KÁPOLNÁSNYÉKI

KISBÍRÓ

KÁPOLNÁSNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
4. szám I 2020. október

Itt van az ősz, itt van újra..

2

KÁPOLNÁSNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK L APJA

∙

4. SZÁM/ 2020.OKTÓBER

KÖSZÖNET ÉRTE!
A koronavírus – járvány első hullámá-nak időszaka alatt kialakult rendkívüli helyzetben példaértékű együttműködés alakult ki a Polgármesteri Hivatal
és a lakosság között.
Ezúton is szeretném kiemelni és meg-

köszönni azok munkáját, akik a település egész lakossága számára felvállalták
a maszkok varrását, az idősek élelmiszerrel, gyógyszerrel történő ellátását.
Továbbá mindazoknak a munkáját, akik
a vírushelyzetben valamilyen formában

önkéntes munkájukkal segítették településünk lakosságát!
Podhorszki István
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Képviselő-testület 2020. szeptember
28-ai ülésén megtárgyalta és elfogadta
a Gárdonyi Rendőrkapitányság 2019.
évi munkájáról, és Kápolnásnyék 2019.
évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről
készített beszámolót. Ezt követően jóváhagyta az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetését módosító
önkormányzati rendeletet, és az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló
pénzügyi tájékoztatót. A képviselők a
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati
Hivatal cafetéria juttatásának fedezetére 547.500.-Ft póttámogatás, és egy
részmunkaidős álláshely bér és járulékfedezetének támogatására 1.456.088.Ft támogatást biztosítottak. A Képviselő-testület megvitatta és helybenhagyta
a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati
Hivatal 2019 évi tevékenységéről szóló beszámolót, és lezárta a településrendezési eszközök módosításának
partnerségi egyeztetési szakaszát.
Hozzájárulását adta Esztergom Város
Önkormányzata és Pusztavám Község
Önkormányzata 2021. január 1-vel a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásához. Tudomásul vette
a költségvetés, a pénzügyi beszámoló,
valamint a pénzügyi szakmai tevékenységről szóló beszámoló közzétételi
módjáról szóló beszámolót, elfogadta a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat Intézményi Társulás Társulási
Megállapodása V. számú módosítására
vonatkozó javaslatot. A képviselők elfogadták a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda SZMSZ-t, Házirendjét, a 2019/2020
nevelési évre vonatkozó beszámolót,
a 2020/2021 évi Munkatervet és a Pedagógiai Programot. Egyetértettek a
Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium, mint kö-

telező felvételt biztosító iskola felvételi
körzetének jelenlegi kijelölésével.
Elfogadták a háziorvosok 2019. évi
praxistámogatásáról szóló pénzügyi
elszámolást, nem támogatták a háziorvosok iparűzési adó alóli mentességét, és úgy döntöttek, hogy 2020.
évre praxistámogatást nem állapítanak
meg a háziorvosok részére. Hozzájárulásukat adták a VHG Nonprofit Kft.
Társasági szerződésének módosításhoz. Önkormányzatunk az idei évben
is csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz, melynek keretében
az elmúlt években is sok helyi fiatal felsőfokú tanulmányát tudtuk támogatni.
A Képviselő-testület az önkormányzat
tulajdonában álló 58 helyrajzi számon
nyilvántartott „kivett árok” és a 66/1
helyrajzi számon nyilvántartott „kivett
közterület” megnevezésű ingatlant átminősítette forgalomképes vagyonná,
és értékesítette a Pleasure Land Kft
(1031 Budapest Rozgonyi Piroska utca
40. fszt. 2.) részére, forgalmi értékét
1.400.000.- Ft-ban állapította meg.
Utolsó napirendként a művelődési ház
belső felújítására (színpad padlózat és
függönyrendszer felújítása, festés) és
eszközbeszerzésre (új székek) biztosított fedezetet.
A Képviselő-testület zárt ülésén úgy
döntött, hogy 2020. évben egy jelölt
részére sem adományoz Díszpolgári
címet, mivel a járványhelyzetre tekintettel az idei évben nem tud méltó
keretet biztosítani a Díszpolgári cím
átadásának. A képviselők döntöttek a
Kápolnásnyék Gárdonyi út 29/A szám
alatt található önkormányzati bérlakás
bérbeadásáról, és a bérbeadás előtti
tisztasági festésre és a kazán javítására maximálisan 1.000.000 Ft fedezetet
biztosítottak.

Örömmel tudatjuk, hogy a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda udvarán a Magyar Falu Program segítségével új játszótéri eszközöket tudtunk telepíteni,
melyeket a gyerekek már birtokba is
vettek.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy elkészültek a Fő utca és a Gárdonyi út közötti
jelzőlámpás gyalogátkelő tervei, és folyamatban van a kivitelezésre vonatkozó ajánlatok bekérése. Reméljük a jövő
évtől gyermekeink biztonságosabban
tudnak átkelni a kereszteződésnél.
A Képviselő-testület következő, munkaterv szerinti lakossági fórumát 2020.
november 2-án (hétfőn) 18.00-tól tartja
a Pettendi Faluházban, és 2020. november 9-én (hétfő) 18.00-tól a Kápolnásnyéki Művelődési Ház nagytermében
tart közmeghallgatást.
Bővebb információt az önkormányzat
honlapján www.kapolnasnyek.hu – találhatnak.
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.
Podhorszki István
polgármester
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TÁJÉKOZTATÁS

A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSÁVAL KAPCSOLATOSAN
Tisztelt Ügyfeleink!
A koronavírus-járvány második hullámában vagyunk, amikor még fokozottabban szükséges a járványügyi szabályok betartása. Önkormányzatunk
továbbra is állandó figyelemmel kíséri
a koronavírussal kapcsolatos helyzetet
és követi az Operatív Törzs ajánlásait,
melyeket figyelembe véve hozzuk meg
a szükséges intézkedéseket.
Kérjük Önöket, hogy a koronavírus
járvány megelőzése, az ügyfelek és a

dolgozók védelme érdekében, elsősorban az infokommunikációs (internet,
telefon) eszközöket szíveskedjenek
igénybe venni és lehetőség szerint
kerüljék a személyes megjelenést és
ügyintézést!
Az ismert elérhetőségeken keressék az
ügyintézőket, akik megbeszélik Önökkel, hogy szükséges-e a személyes
megjelenés az ügyintézés során.
Amennyiben az ügyintézéséhez mindenképpen szükséges az ügyfél szemé-

lyes jelenléte, kérjük, hogy belépéskor
minden esetben használják a kézfertőtlenítőt és viseljenek maszkot.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Podhorszki István
polgármester
Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

30 ÉVES
A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATISÁG
Az Országgyűlés 2000. június 13-i
ülésnapján fogadta el a Helyi Önkormányzatok Napja megünnepléséről
szóló határozatot. E határozat szerint
az Országgyűlés a helyi önkormányzati
rendszer létrejöttének tizedik évfordulója tiszteletére szeptember 30-át, az
első helyhatósági választások napját a

Helyi Önkormányzatok Napjává nyilvánította.
1990 szeptemberében és októberében
a kétfordulós önkormányzati választás
eredményeként Magyarországon megszűnt a tanácsrendszer, és az ország
minden településén megkezdhették
munkájukat az új képviselő-testületek.

