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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Képviselő-testület 2019. augusztus 28-ai rendkívüli
ülésén 3 pályázat benyújtásáról döntött, melyek a Magyar Falu Program keretében kerülte kiírásra:
1. „Óvoda udvar” című alprogram, melynek során a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda játszóudvarának felújítása,
korszerűsítése, játszóeszközökkel történő fejlesztése valósulhatna meg 5.000.000 Ft támogatási összegből.
2. „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” alprogram,
ami nyertes pályázat esetén 30.000.000 Ft támogatási biztosíthat az önkormányzat tulajdonában lévő Kutas
sor (401 hrsz), valamint a Petőfi Sándor út (1124/2
hrsz) vonatkozásban a teljes úthossz, és a Fő utca (40
hrsz) 37.- 47. közti szervízút szakaszának felújítására.
A pályázatban azért a fenti utcák szerepelnek, mert a
pályázati kiírás szerint csak szilárd burkolattal rendelkező utcák felújítására lehet a pályázatot benyújtani,
és ezek már rendelkeznek szilárd burkolattal (nagyon
rossz minőségűvel), így nem szükséges a felújításukhoz
építési engedély. A településen több utca is van, amely
nem rendelkezik szilárd burkolattal (pl.: Vasvári, Rákóczi,
Mátyás király utca, stb.), így ezek pályázati vagy saját forrásból történő kiépítése jelenleg nem lehetséges, ezért
az önkormányzat a közeljövőben elkészítetti a kialakításukhoz szükséges terveket.
3. „Temető fejlesztése” alprogram,. mely lehetővé tenné
az önkormányzat tulajdonában lévő Köztemető területén
új urnafal kialakítását 5.000.000 Ft támogatási összeggel.
Ezt követően a képviselő-testület támogatta a Kápolnásnyéki Református Egyházközség településrendezési
eszközök (szabályozási terv és helyi építési szabályzat)
módosítására irányuló kérelmét a 0173 hrsz-terület vonatkozásban, és a településrendezési eszközök egyszerűsített eljárás keretében történő módosítási eljárására
bruttó 222.250 Ft fedezetet biztosított az önkormányzat
2019. évi költségvetési tartaléka terhére.
Módosították a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló
3/2015. (II.10.) önkormányzati rendeletet, melynek első
melléklete tartalmazza az óvodai és iskolai étkeztetésért
fizetendő térítési díjakat, ezen belül rögzítették az ételallergiában, ételérzékenységben szenvedő gyermekek
számára biztosított étkeztetés térítési díjait.
A képviselők zárt ülésen döntöttek az idei évi Díszpolgári

cím adományozásáról.
A Képviselő-testület 2019. szeptember 23-ai soros
ülésén a képviselő-testület megtárgyalta a Gárdonyi
Rendőrkapitányság 2018. évi munkájáról készített
beszámolót, majd elfogadta az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetését módosító önkormányzati rendeletet, és jóváhagyta az önkormányzat
I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatót. A
képviselők megalkották az önkormányzat tulajdonában
álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás
műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos
csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló önkormányzati rendeletet. Az utólagos csatlakozási
díj a település teljes területén beszedhető és az ebből
származó bevételt közműfejlesztésre fordíthatja az Önkormányzat. A képviselők elfogadták az önkormányzati
adóigazgatással kapcsolatos feladatainak ellátásáról és
a helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló
2018. évi beszámolót, valamint a költségvetés, és a
pénzügyi beszámoló közzétételi módjáról szóló tájékoztatót. 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 bruttó
461 518 Ft fedezetet biztosított az iskolai főzőkonyha
javítási munkái során felmerült pótmunkák összegére.
Ezt követően a képviselők az iskolai főzőkonyha jövő
évi teljes felújítására vonatkozó előkészítő munkára,
(ami a majdani közbeszerzési eljárás megindításához
illetve pályázat benyújtásához szükséges műszaki dokumentáció összeállításához is nélkülözhetetlen) bruttó
4 514 000 Ft fedezetet biztosítottak. A Képviselők az
államháztartáson kívüli forrás átadás-átvételének rendjéről szóló önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a
2019. évi költségvetésben a többletbevételek terhére a
Vörösmarty Sportegyesület részére 720.000 Ft támogatást állapítottak meg. A „Kápolnásnyék részére további
munkagépek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást
a képviselő-testület eredményessé nyilvánította, nyertes
ajánlattevőnek az Agrolánc Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (2151 Fót Jedlik Ányos
Utca 35.) választotta. Az eszközök (utánfutó, sószóró,
szárzúzó) beszerzésére a korábban meghatározott
4.100.000 Ft mellett további 285.640 Ft fedezetet
biztosított. A Képviselő-testület jóváhagyta a Kápolnás-

nyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Művészeti Iskola, mint kötelező felvételt
biztosító iskola felvételi körzethatárait, vagyis az iskolának elsősorban a kápolnásnyéki gyermekek felvételét
kell biztosítania. Az önkormányzat újabb bölcsődei ellátásra vonatkozó szerződést kötött a Babakert Családi
Bölcsődével (2481 Velence, Mandula utca 23.) a családi bölcsődei ellátás biztosítására. Képviselő-testülete
jóváhagyta a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Szervezeti
és Működési Szabályzatát, valamint Házirendjét, és elfogadta az óvoda intézményvezetőjének 2018/2019
nevelési évre vonatkozó beszámolóját, az óvoda
2019/2020. nevelési évre szóló munkatervét, valamint
az Óvoda Pedagógiai Programját. Újabb döntés született
a téli rezsicsökkentés keretében biztosítandó egyszeri
12.000 forintos természetbeni támogatás biztosításáról, melynek keretében az önkormányzat szerződést
köt 1 háztartás részére pellet biztosítására a Totalpellet
Kft-vel (1147 Budapest, Kerékgyártó utca 11. 4.). A
Képviselő-testülete döntött arról, hogy a „szociális igazgatásról és szociális ellátásárokról” szóló 1993. évi III.
törvény szerinti nappali ellátás szociális alapszolgáltatást
az önkormányzat a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat Intézményi Társulás keretében kívánja ellátni.
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.
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.
Podhorszki István
polgármester

SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL NAGYON SOK SZERETETTEL
KÖSZÖNTJÜK DR. BAKÓ BÉLÁT!
Ismét örömteli kötelezettségünknek tehettünk eleget azzal, hogy 90. születésnapja alkalmából felköszönthettük
dr. Bakó Béla kápolnásnyéki lakosunkat, Kápolnásnyék
Díszpolgárát, aki közel 40 évig volt a település megbecsült háziorvosa.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük, jó egészséget és
további boldog éveket kívánunk!
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A Diplomata magazin 2019/9 számában jelent meg az alábbi interjú Podhorszki István polgármesterrel, melyet a szerző Végh Nóra engedélyével közlünk.

