY
PUSZTAVÁM-JÜLLICH
FEHÉRVÁRCSURGÓ
BAKONYCSERNYE
VÁL
LMSK COBRA SPORT
TORDAS FÉSZ ZRT.
SZABADBATTYÁN
BODAJK
MIE

rekekkel a labdarúgást és mikor elérik, hogy bajnoki
rendszerben szerepelhessenek, akkor egyre érettebb,
összeszedettebb, céltudatosabb játékot játszva viseljék
a KVSE zöld-fehér mezét a minél sikeresebb és eredményesebb szereplés érdekében.

M.Gy.D. V.LG.KGGK.P.
9 9 0 0 97 1 96 27
9 6 1 2 38 22 16 19
9 6 1 2 30 23 7 19
9 6 0 3 38 15 23 18
9 6 0 3 26 13 13 18
9 4 1 4 46 39 7 13
9 2 1 6 12 33 -21 7
9 2 1 6 18 42 -24 7
9 1 0 8 7 61 -54 3
9 0 1 8 5 68 -63 1

M.Gy.D. V.LG.KGGK.P.
15 14 0 1 14319 124 42
15 14 0 1 85 18 67 42
15 11 1 3 80 39 41 34
15 11 0 4 75 30 45 33
15 10 0 5 56 36 20 30
15 9 0 6 52 37 15 27
15 8 1 6 50 44 6 25
15 6 2 7 59 43 16 20
15 6 0 9 35 58 -23 18
15 5 2 8 48 49 -1 17
15 5 1 9 42 90 -48 16
15 5 0 10 32 95 -63 15
15 4 1 10 29 64 -35 13
15 4 0 11 40 87 -47 12
15 3 2 10 36 69 -33 11
15 0 0 15 16 100 -84 0

Fontosnak tartjuk és ezért keményen dolgozunk, hogy
minél több utánpótlás korú játékos kerüljön fel a felnőtt
csapatba és idővel meghatározó játékossá váljon.
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U - 16
Csapat
FELCSÚT
MÓR
TÓ-VILL KÁPOLNÁSNYÉK
BODAJK
MÁNY
BAKONYCSERNYE
FLAVUS VELENCE
VÁL
VIDEOTON BARÁTI KÖR
MARTONVÁSÁR MUSTANG
PUSZTAVÁM-JÜLLICH
TORDAS FÉSZ ZRT.
SZÁR
PÁTKA

H.
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

FELNŐTT
Csapat
MÁNY
TÓ-VILL KÁPOLNÁSNYÉK
BAKONYCSERNYE
PUSKÁS AKADÉMIA FC III.
CSÓR TRUCK-TRAILER
VÁL
HERCEGHALOM
FLAVUS VELENCE II.
FEHÉRVÁRCSURGÓ
PUSZTAVÁM-JÜLLICH
SZÁR
PÁTKA
SZABADBATTYÁN
BICSKE II.
PÁKOZD

Höltzl Richárd
vezetőedző
M.Gy.D. V.LG.KGGK.P.
13 12 1 0 10412 92 37
13 11 0 2 10011 89 33
13 11 0 2 81 21 60 33
13 10 0 3 71 16 55 30
13 8 1 4 57 23 34 25
13 7 0 6 72 36 36 21
13 6 1 6 44 31 13 19
13 6 1 6 46 53 -7 19
13 6 0 7 72 55 17 18
13 5 2 6 33 29 4 17
13 3 0 10 47 73 -26 9
13 1 1 11 20 145 -125 4
13 1 1 11 18 159 -141 4
13 0 0 13 18 119 -101 0
M.Gy.D. V.LG.KGGK.P.
14 13 1 0 56 12 44 40
14 10 3 1 40 16 24 33
14 9 2 3 29 16 13 29
14 8 4 2 47 24 23 28
14 7 2 5 49 25 24 23
14 7 2 5 42 39 3 23
14 7 1 6 40 30 10 22
14 5 3 6 25 29 -4 18
14 5 2 7 27 30 -3 17
14 5 2 7 23 32 -9 17
14 4 4 6 25 26 -1 16
14 4 1 9 31 45 -14 13
14 2 1 11 27 65 -38 7
14 1 4 9 24 49 -25 7
14 1 2 11 12 59 -47 5
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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
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.: +36 70/ 600 2527
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: kratancsik.tunde@fejer.gov.hu

RENDŐRKAPITÁNYSÁG
GÁRDONY RENDÉSZETI OSZTÁLY
Gárdony, Balassi Bálint u. 5., 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
112
23

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.