Kápolnásnyéken az első, demokratikusan megválasztott képviselő-testület
tagjai:
Polgármester: Somorai Béla
Képviselők: Dr. Bakó Béla, Dr. Dér
Valéria, Faragó Imre, Késmárki László,
Dr. Kovacsik Ödön, Krajczár István,
Pápai József, Kocsis László, Zrinyi Miklós

TÁJÉKOZTATÓ A SZELEKTÍV
HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
a hulladékszállítási közszolgáltatást
igénybe vevő, lakó-és ingatlantulajdonosok számára díjmentesen 1 db új,
tájékoztató matricával ellátott 120 literes hulladékgyűjtő edényt biztosított
a vegyes szeletív hulladékok (műanyag,
fém, apró papír, stb.) gyűjtéséhez. A
gyűjtőedény kizárólag szelektív hulla-

dékok gyűjtéséhez használható.
Az új gyűjtőedényekből az elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladék a
hulladéknaptár szerinti szelektív gyűjtési napokon kerül elszállításra.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy a VHG Nonprofit Kft. 2021. január
1. napjától a háztartásoknál keletkező
szelektíven gyűjtött hulladékot (kivétel
a nagyméretű kartonpapír) kizárólag a
hulladékgyűjtő edényből fogja elvinni.

Amennyiben a hulladék mennyisége
meghaladja a gyűjtőedény űrtartalmát,
úgy a többlet hulladékot mennyiségi
korlátozás nélkül, megfelelő teherbírású, maximum 120 literes műanyag
gyűjtőzsákban lehet mellé kihelyezni,
a kartonpapírokat pedig kötegelve.
A szelektív üveg hulladékok elszállítása
a korábban megküldött tájékoztatásnak megfelelően, változatlan formában
történik.
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„A múltat tiszteld, s a jelent vele kösd a jövőhöz.”
(Vörösmarty Mihály)

KÁPOLNÁSNYÉK
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN
pusztította a javakat, életveszélybe
sodorta a polgári lakosságot is. 1944.
november 1-jén 3065 fő élt Kápolnásnyéken, 1945 áprilisáig 1948-an települtek vissza. A harctereken elhunytak
és a polgári áldozatok száma 118 volt.
A háború okozta veszteségeket a zsidók koncentrációs táborokba küldése
növelte, 101 zsidó vesztette életét.

Bálint Benedek
A második világháború az emberiség
történetének legnagyobb fegyveres
konfliktusa volt. A legelterjedtebb álláspont szerint kezdetének az 1939.
szeptember 1.-i, Lengyelország elleni
német támadás tekinthető. Teleki Pál
miniszterelnökünk a háború kitörése
után is a fegyveres semlegességre törekedett. 1939 nyarán közölte a tengelyhatalmakkal, hogy Magyarország
semmilyen formában nem vesz részt
a lengyelek elleni háborúban. Megtiltotta, hogy az ország vasútvonalain a
német hadsereg Lengyelországba szállíthasson hadianyagokat. Lengyelek
tízezrei menekültek hazánkba. 1941
márciusában azonban elkerülhetetlen
válaszút elé került a magyar politikai
vezetés: Hitler felszólította Horthyt,
hogy a magyar hadsereg vegyen részt a
Jugoszlávia elleni háborúban. A fegyveres semlegesség politikája megbukott,
1941. április 3-án Teleki Pál öngyilkos lett. 1941. április 11-én a magyar
hadvezetés megindította a támadást
Jugoszlávia ellen. 1942. december 31én megalakult a Kiugrási Iroda nevű

titkos szerveztet: tárgyalások kezdődtek az angolszász hatalmakkal. 1943.
szeptember 9-én titkos fegyverszüneti egyezmény született Anglia és Magyarország között. A németek a titkos
tárgyalásokról értesülve többé nem
bíztak a magyar szövetségben, ezért
1944. március 19-én a „Margaréta”
terv alapján megszállták az országot.
Magyarország többször is megkísérelte a háborúból való kilépést. Azonban
1944 és 1945 között Magyarország
nemzetvezetője Szálasi Ferenc lett. Az
új nyilas-fasiszta uralom meghiúsította
a kilépést. Az előre nyomuló szovjet
hadsereg az ország több mint felét elfoglalta már, mire Fejér megye területére érkezett.
Kápolnásnyék község már 1944. december 6-tól a harcok színhelye volt,
többször cserélt gazdát. Bár az 1945.
január 27-i verebi csatával az orosz csapatok pontot tettek a Kápolnásnyék és
környéke „felszabadulásának” történetére, a községet 1945. március 12-én ki
kellett üríteni; a lakosságot evakuálták,
s csak március 26-án kezdődött meg a
visszatelepülés. A község többszöri
„gazdacseréje” sok gondot okozott:

Török Károlyné sz. Zsohár Terézia
(nagyanyám, 76 éves) beszámolója:
„Már érződött a háború szele, minekután lehetett hallani innét is, onnét is
egy-két dolgot. Mivelhogy én 8 éves
voltam, én olyan nagyon fel sem figyeltem a dolgokra. Nekünk nem volt rádiónk, de a szomszédunkban volt egy
fülhallgatós rádió, és oda én mindig átszöktem és hallgattam a rádiót, és ott
bemondták időközönként, hogy: Ungvár, Ungvár légiriadó. Utána nemsokára
bombatámadás következett, itt is, ott
is felrobbant egy-egy bomba. Ilyenkor
leszaladtunk a szomszéd pincéjébe. Itt
54-56 ember volt összezsúfolva, meg
tanultam állva aludni. Amikor elmúlt a
veszély, akkor újból felmehettünk. Azután egyik éjjel is nagy szőnyegbombázás volt, és akkor a németek jöttek
már be a falunkba, és annak a háznak
a padlására, amelyiknek a pincéjében
voltunk, felmentek a németek, és a két
szellőzőnyíláson lesték a Velencei-hegység oldalát. Ide is, oda is becsapódott
egy-egy gránát, nagy robbanások hallatszottak, és látszott, ahogyan rohan-
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tak az orosz katonák a lejtőn, és buktak
fel szegények, amikor eltalálták őket.
Ez volt egyik nap. Másik nap, egyszer
csak irgalmatlan gyorsasággal elmentek
a németek, összepakoltak, és -elrohantak, amit lehetett vittek, és még aznap
bejöttek az oroszok. Szinte egyik napról a másikra volt a váltás. Még sohasem láttam oroszokat, így csodálkozva
néztem, hogy néznek ki. A németek és
az oroszok is nagyon kedvesek voltak
a gyerekekkel. Kaptam egy párnahuzat
kockacukrot, és nagyon boldog voltam, mert tudtam adni a családomnak,
mindenkinek belőle. Ekkor ismét volt