„A polgármester megbízatása 0–24 óráig tart”
Interjú Podhorszki Istvánnal, Kápolnásnyék polgármesterjelöltjével

“The mayor’s office is open all day”

Interview with István Podhorszki, Candidate for Mayor of Kápolnásnyék

den évben nagyon jól sikerülnek, időközben kétnapossá alakítottuk a rendezvényt, idén szeptember 27.
és 28. között tartjuk településünk főterén, ahová szeretettel várjuk olvasóikat is.
Érdemes sétálgatni a megújult központban, ahonnan
gyalogosan is könnyen
megközelíthető a település
több nevezetessége is. Látva, hogy az önkormányzat
mellett a lakók is sokat tesznek azért, hogy rendezett és
szép helyen éljünk, idén
először nevezett Kápolnásnyék a Virágos Magyarországért környezetszépítő
versenyre, ezzel is jelezve
büszkék vagyunk a mi kis
településünkre.

PP Milyen kápolnásnyéki nevezetességeket és kulturális programokat ajánlana diplomata olvasóink figyelmébe?
– Nevezetességünk a megújult Dabasi–
Halász-kastély, aki településünkön jár, mindenképp ajánlom, hogy tekintse meg. Büszkék vagyunk rá, hogy már országos
ismertségű, színvonalas rendezvények, kulturális programok kedvelt helyszíne. A Vörösmarty Mihály Emlékmúzeum és egész
parkja szintén teljes felújításon esik át, parkolóval is bővül, amely a tervek szerint év
végére fog elkészülni. Fejér megyében kifejezetten nagy kultúrája van az irodalomnak,
számos jeles költő és író térségünkben alkotott, köztük Vörösmarty Mihály is, az emlékmúzeummal az ő emléke előtt is méltó
módon szeretnénk tisztelegni. Van egy helytörténeti kiállításunk és kovácsmúzeumunk
is, amely szintén a község gazdag helyi történelmét őrzi. A Kápolnásnyéken hagyománynyá vált Szent Mihály-napi vigasságok min-

PP Az elmúlt évek fejlesztései közül mely eredményekre a legbüszkébb?
– Főterünk, településközpontunk átalakítását mindenképp idesorolnám, amelyhez
jelentős kormányzati segítséget is kaptunk,
és a lakosság nagy örömére rendezvényeink
méltó helyszíne lett. Mint minden településen, nálunk is voltak elhanyagolt területek,
de a felújítás során igyekeztünk ezekről sem
megfeledkezni. Szinte az összes közintézményünk: az óvoda, az orvosi rendelő, a polgármesteri hivatal, a sportpálya és a kultúrház is
megújult, beleértve a nyílászárókat és a modern energetikai fejlesztéseket is. Beérni látszik többéves munkánk gyümölcse: tudomásunkra jutott, hogy a 40 éve épült iskolánk
felújítása – saját anyagi fedezet hiánya miatt
– a kormány által már beígért forrásból végre megvalósulhat. Ez a feladat már régóta
váratott magára, jelentős előrelépés lesz településünk életében. Méltó környezetet érdemelnek megbecsült tanáraink és ifjaink.
Gyalogoshídunk megvalósításával is sokak
vágyát váltottuk valóra, terveim szerint a

PP What attractions and cultural programmes would You recommend in
Kápolnásnyék for our diplomat readers?
– One of our landmarks is the reconstructed Dabasi-Halász Castle, so I would
definitely recommend that for visitors. It
makes us proud that it is now a well-known,
nationally acclaimed venue for quality events
and cultural programmes. The Vörösmarty
Mihály Memorial Museum and its entire
park are also undergoing complete renovation, and getting expanded with a parking
lot planned to be completed by the end of
the year. Fejér County has an especially rich
literary culture, many outstanding poets and
writers worked in our region, including Mihály Vörösmarty, and we would like to pay
due tribute to him with the memorial museum. We also have a historical exhibition
and a blacksmith museum, which both help
to preserve the town’s bountiful local history. The St. Michael’s Day Feast, which has
become a tradition in the Kápolnásnyék
area, is very successful every year, and has
become a two-day event. This year it will be
held between the 27th and 28th of September
on our main square, and we warmly welcome your readers as well. It is worth taking
a stroll in the renewed centre, from where
many of the town’s sights are in easy walking
distance. Having seen that along with the
local government, the inhabitants of the
town also make a lot of effort to create a neat
and beautiful living place, Kápolnásnyék is
also entering the Flowery Hungary environmental competition this year, which will
prove how much pride we take our small
town.
PP Which developments from recent
years are You most proud of?
– The transformation of our main square,
the centre of the settlement is definitely on
the list. We received significant support from
the government for the construction, and it
made the place an ideal venue for events,
causing great joy for the population. Like all
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közelében egy szép park is épülni fog. Kápolnásnyék bizonyítottan egyre vonzóbb. Van
olyan lakosunk, aki külföldről tért haza, és
először majdnem azt hitte, rossz helyen szállt
le a buszról, annyira ugrásszerű fejlődés történt az utóbbi években. A kistelepüléseken
sok helyen probléma, hogy elöregedik a lakosság, a fiatalok a városokba mennek, nálunk szerencsére nem ez a helyzet. A település adottságainak, az új beruházásoknak, a
természet közelségének és a kedvező ingatlanáraknak köszönhetően egyre több fiatal
család gondolja úgy, hogy itt szeretne élni,
mi pedig minden lehetséges eszközzel támogatjuk őket. Ez vonatkozik az egyre bővülő
vállalkozásokra is, amelyek a mi gazdaságunkat is élénkítik. Apróság, de nagyon kedvelt
lett a központban lévő „szívlakatfa”, amelyre
szívesen rakják fel a szeretetet szimbolizáló
kis lakatokat. Néhai szeretett alpolgármester
asszonyunk ötlete alapján az újszülöttek üdvözlésére pedig minden évben „születésfákat”
ültetünk. Most éppen egy szívformájú installációt tervezünk, amibe majd kupakokat
lehet beletenni. Ez a látványos forma nemcsak esztétikus, de a környezetünket is óvjuk
vele, valamint jótékonysági célokat is szolgálhat. Igyekszünk lépést tartani, és a fiatal
korosztályt is megszólítani, a Kápolnásnyékfelirat például népszerű szelfihelyszín lett. A
környéken nálunk születik a legtöbb kisbaba,
ezért a bölcsődei és óvodai férőhelyek bővítése is indokolttá vált, amire a közelmúltban
több száz millió forint értékű pályázatokat
adtunk be, ebben is számítunk kormányunk
eddigi támogatására.
PP Milyen programmal készül a következő ciklusra?
– Folyamatban van egy újabb kerékpárútfejlesztés a Kápolnásnyék–Pázmánd szakaszon. A szükséges keretösszeg már rendelkezésre áll, jelenleg a különböző engedélyeztetésekre várunk, bízom benne, mielőbb elindulhat az út építése. A kerékpárút hasznosságát nem csak a helyiek élvezhetik majd,
hiszen egyre több turista tervez ide biciklitúrát, ami arra is jó alkalom, hogy megismerjék
településünket. Kiemelten fontosnak tartom
megemlíteni, hogy korszerű gyalogátkelőhelyet tervezünk az iskola környékén, speciális
lámpákkal, amelyek külön figyelmeztetik az
autókat a sebességre, a gyermekek biztonsága
érdekében. Kollégáimmal a jó ötletek iránt
nyitott szemmel járunk az országban és külföldön is, sikeres német minta alapján lépéseket teszünk a megújuló energiaforrások
irányába: egy napelemparkot szeretnénk
létrehozni, amely az egész település villany-

towns, we had neglected areas, but we tried
not to forget about them during the renovation process. Almost all of our public institutions, including the kindergarten, the doctor’s office, the mayor’s office, the sports field
and the cultural centre, have been renewed,
including doors, windows and modern energy developments. Our many years of work
seem to bear fruit: we have become aware
that the renovation of our 40-year-old school
– which lacks financial resources – can be
finally started, thanks to a source promised
by the government. This task has been long
overdue, and it will be a momentous step
forward in the life of our settlement. Our
esteemed teachers and youth deserve a worthy environment. With the creation of our
pedestrian bridge we have realised the wish
of many, and I plan to have a beautiful park
built near it. There is proof that Kápolnásnyék is increasingly attractive. One of our
residents came home from abroad, and at
first thought he got off the bus at the wrong
stop – such an striking development has
taken place in recent years. Many small settlements suffer from the problem of aging
population and young people moving to
cities, but fortunately we have a different
tendency. Due to the town’s characteristics,
new investments, the proximity of nature
and the affordable property prices, more and
more young families think that they would
like to live here, and we support them by all
possible means. This also applies to the everexpanding businesses that are revitalising
our economy. The “Heart Padlock Tree” in
the town centre is a tiny, but very popular
landmark, and people like to hang their lovesymbol padlocks on it. Based on the idea of
our beloved late deputy mayor, we plant
“birth trees” every year to welcome newborn
babies. We are currently planning a heartshaped installation in which people can put
caps. The spectacular shape would not only
be aesthetic, but would also be a tool of environmental protection, and might even
serve charitable purposes. We try to keep up
with the younger generation as well, for example, the “Kápolnásnyék” sign has become
a popular place for selfies. In the area we have
the highest number of babies born, so the
expansion of capacity in the nursery and the
kindergarten has become necessary, for
which we submitted applications worth hundreds of millions of forints, and we hope that
the government’s support will continue.
PP What is Your programme for the
next cycle?

– Another cycle path development is underway on the Kápolnásnyék-Pázmánd section. The required budget is already available, we are currently waiting for various
approvals, and I hope that we can start
building the road as soon as possible. The
bike path will be useful not only for locals
but for tourists as well who plan more and
more bicycle tours here which are great opportunities to get to know our town. It is
important to mention that we are designing
a modern pedestrian crossing around the
school, with special lights that will alert the
cars to speed, especially for children’s safety.
With my colleagues I travel around the
country and abroad with eyes open for good
ideas, and based on a successful German
example we saw, we have made steps towards
renewable energy sources: we would like to
create a solar panel park which will supply
the entire town with electricity, because this
is the future. Environmental and animal
protection is apparently echoed in many
points of our programme, and that is why
we switched from fireworks to laser shows
at festivals, and we are among the first settlements in the region to provide a charging
station for electric cars. This endeavour is
further substantiated by the fact that we are
working on modern LED public lighting to
replace the already obsolete, outdated network. This will not only be safer in the long
run, but will also mean significant savings
for the town’s budget.
PP As Mayor, what are Your leadership
principles? How do You hold together
work at the local government?
– Even before I was elected, the development of Kápolnásnyék had been a matter of
the heart for me. Previously, as a representative, I was happy and unselfish to support
any constructive endeavour, and at that time
I offered my honorary fee to retirement
clubs. Even after the end of my term of office,
I have a lot of work serving the interest of
the community. I built the wooden fences
for the new playgrounds. I try to contribute
to everything, like painting the cemetery
benches or making trash cans. Last year I
made a reindeer sled for Christmas, which
will be set up on the main square again this
year to the joy of adults and children alike.
I like to create whenever I get inspiration, I
regularly stay up and work until about 1 a.m.
My colleagues often tell me kindly: it is true
that the mayor’s office is open all day, but
sometimes you should sleep as well. (laughs)
In accordance with my promise for the vot-
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áram-ellátását megoldaná, hisz ez a jövő. A
környezet- és állatvédelem látható módon sok
ponton visszaköszön a programunkban, többek között ünnepségeinken emiatt váltottunk át a tűzijátékról lézershow-ra, a régiónkban elsők között biztosítottunk elektromos
autók számára töltőállomást. Ezt a törekvésünket igazolja még az is, hogy korszerűbb
LED-es közvilágítási hálózat megvalósításán
dolgozunk, mely felváltaná a már elöregedett,
korszerűtlen hálózatot. Ez távlatokban nemcsak hogy biztonságosabb, de megtakarításban is mérhető lesz a település költségvetésében.

megvan a maga helye. Ha a vezetést kérdezi,
szerencsére nagyon jó csapatom van, teljes
összhangban vagyunk. A jegyző asszonyt,
Szabóné Ánosi Ildikót külön ki szeretném
emelni, aki munkájával nagyban hozzájárul
a település fejlődéséhez, megválasztása volt
az egyik legjobb döntésem. Egy fecske ugyan
nem csinál nyarat, de az eredmények is azt
igazolják, hogy ezzel a testülettel és csapattal
hatékonyan lehet együtt dolgozni, melyért
igazán hálás vagyok. Az ajtóm továbbra mindig nyitva áll előttük és a lakosság számára
is – nem csak ügyfélfogadási időben.
Végh Nóra Judit

PP Polgármesterként milyen vezetési
elveket vall? Hogyan fogja össze az önkormányzati munkát?
– Kápolnásnyék fejlesztése nem megválasztásomat követően lett szívügyem. Korábban képviselőként is szívesen és önzetlenül
támogattam minden építő törekvést, akkori
tiszteletdíjam is a nyugdíjaskluboknak ajánlottam fel. A hivatali idő lejárta után még sok
mindennel foglalatoskodom, ami a közösség
érdekét szolgálhatja. Új játszótereket építettünk, én készítettem hozzájuk a fakerítéseket.
Igyekszem mindenből kivenni a részemet,
például a temető padjainak lefestésében vagy

a szemetesek gyártásában is. Tavaly karácsonyra saját kezűleg készítettem el egy rénszarvasok húzta szánt, amit idén is a főtéren
állítunk fel felnőttek és gyerekek közös örömére. Szívesem foglalkozom ezzel, ha jön az
ihlet, gyakran hajnali egyig is fennmaradok
és munkálkodom. A kollégáim szokták mondani kedvesen: igaz, hogy a polgármester
megbízatása 0–24 óráig tart, de azért aludni
sem ártana. (nevet) 2014-ben a választópolgároknak tett ígéretemhez híven a település
érdekében olykor az anyagi áldozatot sem
sajnálom a magam részéről. A Szent Mihálynap, illetve a gyereknapok programjaihoz
saját finanszírozással is rendszerint hozzájárulok. Az elmúlt öt év alatt polgármesteri
fizetésem többszörösét forgattam vissza a köz
javára. Mindig az lebegett a szemem előtt,
hogy emberileg és anyagilag hogyan tudnám
szolgálni a településen élőket. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mely az országban talán
egyedülálló, hogy minden tanév végén a
tantestület javaslata alapján öt végzős diáknak adományozok 100–100 ezer forintot a
továbbtanulás elősegítése érdekében. Hivatalba lépésemkor megkérdezték: hogyan
szeretném menedzselni a település ügyeit, azt
válaszoltam, úgy, ahogyan otthon. Aki ismer,
tudja mire is gondolok: rend van, mindennek