egy óriási szőnyegbombázás, a falunkat kilakoltatták, mindenkinek menni
kellett. Egy talicskára tettük rá azt, ami
nagyon fontos volt, és elindultunk gyalog egészen Baracskáig. Ott egy család
befogadott bennünket, és amíg véget
nem ért a harc, addig ott voltunk, és
csak utána jöttünk haza. A látvány, ami
fogadott bennünket az nem mindennapi volt: rengeteg ház kiégett, az utak
fel voltak robbantva, nagyon csúnya
látvány volt. Édesapám úgy menekült
meg, hogy az éjjel, amikor lent voltunk
a pincébe, akkor is egy nagy harc volt,
és apánk nem akart sehogyan sem le-
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jönni a pincébe, azt mondta, hogy ő
bent marad a házban, hogy megvédje,
amit csak tud, figyeljen a kis lakásunkra. Közben ki kellett neki menni éjjel
wc-re, és amikor kiment, akkor kapott
egy telitalálatot a házunk, le is égett.
Mi reggel, amikor előjöttünk a pincéből
valaki mondta, hogy a Zsohárék háza
leégett, mi összeborultunk a testvéremmel meg anyámmal, hogy szegény
apánk is odalett, de csodával határos
módon életben maradt, és nagyon nagy
boldogság volt ez nekünk.”…
/ folyt.köv. következő számban/

„ Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek. S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak, és viharvertek „
/ Ady Endre /

MEGEMLÉKEZÉS
Október 6.- Aradi vértanúk napja
Az aradi vértanúk az a tizenhárom
magyar honvédtiszt (12 tábornok és 1
ezredes), akiket az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése után, az
abban játszott szerepük miatt Aradon
kivégeztek. Bár ezen honvédtisztek
száma tizenhat, a nemzeti emlékezet
mégis elsősorban az 1849. október
6-án kivégzett tizenhárom honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a tizenhárom aradi vértanú, illetve az aradi

/Balra- Kovács Gábor- Képviselő Úr, Podhorszki István Polgármester Úr, Jobbra- Szabó
József Pénzügyi Bizottság külsős tag /

tizenhármak elnevezést is!
A megemlékezést Mihály Klára 10.b.
osztályos tanuló nyitotta énekével,
majd Kovács Gábor Képviselő Úr beszédet mondott az Aradi vértanúkra
emlékezve. a megemlékezést követően
Podhorszki István Polgármester Úr és
Szabóné Ánosi Ildikó Jegyző Asszony,
a megjelent képviselő- testületi, bizottsági tagok virágot helyeztek el és főhajtással rótták le tiszteletüket.

/ Mihály Klára 10.b. osztályos tanuló/
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/ Kőmíves András fotója, Vörösmarty Emlékház /

A MEGÚJULT VÖRÖSMARTY EMLÉKHÁZ
A 2020. szeptember 11-én átadott Vö- remek színművészek előadásában. A
rösmarty Emlékház és park, az EMMI legfiatalabb korosztály is talál kedvére
támogatásának köszönhetően lett vég- való játékot. A Kresz család emlékének
re méltó a költő emlékéhez. A kiállítást is szenteltünk 2 kisebb termet.
a PIM munkatársai rendezték. A kurátor
Végre méltó környezetben tudjuk fodr. Kovács Ida, a látványtervező Kemény
Gyula volt. A Kresz családról szóló tár- gadni látogatóinkat: bekerültek a vizesblokkok, üdítőt és kávét is tudunk
lat kurátora Bányai
Balázs történész.
Az eddigi mindössze 3 teremből
álló kiállítás, most
8 termesre bővült.
Az újjászületett
emlékkiállítás címét „Ragyogjon
emberméltóság sugára” Vörösmarty
Hymnusából kölcsönözték.
A fogadótérből
nyíló bemutatókonyhában kezdődik a kiállítás, ami
Vörösmarty gyermekkorát idézi.
Az 5 termes, Vörösmartyról szóló
kiállításban helyet
kaptak interaktív / Vörösmarty Emlékház /
elemek is: például „versfőzés” és ver- kínálni, az épület fűtése is megújult.
spárbaj. A technika segítségével a látogatók megtekinthetik Vörösmarty A nyitva tartásunk nem változott: márrelikviáit, meghallgathatják a Szózatot cius 15.- december 1. hétfő kivételével,
is több előadásmódban. A Csongor és minden nap 10-18 óráig. December 2.
Tünde színházi felvételének részletei is - március 14. között csak előzetes beláthatóak 1943-2017-ig, illetve a költő jelentkezés alapján fogadunk vendégelegszeretettebb verseit is élvezhetik, ket.

Tartunk rendhagyó tárlatvezetést, 2000
Ft/ csoport áron, vannak múzeumpedagógiai foglalkozások is, alsó, felső és
gimnáziumi tagozatosok részére, ezért
1000 Forintot kell fizetni gyerekenként.
Büszkék vagyunk az új szabadtéri
színpadra is, amit a költő feleségéről,
Csajághy Lauráról
neveztek el. Az
első évad széles repertoárja rengeteg
vendéget vonzott.
Családias, békés,
gyönyörű környezetben fogjuk folytatni a következő
évadot is. Már nagyon készülünk,
hogy újra találkozzunk régi és új vendégeinkkel!
Látogassanak el
hozzánk! Szeretettel várunk mindenkit „rendületlenül”!

Elérhetőségeink:
www.vorosmartyemlekhaz.hu
T:+36304817706
Mester Ildikó
Vörösmarty Mihály Emlékház
2475 Kápolnásnyék,
Vörösmarty utca 31.
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/ Vörösmarty Mihály Emlékház /

ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA….
Ugyan a nyárnak már búcsút kellett intenünk, de legalább Kápolnásnyéken
idén is a lehető legszínesebben köszönthetjük az őszt.
Településeink utcáit járva, vagy éppen

a központban körbenézve szemet gyönyörködtető, évszakhoz illő, játékos
dekorációkkal találkozhatunk. És kinek ne esne jól ránézni a tökös-virágos
kreatív díszítésre ezekben a borongós

időkben?
Érdemes lehet egy szép őszi napon
felkeresni akár valamennyit, de addig
is mutatunk egy kis fotós ízelítőt a jókedvre hangoló alkotásokból.

/Kovács Brigitta Fő utca Anya-tanya használtruha üzlet /

/ Mocsáriné Faragó Erzsébet Géza utca /

/ Faragóné Szabó Szilvia Géza utca /

/ Reichenbach Dóra, Ady utca /
Folytatás a következő oldalon.
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/ Somorai Péter és felesége Zita, Keszler László óriástök , Horváth Erika Tökudvar Velence, akik a dekorációt felajánlották, Wagner
Tamás és ifj. Orisek László akik a megvalósításban közreműködtek, Fő utca /
Szeretnénk megköszönni mindazok munkáját, akik a település szépítéséhez őszi dekoráció készítésével hozzájárultak.
Reméljük, egyre többen csatlakoznak!

/ Képünkön Galambos Valéria Kulturális Bizottság Elnöke, Kovács Gábor Képviselő Úr, Farkasréti Tamás Barátság Klub vezetője
és a Szüreti felvonulók csoportja /

SZÜRETI FELVONULÁS
KÁPOLNÁSNYÉKEN
Tisztelt Kápolnásnyéki és Pettendi lakosok!
Az idén „rendhagyó” módon került
megrendezésre a szüreti bál, a vírushelyzet miatt csak a szüreti felvonulást
szerveztünk meg. Először is a Barátság
klub nevében szeretném támogatóinknak megköszönni, hogy fogadták a felvonulókat.
Podhorszki István Polgármester úr,

Vurczinger Tibor és családja,
Marosánné dr. Gáti Gabriella Táncsics
utca,
Kovács János és a Kossuth utca,
Finom Étkek háza,
Szabóné Ánosi Ildikó Jegyző Asszony,
Révi Zsuzsa Petőfi utca.
Köszönetet szeretnék mondani a fogatosoknak:
Ballér István, ifj. Ballér István,
Baki György,
Szloboda György,

Lovasoknak: Heiden Ferenc (zenész kocsi), táncosoknak, Bíró, Bírónénak.
A Polgárőrségnek az útvonal biztosításáért a Barátság klub tagjainak, akik
utána szendvicsekkel, pogácsával várták a felvonulókat. A pogácsáért köszönet az Olasz - Magyar pékségnek.
Tisztelettel:
Farkasréti Tamás
Klubvezető
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/ Indulás előtti gyülekező a Deák Ferenc utcában /

MIHÁLY NAP AZ ÓVODÁBAN
Óvodánkban az őszi jeles napjaink közül az első nagyobb ünnepünk a Mihály
nap. Mihály napja őszi évnegyedelő
nap, s egész Európa-szerte ismert pásztorünnep. Ezen a napon hajtották be a
legtöbb állatot a faluba, ekkor léptek
szolgálatba az új pásztorok.
Óvodánkban is népszerű hagyomány az
évről évre megtartandó Mihály napi vásározás, ahol a gyerekek különféle portékákat készítettek és vásári dalokkal,
mondókákkal várták a szülőket.
A gyerekek hatalmas lelkesedéssel, izgalommal várják ezt a nem mindennapi
eseményt.

Az idei évben a járványhelyzetre való
tekintettel kicsit másképp, de mégis
megrendezésre került ez a jeles napunk. A csoportok idén is készítettek
vásárfiát, a nagycsoportos gyerekek
műsorral kedveskedtek a többieknek,
ügyelve a járvánnyal kapcsolatos biztonsági előírások betartására.
Jelen helyzetre való tekintettel továbbra is igyekszünk fenntartani hagyományainkat, hogy a gyerekek minél több
élménnyel és tudással gazdagodhassanak.
Az éves tervünkben szereplő jeles napok mellett kiemelt jeles nap jött el

óvodánk életében.
Az önkormányzat által megpályázott,
és megnyert udvari játékok telepítésre kerültek a napokban, az oviban.
Az elnyert összegből egy négyes libikóka, egy nagy, fedhető homokozó,
egy komplex két tornyú mászó-csúszdázó játszó komplekszum került
megvalósításra. A várva-várt játék
ezeken felül a ... méteres drótkötél
függeszkedő pálya, mely október 7.én kerülhetett a gyermekek birtokába a biztonsági átadás, átvétel után.
Folytatás a következő oldalon.
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Nagyon sok játék boldog tulajdonosai
lettek gyermekeink, így az előző két
év fejlesztéseivel együtt 13db. udvari játék került kihelyezésre. Az elmúlt
időszakban a szülők adományaiból,
adventi vásárból is fejlesztettük az udvari játékarzenált, eközben az önkormányzat folyamatosan finanszírozta a
külső-belső felújítást, szakmai anyagok beszerzését. (Udvar gyepszőnyeg

telepítés, bútorcsere a csoportokban
szőnyegcsere, informatikai, hangzástechnikai eszközök beszerzése.)
Az óvodánk két év alatt teljes megújuláson esett át.
Természetesen a mostani nehéz helyzetben hatványozottan jár a köszöne-

tünk a fenntartó felé, hiszen elkötelezett fejlesztő szemléletét nem adta
fel, intézményünket, és az ellátandó
gyermekek ügyét kiemelten fontosnak
tartja.
A gyermekek mosolygó arcánál nincs
nagyobb fizetség ezért a gondosságért.

KEDVES SZÜLŐK, VÁRANDÓSOK!
Szeretnénk megköszönni az eddigi fegyelmezett hozzáállásotokat, kitartásotokat a COVID-19 járvány ideje alatt!
Köszönjük,:
• hogy az önálló védőnői vagy orvosi tanácsadásra mindig
pontosan érkeztek az előre megbeszélt időpontban!
• hogy gyermekenként csak egy kísérő érkezik a tanácsadóba vagy a rendelőbe!
• hogy szóltok a megbeszélt látogatás előtt, ha a családban betegségre utaló jeleket tapasztaltok!
• megértő türelmeteket, biztató szavaitokat!
Mindannyiunk érdekében továbbra is kérjük együttműködéseteket, a pontos, előre egyeztetett időpontok betartását, a maszk használatát!

Kápolnásnyék I. és II. számú védőnői körzeteiben továbbra
is indokolt esetben végzünk családlátogatást!
A védőnők, ahogy eddig is, minden esetben rendelkezésre
állnak ismert telefonszámaikon!
Koronavírussal kapcsolatos információk elérhetők:
www.koronavirus.gov.hu
Szita Ildikó
védőnő
(0620/5694250)
knyekvedono@gmail.com
Gelencsér Zoltánné
védőnő
(0620/4439039)
knyekvedono2@gmail.com
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HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT
2481 Velence, Zárt utca 2. · Tel /Fax: 22- 470- 288,
Email: human.velence@gmail.com · Honlap: www.human01.eoldal.hu · INTÉZMÉNYVEZETŐ: TÖRÖK ÁGNES
Családsegítő Horváth Zsuzsanna megtalálható:
minden csütörtökön: 8-12-ig
2481 Velence, Zárt u. 2.
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ
ELLÁTÁSOK:
Családsegítés és Gyermekjóléti szolgáltatás
Családsegítő: Horváth Zsuzsanna
Elérhetőség: 2481 Velence, Zárt u. 2.