ers in 2014, sometimes I go out of my way in
personal financial sacrifices for the town’s
sake. I usually contribute to St. Michael’s Day
and Children’s Day programmes with my own
funding. Over the last five years, I have reinvested several times my mayor’s salary for the
sake of the public. I always focused on how I
could serve the residents of the settlement
personally and financially. One proof of this,
perhaps unique in the country, is that at the

end of each school year, I donate 100-100
thousand forints to five graduate students on
the recommendation of the teaching staff, to
help them continue their education. When I
took office, I was asked how I would like to
manage the affairs of the settlement, and I
responded: the same way as I do at home.
Anyone who knows me knows what I mean:
we live in order, everything has its place. Talking about leadership, luckily we have a very

good team, in complete agreement. I would
like to point out our notary, Mrs. Ildikó Szabóné Ánosi, whose contribution to the town’s
development is enormous, so hiring her was
one of my best decisions. Although, as the
saying goes, a swallow does not make summer,
our results still prove that it is possible to work
effectively with this body and team, and I am
truly grateful for that. My door is still open
to them and to the public – not just during
office hours.

56 éves vagyok, 33 éve kápolnásnyéki
lakos. Ugyanennyi ideje nős, két gyermek
édesapja, és most már büszke nagypapa
is. Szakmailag többszörösen elismert családi vállalkozásunk, a Tó-Vill Bt. közel 40
családnak biztosít munkát. Polgármesterré választásom előtt négy évig voltam a
képviselő-testület, a pénzügyi és településfejlesztési bizottság tagja. A korábbi
testület részéről megkaptam a Polgármesteri Elismerő Oklevelet, Díszpolgári címet, sőt a Kápolnásnyékért Érdemérem
és Pro Civitate Emlékérem boldog tulajdonosának is mondhatom magam.

I am 56 years old, a resident of Kápolnásnyék of 33 years. I have been married
for the same time, I have two children,
and now I am also a proud grandfather.
Our professionally acknowledged family
business, Tó-Vill Bt., provides employment for nearly 40 families. Before my
election as mayor, I was a member of the
Body of Representatives and the Committee on Financial and Municipal Development, for 4 years. I received the
Mayor’s Certificate of Honour from the
previous body, along with an Honorary
Citizen title, and I can even boast with
the For Kápolnásnyék and the Pro Civitate Medals of Honour.]
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Útfelújítások
A 2015-2019-es időszakban 16 utcában valósult meg aszfaltburkolatú útfelújítás. Ez összesen 1696 folyóméternyi és 6225,5 négyzetméternyi beruházást jelent. A fejlesztések
teljes költsége 64 480 252 forint volt, melynek 90%-a pályázati forrásból valósult meg, saját forrásból 6 492 551 forintot kellett hozzá tenni.
Petőfi utca – Kenessey utca (Pettend)
Szent István utca
Mikszáth utca
Kiss utca
Ravasz László utca
Rózsa utca
Iskola utca I. szakasza
Bethlen Gábor utca
Kazinczy utca
Ercsi utca
Antal J. utca
Fehérvári utca (Pettend)
Széchenyi utca
Szép Ilonka utca
Ercsi utca vége
Bajcsy-Zsilinszky utca
Az aszfaltozás mellett, több utcában történt egyéb más jellegű útfelújítás is: az Arany János utca szélesítése, valamint mindkét oldalon nemesített padka kiépítése; Pettenden
a Fehérvári úton szintén nemesített padka kiépítése valósult meg.
Ezen felül pedig a település több utcájában végeztünk el kátyúzási, útjavítási munkákat: Vízmű út, Bogyó köz, Semmelweis utca vége, Bem utca, Rózsa köz járdája.
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Kazinczy utca

Petőfi és Kenessey utca (Pettend)

Mikszáth Kálmán utca

Ravasz László utca

Szép Ilonka utca

Járdaépítés
Nemcsak aszfaltburkolati munkák valósultak meg a mögöttünk álló időszakban, hanem több helyen térkőburkolatú járdák kerültek kiépítésére 5000 m2 területen. Ezáltal
még biztonságosabbá vált a gyalogos közlekedés Kápolnásnyéken. A beruházások teljes költsége közel 105 millió forint volt, amit nagyrészben pályázatok útján nyertünk el.
A fejlesztéseknek köszönhetően már egészen Velence határáig gyalogút vezet végig Kápolnásnyéken.
Az alábbi utcákban történt járdaépítés 2014-2019 között:
Balassa utca
Gárdonyi utca
Dózsa Gy., Vörösmarty, Összekötő út
Fő utca
Balassa utca bal oldala
Deák Ferenc utca
Gárdonyi utca
Vörösmarty utca két oldala
Fő utca (Erzsébet utca – Bajcsy utca)
Fő utca (51-59.)
Fő utca (Gyógyszertár – Kutas sor)
Ország út

Balassa utca

Deák Ferenc utca

Fő utca

Gárdonyi utca
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Közlekedésbiztonsági szempontból fontos fejlesztések
Az aszfaltburkolati munkák és a járdaépítések mellett, cában gyalogátkelő került kialakításra, amihez további
további egyéb infrastrukturális fejlesztésre is sor került járdát építettünk ki, valamit a buszvárók oldalát bebura 2015-2019 közötti időszakban, ami egyrészt segíti koltuk.
a tájékozódást, másrészt pedig még biztonságosabbá A lakosság régi álma is teljesült, mivel elkészült a Báteszi a gyalogos közlekedést.
gyom patak feletti gyalogos híd is, aminek köszönhetően
Első ízben elkészült a Gárdonyi utcában az iskola előtti a gyalogos forgalom már nem az út mentén kell, hogy
térkőburkolatos parkoló 425 négyzetméteren. Az ut- történjen.

Az Arany János és a Bem utcában forgalomlassító
küszöböket, a település egészén pedig 6 db forgalmi
tükröket helyeztünk el, ezzel is segítve a forgalomban
résztvevőket. Végezetül pedig lecseréltük a település
utcanévtábláit és az ezekhez tartozó oszlopokat.