Telefon: 22/470-288
Házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Telefon: 22/589-157
Szociális gondozó: Horváthné Papp
Erika
Telefon: 06-30/ 903-8953
Elérhetőség: 2481 Velence, Zárt u. 2.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin

Elérhetőség: 2481 Velence, Zárt u. 2.
Telefon: 22/589-157
JOGI TANÁCSADÁS:
JOGI TANÁCSADÁST, CSAK ELŐZETES ,
(havonta egy alkalom)
BEJELENTKEZÉS AL APJÁN LEHET
IGÉNYBE VENNI. TEL:06-22/470-288
A tanácsadás ingyenes! Helyszín: Velence, Zárt u. 2.
Horváth Zsuzsanna
családsegítő

FELHÍVÁS

ÓVODÁSOK - ÁLTALÁNOS ALSÓS ISKOLÁSOK RÉSZÉRE
SPORTOLÁSI LEHETŐSÉG
Az óvodánk utcájának a hátsó részében, a Balassa utca legvégén van egy
füves focipálya. Gyerekeknek építette
Kármán Tibor edző, Kápolnásnyék VSE
és az Önkormányzat összefogásával
azért, hogy minél több lányocska-fiúcska itt futhasson, labdázhasson. Ebben
az eldugott utcában minden forgalomtól távol, ideális hely ez a gyermekek

számára a mozgáshoz. Hétfő kivételével minden nap 17 órától lehetőség van
arra, hogy szabadtéren szakemberek
felügyelete mellett itt kimerítsék még
a napvégére megmaradt energiájukat.
Az óvodások már 18-an vannak. Bármennyi gyermeket szívesen fogadunk.
A lányok is nagyon szeretik ezt a mozgást. Ide is szeretnénk felállítani egy

pár játszótéri elemet, hogyha valakinek
kisebb (2-4 éves) testvére jönne, addig
ő is mozgással tölthesse az idejét.
Érdeklődni lehet: Sziládi István elnöknél telefon: 06305988159 vagy Kármán
Tibor edzőnél telefon: 06705456717
Minden érdeklődőt várunk szeretettel!
Cikket írta: Kápolnásnyék VSE elnöksége
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KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÓINKNAK!
A Kápolnásnyék VSE egyesületi tagsága,
csapatainak játékosai hálás köszönetet
mond azoknak a magánszemélyeknek
és vállalkozóknak, akik bízva a felnőtt
és az utánpótlás csapatok sikerében
példaadó és kiemelkedő módon támogatták a 2020-as évben az egyesületet.
Azért, hogy több, mint 100 személy a
faluból rendszeresen sportolhasson,
ill. falunk részére nevet és dicsőséget
szerezhessen. Jelenleg U19-es és U16os korosztályos csapatunk első helyen
vezeti a fejér megyei bajnokságot. Az

U14-es csapatunk méltó módon helytáll
és erősödik. A felnőtt csapatunk pedig
sok embernek meglepetést szerezve
6. helyen áll a megyei 1. osztályú bajnokságban. Kezdeti megilletődés után
meglepetés győzelmeket begyűjtve az
ellenfelek tudomására hozva, hogy a
Tóvill - Kápolnásnyék újonc csapatát
nem lehet leírni. Számolni kell vele ebben a bajnokságban is. Sőt kimagasló
eredményre is képes ez a csapat. Köszönet tehát támogatóinknak:

Kápolnásnyék Önkormányzata , Tóvill
Kft, Emaki - Barkács Webáruház, Buko-tours , Fábián Autó , CLB Packaging
, Fábián Attila - Vasudvar, Csele Csaba - Munkavédelem - Munkaruházat,
Százszorszép Virágbolt , Kápolnásnyéki Papírbolt , Sohár Anna - Nusi, Orosz
István - Szikvízüzem , Zsalkovics József,
Kápolnásnyék VRT Autósbolt , Horváth
László, Kovács Gábor önkormányzati
képviselő, Póder Tamás, Éder János,
Jani Pecsenye - Húsbolt, Kápolnásnyék
Csapágybolt.

TÓVILL - KÁPOLNÁSNYÉK VSE
MÉRKŐZÉSEI
Kápolnásnyék Vörösmarty Sportegyesület leendő eseményei. A mérkőzésekre mindenkit szeretettel várunk.
Jelenleg még van lehetőség nyíltan
közönség előtt megtartani ezeket a
mérkőzéseket. Mivel szabadtéri alkalmaknak minősülnek. Kérjük, kövesse
figyelemmel az erre vonatkozó rendelkezéseket. Köszönjük, hogy a Tóvill Kápolnásnyék csapatának mérkőzését
eddig is kiemelkedő figyelemmel követték. Köszönjük a szurkolást illetve
a különböző támogatásokat!
Megyei I. osztályú elmaradt labdarúgó
mérkőzés pótlása:
2020.09.27. 15:00:002020.11.28.
13:00:00 Kápolnásnyék Sportpálya TÓVILL-KÁPOLNÁSNYÉK --- DUFK
Megye I. osztályú bajnokság következő mérkőzései:
2020.10.25. 13:30:00 Kápolnásnyék

Sportpálya TÓVILL-KÁPOLNÁSNYÉK
-- FŐNIX FC
2020.10.31. 13:30:00 Sárszentmiklós
(Sárbogárd) Sportpálya SÁRBOGÁRD --TÓVILL-KÁPOLNÁSNYÉK
2020.11.08. 13:30:00 Kápolnásnyék
Sportpálya TÓVILL-KÁPOLNÁSNYÉK --TORDAS FÉSZ ZRT.
2020.11.15. 13:00:00 Kápolnásnyék
Sportpálya TÓVILL-KÁPOLNÁSNYÉK --ENYING
Megye II. osztályú U19-es utánpótlás
mérkőzés
2020.10.22. 19:00:00 Puskás Akadémia
Pancho Aréna FELCSÚT --- TÓVILL-KÁPOLNÁSNYÉK
Megyei U16-os utánpótlás mérkőzés
2020.10.25. 10:00:00 Polgárdi Sportpálya POLGÁRDI --- TÓVILL-KÁPOLNÁSNYÉK