Az Ország úton forgalomtükör segíti a közlekedést Az Arany János utcában forgalomlassító küszöbök teszik A Gárdonyi úton az iskolás gyerekek biztonságosabbiztonságosabbá a közlekedést
ban kelhetnek át

Megépült az iskola melletti parkoló

Megújult buszmegálló a Tó utcában

Új utcanév táblák kerültek kihelyezésre a településen
ezzel is segítve a tájékozodást

A településközpont rehabilitációja
A fejlesztések között a településközpont rehabilitációja is fontos szerepet kapott. Több ütemben valósult meg a felújítás, az elmúlt napokban pedig már a Vörösmarty Parkban
található kültéri illemhely is átadásra került. Az alábbiakban összegyűjtöttük a rehabilitáció legfontosabb elemeit:
A villamoshálózat teljeskörű megújítása
Térkövezés
Buszmegállók felújítása
A vízelvezetés zárt rendszerben történő elvezetése
Aszfaltozás
Kültéri illemhely felépítése
Zöld terület kiépítése (fák ültetése, virágosítás)
Buszöblök kiépítése
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Megújult több fontos intézmény!
Több fontos intézményünk, épületünk is felújításra került az
elmúlt 5 évben. Elsőként az orvosi rendelő rehabilitációjára
került sor 23 365 553 forint értékben. Majd ezt követte a
Művelődési Ház és az Önkormányzati Hivatal felújítása és

energetikai korszerűsítése összesen 29 064 877 forint
külső és belső forrásból.
A Gárdonyi út 29. szám alatt található szolgálati lakás fejlesztésére is tudtunk forrást biztosítani 1 118 166 forint

Művelődési ház

Műfüves labdarúgó pálya

Önkormányzati Hivatal

Orvosi rendelő

összegben. Itt komplett homlokzati nyílászárócsere történt.
Ezentúl pedig a műfüves sportpályánkat is sikerült megóvni és mindösszesen 8 854 084 forint forrásbevonással
teljesen felújítottuk.
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Óvoda
Az óvodát is fejlesztettük, aminek köszönhetően még több gyermeket tudunk már fogadni, mint korábban. Emellett felújítottuk a játszóteret, az udvaron a zöld területet és
sikerült egy mini focipályát is építeni.

A temető
A kápolnásnyéki temetőben is tudtunk különböző beruházásokat megvalósítani. Új közműcsatlakozás épült ki,
illetve megújult a víz és elektromos hálózat. 2016-ban a
temető bejáró útjának és a ravatalozó előtti térnek a tér-

10

kőburkolása készült el 9 362 817 forintból (ebből 7 556
242 forint pályázati támogatás). 2017-ben külső forrásból
4 071 899 forintból épült meg az urnafalat megközelítő
gyalogos járda (261 m2), valamint önkormányzati saját

forrásból illemhelyet alakítottunk ki, ami 3 281 016 forintot vett igénybe. Ezen felül új padokat helyeztünk el, a
meglévőket pedig teljes mértékben felújítottuk.

Játszóterek
A már meglévő játszóterek folyamatos korszerűsítésen, szépítésen mentek keresztül, amely nagyban köszönhető a lakosság társadalmi munka keretében végrehajtott tevékenységének is. Emellett pedig Kápolnásnyék és Pettend területén is új játszótereket hoztunk létre. A fejlesztés közel 10 millió forintba került, melyből 3 000 000 forintot
támogatás útján nyertünk el.
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Gyalogos híd
Lakosaink több éves álmát sikerült megvalósítani a híd kiépítésével, hiszen így sokkal biztonságosabb lett a gyalogosforgalom is.

Közvilágítás
A közvilágítást is tudtuk fejleszteni a 2014-2019-es időszakban:
Mátyás király utca (teljes hálózat)
Dózsa György út (teljes hálózat)

Pettend – Kenessey utca
Pettend – Petőfi S. utca

Bogyó köz – temető
Mátyás király utca

Ezen fejlesztéseken túl, a közeljövőben a településen további korszerűsítéseket hajtunk végre a közvilágítást illetően, amikor is a régi elavult lámpákat, korszerű és költséghatékonyabb LED-es lámpákra cseréljük. Ez nem csak megbízhatóbb és hosszú távon költségkímélőbb megoldás, hanem biztonságosabbá is teszi településünket.
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Megújul a Kápolnásnyéki Vörösmarty Múzeum
Már javában folynak a munkálatok a Vörösmarty Múzeum területén, hiszen teljes körű felújításon megy keresztül a Múzeum egésze. A fejlesztésbe beletartozik a parkoló és
az út kialakítása, felújítása is.

A TELEPÜLÉSEN MEGVALÓSULT LEGNAGYOBB - NEM ÖNKORMÁNYZATI - FEJLESZTÉSEK
Megújult a Kápolnásnyéki Dabasi-Halász Kastély
A Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány fejlesztésének köszönhetően teljes körű felújításon ment keresztül a Dabasi-Halász Kastély. Ennek köszönhetően a kastély modern
látogatóközponttá alakult, melynek kiállítótermében, a település életét és történelmét bemutató tárlatok nyíltak meg.

Modern Eseményközpont épült Kápolnásnyéken!
Gyönyörű környezetben épült meg az Eseményközpont is az elmúlt időszakban. Kialakításának köszönhetően számos rendezvénytípusnak nyújt lehetőséget a létesítmény.
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ÉLETMÓDNAP A NYÉKIEK EGÉSZSÉGÉÉRT
Szeptember 7-én az egészségtudatosság került a fókuszba Kápolnásnyéken, amikor az Önkormányzat és
a Vektor Közösségi Pont együttműködésében életmódváltó napot szerveztünk a Művelődési Házban. Az életmódnap keretében egészségügyi szűréseken lehetett
rész venni, egy egészséggel és életmóddal foglalkozó
kiállítás várta a látogatókat, a sportos résztvevőket egy
futóversennyel mozgattuk meg és még egy egészséges
süti-sütő versenyre is kihívtuk az érdeklődőket.
Az életmódnapra több mint 100 fő látogatott ki, akik az
egészséges élet különböző területeivel ismerkedhettek
meg. Életmódváltás és egészségmegőrzés témában
Kossa Anett személyi edzőtől lehetett tanácsokat kérni,
kézmasszázson lehetett részt venni, a Mum goes green
jóvoltából a zero-waste életmóddal, Zubikné Farkas Mónika jóvoltából pedig a Forever Living aloe verás egészséges termékeivel lehetett megismerkedni. A látogatók
beszélgethettek szenvedélybetegségekről a RÉV karitász képviselőjével, akinél ki lehetett próbálni a részeg
szemüveget is, amelyet felvéve különböző bódító hatású
szerek hatásait érezhették az érdeklődők. A pázmándi
KertemNeked bio és tartósítószermentes termékekkel
ismertette meg a látogatókat, akik kóstolót is vihettek
haza a különböző szörpökből, savanyúságokból. Az
érdeklődők a Bemer érterápiás kezelésével is megismerkedhettek, valamint egészséges módon elkészített