2020.11.01. 10:00:00 Kápolnásnyék
Sportpálya TÓVILL-KÁPOLNÁSNYÉK --VIDEOTON BARÁTI KÖR
2020.11.08. 10:00:00 Kisláng Sportpálya KISLÁNG --- TÓVILL-KÁPOLNÁSNYÉK
Megyei U14-es utánpótlás mérkőzés
2020.10.22. 14:30:00 Kápolnásnyék
Sportpálya TÓVILL-KÁPOLNÁSNYÉK --ERCSI KINIZSI
2020.10.30. 13:30:00 Kápolnásnyék
Sportpálya TÓVILL-KÁPOLNÁSNYÉK --MEZŐFALVA
2020.11.09. 13:30:00 Kulcs Sportpálya
KULCS --- TÓVILL-KÁPOLNÁSNYÉK
Tájékoztatást kaphat még személyesen: Sziládi István elnöktől telefon:
06305988159 vagy Höltzl Richárd vezetőedzőtől telefon: +36 70 2202209
Cikket írta: Kápolnásnyék VSE elnöksége
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ÉRDEKESSÉG…
Október 28.
1976. október 28-án került közzétételre a RU0158 ügyiratszámú
„Térbeli logikai játék” című szabadalmi bejelentés, amely később a
legsikeresebb magyar találmán�nyá vált „bűvös kocka” vagy „Rubik-kocka” néven.
Rubik-kocka háromdimenziós mechanikus logikai játék, amit 1974ben talált fel ifjabb Rubik Ernő. A
Rubik-kocka eredeti neve bűvös
kocka volt. A szabadalmi leírásban
a feltaláló térbeli logikai játékként

nevezte meg a mechanikus, egyéni logikai játékot, amelynek célja,
hogy egy előzetesen összekevert
kockából forgatással visszaállítsuk
az eredeti, rendezett színösszeállítást, vagyis minden oldalon azonos színű lapocskák legyenek.
„ A találmány lényege abban van,
hogy a nagy kockát alkotó 27 elem,
szétszedés, tehát a nagy kocka megbontása nélkül hozhatók új helyzetbe,
aminek eléréséhez, egyetlen homológ
művelet: a nagy kocka bármelyik lap-

ját alkotó kilenc kis kockának elforgatása szükséges. ”
– Részlet a szabadalmi leírásbólAz ekkor nyilvánosságra jutott találmány feltalálója ifj. Rubik Ernő
(Budapest, 1944. július 13.) építész,
tervező, feltaláló, akinek édesapja,
idősebb Rubik Ernő gépészmérnök
szintén feltaláló, repülőgép-tervező, édesanyja költő volt.
Magyar Szabadalmi Hivatal (Forrás:
Magyar feltalálók és találmányaik
Forrás: Wikipédia

HIRDETÉS
KVAK-HÚS
Kvak Zoltán- kistermelő
2475 Kápolnásnyék, Ady Endre utca 53.
Tel: +3670/600-2527
Hagyományos módon érlelet füstölt áruk!
Füstölt csont
Első csülök
Hátsó csülök
Füstölt császárvég
Kenyér szalonna
Kolozsvári szalonna
Darabolt comb
Darabolt lapocka
Felsál sonka
Angol szalonna
Füstölt tarja

1000 Ft/kg
2000 Ft/kg
2000 Ft/kg
2000 Ft/kg
2100 Ft/kg
2900 Ft/kg
3000 Ft/kg
3000 Ft/kg
3000 Ft/kg
3000 Ft/kg
3000 Ft/kg

Füstölt kolbász
Fehér szalámi
Paprikás szalámi
Mangalica sonka
Mangalica lapocka
Mangalica szalonna
Mangalica kolbász
Toros csomag
Sütő kolbász
Disznósajt
Töpörtyű

2500 Ft/kg
3000 Ft/kg
3000 Ft/kg
3200 Ft/kg
3200 Ft/kg
3200 Ft/kg
3000 Ft/kg
1800 Ft/kg
1800 Ft/kg
2000 Ft/kg
3200 Ft/kg
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KATOLIKUS
EGYHÁZ HÍREI
A katolikus egyházközség felhívja a kedves Hívek
figyelmét, hogy 2020. október 25-én kezdődik a
téli időszámítás.
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REFORMÁTUS
EGYHÁZ HÍREI

A szombatonként tartott alkalmak 2020. október
31.-től előbb kezdődnek:
16.30-kor rózsafüzért imádkozunk, majd 17.00
órakor igeliturgiát tartunk.
Mindenszentek ünnepe lesz 2020. november 1.én, vasárnap. Ezen a napon délután 16.30.-kor a
temetőben áhítatot tartunk a halottakért.
2020. november 2. Halottak napja. Templomunkban 17.00 órakor igeliturgiát tartunk.
N. I.

Istentiszteleti alkalmak
a református templomban:
Október 23-án, pénteken 10 órakor ünnepi
istentisztelet
Október 25-én, vasárnap
10 órakor úrnapi istentisztelet
Október 30-án, pénteken 17 órakor bűnbánati
istentisztelet
Október 31-én, szombaton 10 órakor Reformáció Emléknapi istentisztelet
Október 31-én, szombaton 17 órakor bűnbánati
istentisztelet
November 1, vasárnap
10 órakor Úrvacsoraosztással Istentisztelet
November 8, vasárnap
10 órakor Úrnapi istentisztelet

/ Katolikus templom, Kápolnásnyék/

/ Református templom, Kápolnásnyék/

A vasárnapi szentmisék, igeliturgiák időpontja változatlanul reggel 9 óra.

EGYHÁZI HÍREK

∙

November 15, vasárnap
10 órakor Úrnapi istentisztelet
November 22, vasárnap
10 órakor Úrnapi istentisztelet
November 26, csütörtök
17 órakor bűnbánati úrvacsorai előkészítő istentisztelet
November 27, péntek 17
órakor bűnbánati úrvacsorai előkészítő istentisztelet
November 28, szombat
17 órakor bűnbánati
úrvacsorai előkészítő istentisztelet
November 29-én vasárnap 10 órakor Ádvent 1.
vasárnapi istentisztelet
úrvacsora osztással
December 6-án vasárnap
10 órakor Ádvent 2. vasárnapi istentisztelet
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Emlékezzünk szeretteinkre...

HALOTTAK NAPJA-MINDENSZENTEK
Tisztelt Lakosok!
Értesítjük Önöket, hogy Önkormányzatunk az idei évben is biztosítja a temetőben a sírok rendbe tételéhez a zúzott
követ.

3 alkalommal lesz lehetőségük a sírok
köré elhelyezni a követ:
1. 2020. október 26. (hétfő)
2. 2020. október 27. (kedd)
3. 2020. október 30. (péntek)

2020. október 19.-től november 3-ig
reggel 7.00 és este 19.00 között tart
nyitva, amikor gépkocsival is be lehet
hajtani a temetőbe.
Podhorszki István
polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS
Tisztelt Kápolnásnyéki Lakosok!
Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2020. november
9-én (hétfő) 18.00-tól a Kápolnásnyéki
Művelődési Ház nagytermében (Kápolnásnyék, Fő utca 28.) közmeghallgatást
Tisztelt Pettendi Lakosok!
Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2020. november

tart, melynek témája az Önkormányzat
2020. évi munkájáról és beruházásairól
szóló tájékoztató. Ezen kívül a lakosságnak lehetősége nyílik arra is, hogy
a Képviselő-testület felé kérdéseket intézzen, észrevételeket tegyen.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2020. november

16-án (hétfő) 17.00-tól a Polgármesteri
Hivatal Házasságkötő termében (Kápolnásnyék, Fő utca 28.) képviselői fogadóórát tart, ahol a képviselőknek tehetnek fel kérdéseket a település lakói.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

2-án (hétfő) 18.00-tól a Pettendi Faluházban (Kápolnásnyék, Kenessey utca
9.) lakossági fórumot tart, melyre szeretettel várjuk a Pettend településrészen élő lakosokat, ahol lehetőségük

nyílik kérdéseik feltevésére és véleményük, problémáik elmondására.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
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VÖRÖSMARTY MIHÁLY

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
Hétfő: 8.00.-12.30.
Szerda: 13.30.-19.00
E-mail: nyekikonyvtar@gmail.com,
Tel.:06-22-574-100 123 mellék
OKTÓBERI ÚJDONSÁGOK A KÖNYVTÁRBAN:
Gyermek és ifjúsági:
- Bosnyák Viktória: Elképesztő!
- Bosnyák Viktória: Képtelenség!
- Julia Breitenöder - Naeko Ishida: 3-5-8- perces
mesék tündérekről és hercegnőkről
- Dániel András: A Kuflik és a máshogyoszkóp
Felnőtt:
- Grecsó Krisztián: Pletykaanyu
- Navin Chawla: Teréz anya
- Min Jin Lee: Pacsinkó
- Lucy Dillon: A fénysugár
Könyvek, DVD, folyóiratok kölcsönzése:
A kézikönyvek csak helyben használhatók, nem
kölcsönözhetőek.
Kölcsönözhető könyvek:
Kölcsönzési határidő:		
4 hét
Kölcsönözhető mennyiség:
5 db/alkalom
DVD/CD kölcsönzése:
Kölcsönzési határidő:		
1 hét
Kölcsönözhető mennyiség:
3/alkalom
Folyóiratok kölcsönzése:
Kölcsönzési határidő:		
1 hét
Kölcsönözhető mennyiség:
3 db/ alkalom, kivéve az utolsó 2 szám
Könyvtárközi kölcsönzés:
- az olvasó részére kért könyv az azt megküldő
könyvtár feltételei szabályozzák
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LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV

KÁPOLNÁSNYÉK KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSÉHEZ
Tisztelt lakosok!
Kápolnásnyék Község Önkormányzata a
helyi identitást, közösségi életet szeretné
Az Ön neme:		

férfi		

erősíteni, szélesíteni. A tervezés célja olyan
programok, rendezvények, közösségi akciók
megvalósulása, amelyre a helyi lakosoknak a
közösségi élet fellendítése érdekében szűknő

Életkor:
A településen melyik már működő közösségi programban szokott
részt venni?
.......................................................................................................
........................................................................................................
Lenne-e olyan rendezvény ötlete, amit szeretne, ha a településen
megvalósulna?

.......................................................................................................
......................................................................................................
Hozzájárulna-e önkéntes munkájával a rendezvény előkészítéséhez, megvalósításához?
.......................................................................................................
........................................................................................................

sége lehet. Az eredményes tervezéshez az
Ön véleményét is szeretnénk megkérdezni.
Kérjük, szánjon időt a kérdőív kitöltésére és
jutassa vissza hozzánk!

Program neve
Művészeti csoportok
Színjátszó- drámacsoport
képzőművészeti pl. festés, rajz
Klasszikus-,és moderntánc-csoport
Fotó-,film,-video csoport
Egyéb amatőr művészeti csoport

Népművészeti csoportok
Néptánc
Népdal
Hangszeres népzenei csoport
Egyéb

Tárgyalkotó művészeti csoportok
Fonható anyagok vessző, csuhé
Textil: szövés, nemezelés, hímző
Egyéb:

Klubok:
Ifjúsági
Gyermek
Családi

Ismeretterjesztő
Előadások
Egyéb

Kérjük, jelölje meg az alábbi közművelődési tevékenységek közül
azokat, amelyekbe szívesen bekapcsolódna/ részt venne!
Kérjük, hogy a választott programokat jelölje X-el! Kérjük, adja
meg, hogy az adott kategórián belül mire gondol pontosan!

Kiállítások, rendezvények
Képző-, iparművészet
Fotó
Népművészeti
Helytörténeti

Egyéb megjegyzés, észrevétel:
.........................................................................................................
........................................................................................................
Szívesen segítek a következő megvalósításában

Műszaki, természettudományi
Előadó művészeti
Táncos rendezvény
Játszóház
Kézműves és egyéb vásár

......................................................................................................... Zöld programok
Előadások

........................................................................................................
Ebben az esetben nevem, e-mail címem:

Szemétszedés

.........................................................................................................

Egyéb

........................................................................................................
Köszönjük válaszait!
A kérdőív leadható Polgármesteri Hivatal vagy Művelődési Ház és
Könyvtár Fő u. 28.

Természetvédelem

Képzések
Hobby: pl.bútorfestés
Számítógép használata
Nyelvi

Jelölés

Ezen belül
pontosan

PROGRAMAJÁNLÓ
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati
Hivatal
Székhelye: 2475 Kápolnásnyék,
Fő utca 28.
Központi telefonszám:
22/574-100
Podhorszki István polgármester
574-100/115, 70/3823748
polgarmester@kapolnasnyek.hu
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
574-100/114, 70/9530786
jegyzo@kapolnasnyek.hu
Titkárság:
Németh Ildikó önkormányzati referens
574-100/111, 70/3801089
titkarsag@kapolnasnyek.hu
Testületi és bizottsági jegyzőkönyvek
elkészítése, önkormányzati ingatlanok
bérletével kapcsolatos feladatok
Igazgatási Iroda:
Dr. Kiszler Judit aljegyző
574-100/118, 70/4274977
kiszler.judit@kapolnasnyek.hu
Testületi és bizottsági ülések előkészítése, birtokvédelem, állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek, panaszbejelentések
Sárközy Dóra
igazgatási ügyintéző
574-100/112
sarkozy.dora@kapolnasnyek.hu
Iktatás, hirdetményekkel és szociális
étkeztetéssel kapcsolatos feladatok,
méhészek bejelentése
Közérdekű információk:
Háziorvos: Dr. Pauli Szilárd
Tel.: 06/22/574-065, 06/20/9355210
Rendelési idő:
Hétfő:8.00 – 12.00
Kedd: 16.00 – 17.00
Pettend: 14.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 12.00
Csütörtök: 14.00 – 18.00
Pettend: 8.30 – 10.00
Péntek: 8.00 – 12.00
Gyermekorvos: Dr. Szalai Lídia
Tel.: 06/22/368-017, 06/30/4211782
Rendelési idő:
Hétfő: 8.00 – 10.00
Kedd: 14.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 9.30
Csütörtök: 14.00 – 16.00
Pettend: 12.45 – 13.30
Péntek: 8.00 – 10.00
Fogorvos: Dr. Gerhát Márta
Tel.: 06/22/368-459
Rendelési idő:
Hétfő: nincs rendelés
Kedd: 11.30 – 19.00
Szerda: 11.30 – 19.00
Csütörtök: 7.30 – 15.00
Péntek: 7.30 – 11.30
Iskolafogászat 11.00 – 15.00
Védőnők:
Kápolnásnyék I. védőnői körzet ( Kápolnásnyék bel-és külterülete)
Szita Ildikó védőnő, 20-569-4250,