ételeket és italokat is megkóstolhattak, többek között
a Delimano termékeinek jóvoltából. Különlegesség volt
a kóstolásban egy házi sajt- és tejtermék-válogatás is,
melyet Ispán József ajánlott fel a rendezvényre, melyet
ezúttal is nagyon köszönünk!
Az életmódnap során szűréseken is részt lehetett venni:
a velencei OrtoProfil munkatársai talpvizsgálatot végeztek az érdeklődőknél, Gelencsér Zoltánné védőnő
asztalánál hallás- és látásvizsgálaton, Megyeri Erikánál
pedig vérnyomás- és vércukormérésen vehettek részt
a látogatók. A helyszínre érkezett a Generali helyi képviseletének jóvoltából egy Generali-szűrőbusz is, melyben
többek között testösszetétel elemzést, véroxigénszintmérést és keringési vizsgálatokat végeztek.
Az életmódnapon foglalkozásokon is részt vehettek az
érdeklődők, a programot egy meditációs foglalkozással kezdhették Prohászka Ágnes jógaoktatóval, majd a
gyerekek és a felnőttek is kipróbálhatták a jógát fél-fél
óra időtartamban, utóbbit Kaszab Zita jógaoktató segítségével. A sportos látogatók egy futóversenyen is részt
vehettek két távon is, melyeken szintén szép számban
indultak el a futni szeretők. A hosszabb táv kivitte a futókat Kápolnásnyék határába is, ahol a terepfutást és a
természetközeliséget is megtapasztalhatták.
Az életmódnap plusz programja volt még egy egészsé-

ges süti-sütő verseny is, melyre az egészséges életmód
jegyében készült süteményeket vártuk. A mezőnyben
szerepelt többek között paleo süti, egészséges répatorta, muffin és zabkeksz is. A zsűriben Podhorszki István
polgármester úr és a két nyugdíjas klub egy-egy képviselője foglalt helyet, akik nagy fejtörés árán választották
ki a nyertes sütiket. Ezúton is köszönjük a zsűrizést!
A program lebonyolításában köszönjük a segítséget a
megjelent kiállítóknak, szolgáltatóknak, az egészségügyi
dolgozóknak, az önkormányzat munkatársainak, jegyző
asszonynak, a polgárőröknek, fiatal önkénteseinknek és
Szabó Ferencnek. A fényképekért Istvánovits Renátát
illeti köszönet.
Az Életmódnap az EFOP-1.5.2-16 kódszámú, „Humán
szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében” elnevezésű pályázat keretében, a Kápolnásnyéki
Önkormányzat és a Vektor Közösségi Pont szervezésében valósult meg. A pályázat támogatja többek között
az egészséges életmód és a közösségi sportolás népszerűsítését is.
A programról részletesen a www.vttnonprofit.hu/vektor
weboldalon és a www.facebook.com/vektorkozossegipont oldalon lehet tájékozódni.
Szabó Dóra
Vektor Közösségi Pont
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CITY RALLY – FIATALOK A VÍZEN
A kápolnásnyéki diákok a nyár folyamán két alkalommal
is kihajózhattak a Velencei-tó vizére, hogy jobban megismerjék környezetüket, egymást és hogy megtanulhassanak csapatban dolgozni. Minderre a City rally program
keretében került sor, melynek célja, hogy megismertesse a fiatalokat környezetük egy-egy nevezetesebb helyszínével és ott végezzenek valamilyen aktivitást, melynek
segítségével összetartóbb közösséggé válhatnak. Ennek
érdekében sárkányhajózásra invitáltuk őket, először június elején a 9. osztályosokat, majd pedig augusztus
végén a friss gólyákat.
A fiatalok a Dragon Aqua SE sárkányhajó egyesület tagjainak vezetésével sajátították el az evezés alap techniká-

it, megismerhették a sárkányhajózás történetét, a vízre
szállás után pedig hamar belejöttek az együtt evezésbe.
Az együttműködésnek köszönhetően több kilométert
tudtak megtenni a tó nyugodt vizén, valamint a nádasok
között, miközben a pihenők idején a hajók kormányosai
a tóról és a környékről meséltek a fiataloknak, például
hogy milyen eredetű a tó és hogy mik történtek valaha
Pákozd dombjain. A nádasok között közlekedve az ifjúság meghallgathatta és megismerhette a sokszínű élővilágot is. A programok végén egy barátságos versennyel
mutatták meg a legénységek, hogy melyik csapat sajátította el jobban az együttműködés képességét. Reményeink szerint a programok jobban összekovácsolták az
osztályokat és ez összetartó osztályközösséget eredmé-

nyez majd a következő 4-5 évben.
A kápolnásnyéki City rally az EFOP-1.5.2-16 kódszámú, „Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében” elnevezésű pályázat keretében,
a Kápolnásnyéki Önkormányzat és a Vektor Közösségi
Pont szervezésében valósult meg. A pályázat támogatja
többek között a fiatalok közösségszervezését és helyben
maradásának erősítését is.
A programról részletesen a www.vttnonprofit.hu/vektor
weboldalon és a www.facebook.com/vektorkozossegipont oldalon lehet tájékozódni.
Szabó Dóra
Vektor Közösségi Pont

116 VELENCEI-TÓ TÉRSÉGI DIÁK KAPOTT
IDÉN TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJAT
Sok Velencei-tó körül élő fiatal pályázott idén is tanévkezdési ösztöndíjra, melyet az EFOP-1.5.2-16 kódszámú, „Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a
Velencei-tó térségében” elnevezésű pályázat keretében
a tó körüli önkormányzatok hirdettek meg nyár elején.
A projekt keretében a VTT Velencei-tavi Terület- és
Településfejlesztési Nonprofit Kft. Gárdony, Kápolnásnyék, Sukoró és Velence önkormányzataival közösen
tanulmányi ösztöndíj-pályázatot írt ki közép- és felsőfokú
oktatásban részt vevő tanulók részére a 2019/2020-as
tanévre, melyet összesen 116 sikeres pályázó nyert el
idén. Gárdonyból 34-en, Kápolnásnyékről 20-an, Sukoróról 30-an, Velencéről 32-en kapták meg. A pályázat
célja az volt, hogy motiválja a fiatalokat a Velencei-tó térsége és településük közösségi életében való részvételre,
illetve becsatornázza ötleteiket, látásmódjukat a térség
jövőjének kialakításába. A pályázati anyagban motivációs
levelet is kellett írniuk arról, hogy mit tettek eddig tele16

pülésükért, miként tudják elképzelni magukat a jövőben,
hogyan tudnának hozzátenni a térség fejlődéséhez.
Az ösztöndíjpályázatot két tanévben hirdethettük meg,
településenként összesen 60 sikeres pályázó nyerhette
el az egyszeri 50.000 forintos tanévkezdési támogatást. Kápolnásnyéken a 2018/2019-es tanévben 40
fő nyert támogatást, a 2019/2020-as tanévre pedig
20-an kaptak tanévkezdési segítséget. A tavalyi ösztöndíjasok közül azóta is többen vettek részt a projekt
programjainak szervezésében, lebonyolításában, melyet
ezúton is köszönünk nekik!
Az idei tanévre szóló szerződések aláírása után egy
rövid beszélgetésen is részt vettek a fiatalok, melynek
során megismerhették azokat a lehetőségeket, melyeket a projekt még kínálni tud nekik. Emellett felhívtuk a
figyelmüket, hogy ha összeállnak egy jó ügy, például a
környezetvédelem érdekében, akkor a tevékenységüket támogatni tudjuk egy alkalommal. Ez utóbbi jelenleg

még csak körvonalazódni látszik, így várjuk még a lelkes
résztvevőket!
Bízunk benne, hogy az ifjúsággal való együttműködés a
jövőben is folytatódni fog, és még több fiatal fog aktívan,
tevékenyen részt venni Kápolnásnyék életében.
A kápolnásnyéki ösztöndíj pályázat az EFOP-1.5.2-16
kódszámú, „Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a
Velencei-tó térségében” elnevezésű pályázat keretében,
a Kápolnásnyéki Önkormányzat és a Vektor Közösségi
Pont szervezésében valósult meg. A pályázat támogatja
többek között a fiatalok közösségszervezését és helyben
maradásának erősítését is.
A programról részletesen a www.vttnonprofit.hu/vektor
weboldalon és a www.facebook.com/vektorkozossegipont oldalon lehet tájékozódni.
Szabó Dóra
Vektor Közösségi Pont

BEMUTATKOZIK A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS
KÖRNYÉKE BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR
EGYESÜLET ÉS ELNÖKSÉGE
Az egyesületünkről néhány szó: 2018. májusában
kezdte meg működését az egyesület 10 fővel. A tagok
elhivatottsága az önkéntesség irányába nem lankadt.
Egyesületünk a megalakulás óta több helyi rendezvényen is képviseltette magát: több sportrendezvény, az
iskolai tanévkezdésnél való segédkezés, szüreti felvonulás kísérése, Szent Mihály Napi ünnepség, Mikulás
fogat kísérése.
Megalakulásunk óta több, mint 2000 óra járőrszolgálatot
teljesítettünk. Ebben benne van a közterületi járőrszolgálat, rendőrséggel közös szolgálat, illetve a települési
rendezvények biztosítása.
Egyesületünk üzemeltet egy Seat típusú gépkocsit. amit
a tagok használnak a szolgálat ellátására.
Szolgálatunkra áll 2 db motorkerékpár, amik ugyan magántulajdonban vannak, de a tulajdonosok használják
polgárőr szolgálatra is.
Török Nándor vagyok, 1983. májusában születtem
Kecskeméten. 2003. májusában a sorkatonai szolgálat
befejeztével beléptem a Lakiteleki Polgárőrségbe, ahol
végig jártam a szamárlétrát. Több évig, mint polgárőr,
majd később elnökhelyettes és elnök lettem. 2017ben költöztem Kápolnásnyékre. Itt korábban működött
polgárőrség, de a tudomásomra jutott, hogy évek óta
nincs polgárőr egyesület a településen. Tizedmagammal
elhatároztuk, hogy megalapítjuk az új egyesületet.
Az alakuló közgyűlésen felkértek, legyek az elnök, ezt
köszönettel vettem és vállaltam.
Hobbim a motorozás és a kutyák. így a kellemeset ös�szekötöttem a hasznossal, ha az időjárás engedi, akkor
motorral teljesítem az önként vállalt szolgálatot.
2012. szeptembere óta önkéntes tűzoltó is vagyok.
2017-ben, amikor ideköltöztem Kápolnásnyékre nem
szerettem volna ezt a szép hivatásom feladni, így felvételt
nyertem a Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületé-

be, ahol jelenleg Tűzoltás vezető képesítéssel is részt
veszek a munkálatokban.
Stehlik Krisztián elnökhelyettes. A korábbi egyesületben is aktív tag volt, így örömmel vette a felkérést az
elnökhelyettesi pozícióra. Főleg jogi tanácsokkal segíti
az egyesület munkáját, illetve a szolgálatokból is kiveszi
a részét.
Oliser Zsuzsanna egyesületünk titkára. A szolgálatok
ellátása mellett főbb feladatai közé tartozik az adminisztráció elvégzése, könyvelés előkészítése. Gépjárművel,
illetve motorkerékpárral teljesít szolgálatot.
A működésünket támogatóinak és aktív tagjainak köszönheti az egyesület. Egyesületünk szépen fejlődik,
egyre jobban gyarapodik eszközállományunk, amelyek
nagyban segítik a szolgálat zavartalan teljesítését. Egysé-

ges formaruhával rendelkeznek a tagok, ezzel is jelezve
az összetartást az egyesületben.
Továbbra is várjuk a jelentkezőket egyesületünkbe, akik
szeretnék önkéntes munkájukkal a közt szolgálni, a közbiztonságot megerősíteni településünkön.
Bármilyen kérdéssel, bejelentéssel, támogatással kapcsolatosan bizalommal keressenek engem a megadott
telefonszámon. A továbbiakban is számítunk a lakosság, a helyi vállalkozók és az önkormányzat segítségére.
Megtalálnak minket a Facebook-on is.
Elérhetőségeink:
Török Nándor elnök: +36306213262
Járőr: +36306213272
knyek.pe2017@gmail.com
Bankszámlaszám: Takarékbank 73602048-10241600
(B3 Takarék)

ISKOLAI HÍREK
SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A KÁPOLNÁSNYÉKI
KISBÍRÓ OLVASÓIT!
Hogy miért én? Mert az iskolánk vezetésére kiírt pályázaton egy évre megbízást kaptam a kápolnásnyéki
iskola vezető feladatainak ellátására. Bizakodóan tekintsünk erre az évre! Legyen ez lehetőség arra, hogy a
kétségeket eloszlassuk, a nehézségeket elhárítsuk, az
ellenkezőket meggyőzzük, a csüggedőket felemeljük és
közös erővel előre lendítsük iskolánk szekerét. Csodát
tenni egy év alatt sem lehet, de ha mindenki előre, az

előttünk álló feladatokra tekint, és nem az elmúlt idők
történésein és miértjein mereng, akkor van esélyünk.
Arra kérem az iskolai élet minden résztvevőjét, hogy
legyen ebben a segítségemre!
A vezetői feladatokban Váncsa Krisztina mellett Vass
Jánosné fog segítségemre lenni.
Röviden tájékoztatást adnék arról, hogy ezért mi minden
történt a nyáron az iskolában.