Wágner Lili
igazgatási ügyintéző
574-100/112, 70/9530779
szocialis@kapolnasnyek.hu
Hagyatéki ügyintézés, települési támogatással kapcsolatos ügyek, védendő
fogyasztói körbe tartozók igazolása,
telepengedélyezés, kereskedelemi
igazgatás, talált tárgyak bejelentése,
gépjármú telephely igazolások kiadása

penzugy@kapolnasnyek.hu
Költségvetéssel, beszámolóval kapcsolatos ügyek, gazdálkodás

Támis Orsolya
anyakönyvvezető
574-100/117,70/6845857
nepesseg@kapolnasnyek.hu
Anyakönyvezés, állampolgársággal,
személyi adat- és lakcímnyilvántartással, szálláshelyszolgáltatással kapcsolatos ügyek, családi jogállás rendezése, névváltoztatással kapcsolatos
ügyek

Gránitzné Szendrei Éva
pénzügyi ügyintéző
574-100/113
penzugy@kapolnasnyek.hu
Könyvelés, tárgyi eszköz nyilvántartás

Tóthné Kovács Barbara
igazgatási ügyintéző
574-100/118, 70/6845856
kovacs.barbara@kapolnasnynek.hu
Rendszeres gyermekvédelemi kedvezmény, út-és közműépítési ügyek, közterület-használati engedélyek, közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások
kiadása, fakivágások és kútfúrások
engedélyezése, növényvédelemmel és
település üzemeltetéssel kapcsolatos
feladatok
Pénzügyi Iroda
Vadasné Frideczki Magdolna
pénzügyi irodavezető
574-100/113,70/9775678
knyekvedono@gmail.com
Kápolnásnyék II. védőnői körzet (Kápolnásnyék-Pettend település rész és
Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn.)
Gelencsér Zoltánné védőnő, 20-4439039, knyekvedono2@gmail.com
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.
Lukács Ildikó – művelődésszervező-könyvtáros
E-mail: nyekikonyvtar@gmail.com
Telefon: 22/574-100/123
Nyitva tartás: Hétfő: 8.00 – 12.30
Szerda: 13.30 – 19.00
Körzeti megbízott:
Sárközy Csaba r.ftőrm.
Telefon: 06/20/320-99-19
Fogadóóra:
Minden hónap második hétfője
16.00 – 17.00
Humán Család-és Gyermekjóléti
Szolgálat
( Intézményfenntartó Társulás )
2481 Velence, Zárt u.2.

Csurgó Mária
pénzügyi ügyintéző
574-100/113, 70/9530772
iroda@kapolnasnyek.hu
Bérszámfejtéssel, utalásokkal kapcsolatos feladatok

Bognár Dalma
pénzügyi ügyintéző
574-100/113,
konyveles@kapolnasnyek.hu
Személyügyi, munkaügyi feladatok
ellátása, költségvetéssel kapcsolatos
adatszolgáltatás
Ahmed Fatima Emese
pénzügyi ügyintéző
574-100/113,
penzugy@kapolnasnyek.hu
Számlák analitikus nyilvántartásával,
civil szervezetek elszámolásával kapcsolatos feladatok, pénztári feladatok
ellátása

beszedésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok
Kerkuskáné Bőhm Ágnes
adóügyi ügyintéző (Kápolnásnyék)
574-100/119, 70/9530774
ado@kapolnasnyek.hu
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
ado@kapolnasnyek.hu
Adóhatósági ügyintézés, adók és adók
módjára behajtandó köztartozások
nyilvántartása, kezelése, elszámolása,
adó- és értékbizonyítvány kiállítása,
hatósági bizonyítványok kiadása.
Valdinger Adrienn
ügyintéző 574-100/119
ado@kapolnasnyek.hu
Adóval kapcsolatos ügyek, postázás
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 800 – 1200 és 1300 - 1800
Szerda: 800 – 1200 és 1300 - 1600
Péntek: 800 - 1200

Matucza-Riba Edina
pénzügyi ügyintéző
574-100/113, 30/1515642
szamlazas@kapolnasnyek.hu
Óvodai és iskolai étkezési térítési díjak

Pénztári órák (Kápolnásnyék, Fő utca
31. fszt. 4.):
Hétfő: 900 – 1200 és 1300 - 1700
Szerda: 900 – 1200 és 1300 - 1500
Péntek: 900 - 1200

Horváth Zsuzsanna
Ügyfélfogadási ideje:
csütörtök 8.00.-12.00
T:06-22/470-288

tási szennyvíz szállítása)
ügyeleti telefonszám
06/20/805-9009

DRV Zrt. Információs pont
Velence, Szabolcsi út 40.
Ügyfélfogadás:
Hétfő 8.00 – 15.00
Csütörtök 8.00 – 18.00
Péntek 8.00 – 13.00
Hibabejelentés: 06/40/240-240
Egyéb ügyintézés: 06/40/240-240
E-on ügyfélszolgálat
(ügyintézés csak személyesen, telefonon nem elérhető)
Ügyfélfogadás:
Kedd 13.00 – 18.00
Csütörtök 8.00 – 12.00
Helyszín: TÓ-VILL BT székhelyén,
Kápolnásnyék, Tó utca 20.
E-On hibabejelentés:
Vezetékes telefonról
ingyenes 06-80-533-533
Mobiltelefonról
06-80-533-533
Horvát Béla tel: 06/20/9998612
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft.
Agárd, Gárdonyi Géza utca 34.-38.
06/22/579-185
Hazai Kommunális Szolgáltató Kft.
(a nem közművel összegyűjtött háztar-

Vörösmarty Emlékház
2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty utca
31.
Kissné Mester Ildikó m.v.
Tel: 06/70/3823054
Nyitva: március 15. –november 30.
Kedd –Vasárnap 10.00–18.00
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
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ SZÁM: 112
Fejér Megyei Szent György Kórház
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út.3.
Kórház központ: 06-22/535-500

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