Júniusban elbúcsúztunk, de igazi vége a táborok lezajlása után lett, akkor ürült ki az iskola.
Tanulóink az évzáró utáni két hétben EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú „A köznevelés
keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és
digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” elnevezésű kiemelt európai
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.

uniós projekt finanszírozásában megvalósult kilenc
tematikus táborban vehettek részt. Több csoport
sporttábor mellett volt lehetőség környezetvédelmi,
nemzeti-kulturális és művészeti tematikájú csoporthoz
csatlakozni is. Tatán és Zánkán illetve az erdélyi Ivon is
pihenhettek a nyáron tanulóink.
Az uszoda felújítása is elkészült, megújult a medencetér, megfelelő a vízminőség, birtokba vehettük már az
első héten. Nagy beruházást igényelt a fenntartótól, így
remélem sokáig megfelelően fog működni, és sok diák
fejlesztheti úszótudományát benne.
A következő újdonság, a három interaktív panel megérkezése volt. A 4., 14., 16-os termekben került elhelyezésre az a 3 eszköz, ami segíti iskolánk fejlődését a
digitális élettérben. A projektorok, táblák elhelyezésének
újragondolásával az infokommunikációs technikai eszközzel felszerelt tantermeink száma majdnem 100%.
Elkezdődött a szülői közösség által megvásárolt játszó-

téri elemek telepítése is. Köszönjük a földmunkában és
egyebekben nyújtott segítséget az önkormányzatnak!
Hamarosan gyönyörű új játékok teszik tartalmasabbá az
alsósok napjait.
Augusztus 27-én a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet munkatársai is jártak nálunk, és tájékoztattak arról,
hogy az iskola energetikai megújulásáért beadott nyertes
pályázat fontos szakaszba ért. Az ősszel kiírják a közbeszerzési eljárás, és ha fennakadás nélkül lezajlik, akkor
még ebben a tanévben elkezdik a felújítást. Többek közt
az ablakok, a kazán cseréjét, homlokzatszigetelést és a
napkollektorok telepítését. Reméljük, hogy a jövő tanévre elkészül.
Az évnyitó előtt pedig megérkezett a nagyon várt 3
tanteremnyi iskolabútor is. A 9., 10., 11. termekben
vadonatúj tanulói székek és padok kerültek elhelyezésre.
Azóta a tanári szoba székeinek egy része is kicserélődött
újakra.
Az iskolai élet alig kezdődött el, máris számos program
áll előttünk. A teljesség igénye nélkül ízelítő az őszi le-

hetőségekről:
A szeptemberi községi rendezvényeken való részvétel,
mint Szüreti nap, Szent Mihály Napi Vígasságok, megszerveztük a hagyományos Pákozdi Emléktúránkat is.
Az alsó tagozat a Vörösmarty Mihály Községi Könyvtár szervezésében részt vehetett egy bábelőadáson.
Az Egyházmegyei Múzeum pályázatán két csoport
Tác-Gorsium, illetve Megyei Levéltár látogatást nyert.
A budapesti Sziklakórházba is pályázati lehetősséggel
látogat el egy csapatunk.
November 16-án folytatódik a hagyomány, és az iskolai szülői közösség Sulibált rendez, melyre szeretettel
várunk minden érdeklődőt. Támogassuk együtt az iskolásokat!
Mindezek mellett elsődleges feladat az iskolában a tanulás és a tanítás, erről sem feledkezhetünk meg. Eredményes tanévet kívánok mindenkinek!
Tőzsér Mónika
megbízott igazgató

ISKOLABÁL
Szeretettel meghívjuk iskolánk
Jótékonysági Báljára

A Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola valamint a Szülői
Munkaközössége szeretettel meghívja Önt, kedves családját és baráti körét 2019.november 16-án, 19 órától
tartandó Iskolabálra a DFT- Eseményközpontba.
Szervezők
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A KÁPOLNÁSNYÉKI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ELSŐ FÉLÉVÉNEK FONTOSABB IDŐPONTJAI
Szeptember
09.02.
09.02. – 06-ig
09.09.
09.14.
09.18. 17 óra
09.27.
09.28-29.
09.30-10.04.
09.23. és 30.
Október
10.04.
10.07-12.
10.08.
10.11.
10.16.
10.22.
10.20.
10.24-25.
10.25-ig
10.25-26.
10.
10.28-10.30.
November
11.04-05.
11.04.08.
11.11.
11.12.
11.13.
11.16.
11.18-19.
11.18-22.
11.20.
11.20.
11.
11.
11.
11.
11.
11.30.
December
12.01.
12. 02-09-16.
12.06.

Tanévnyitó ünnepély első tanítási nap
Beiratkozás a művészeti tagozatra
AMI első tanítási nap
Szüreti nap IKSZ
SZMK értekezlet
Pákozdi emléktúrára
Szent Mihály-napi Vigasságok – művészeti bemutató, IKSZ
Világ Legnagyobb Tanórája
Országos Könyvtári napok keretében Aranyszóló pintyőke c. előadás a Kápolnásnyéki Művelődési házban
Megemlékezés: Az aradi vértanúk emléknapja
Határtalanul-Barangolás Erdélyországban 7.b utazása
Pályaválasztási kiállítás Érd
Gólyaavatás
8. osztályos tanulók és szüleinek tájékoztatása a felvételi rendjéről
Október 23. műsor
A felvételi eljárás rendjének nyilvánosságra hozatala a felvételi tájékoztatóban
Kisérettségi magyar, történelem 11.a 11.b
Kisérettségi témaköreinek kihirdetése
Pályaválasztási kiállítás- Székesfehérvár
Pesovár népdaléneklési verseny válogatója
Őszi Szünet
Pályaválasztási kiállítás- Székesfehérvár
Róma-Nápoly kirándulás
Márton napi vetélkedő
Olasz szépkiejtési vetélkedő gimnazisták részére
Névadónk hava matematika verseny
Suli – bál
Fogadóóra
Házi helyesírási verseny gimnáziumi tagozaton
Nyílt nap a gimnáziumi tagozaton
Névadónk hava versenysorozat -Vörösmarty komplex természettudományos verseny
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny általános iskolai tagozaton
IKSZ- névadónk hava versenyeinek segítése
„FOLKLÓRA” rendhagyó népzenei szolfézsóra találkozó
Novella és versíró pályázat a gimnáziumi tagozaton beadási határidő: 01.15.
Zenei illusztráció-kiállítás
Záró ünnepség, fáklyás felvonulás, iskolánk 40 éves évfordulójának megünneplése
Vörösmarty Versmondó verseny (Székesfehérvár)
Adventi gyertyagyújtás
Mikulás
19

12.06.
Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára
12.07.
Szalagavató
12.09-13.
9.ny félévi vizsga
12.12-13.
Történelem vizsga 6.évf.
12.16-17.
9.b félévi projekt vizsga
12.20.
Karácsonyi műsor
12.
Varga Tamás országos matematika verseny
12.23.-01.03.
Téli szünet
Január
01.13-17.
Félévi vizsgák, bemutatók AMI
01.13-17.
Osztályozó vizsgák
01.18. 10.00.
Központi felvételi vizsga
01.20-24.
Magyar kultúra napja- versmondó délután
01.24.
Az első félév utolsó napja
Munkanap áthelyezés:
2019. december 07. (szombat) és 2019. december 14. (szombat) helyette november 30.(szombat)

GÓLYATÁBOR 2019.08.22-23.
A gólyatábor remek alkalom volt arra, hogy megismerjük az új osztálytársainkat. Augusztus 22-én mindenki
izgatottan érkezett az iskolába.
Itt, a két nap alatt, az osztálytársainkon kívül megismerhettük évfolyamtársainkat, és az osztályfőnökeinket. Első
nap a Diákönkormányzat tagjai körbe vezettek minket az
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iskolában. Miután ez megtörtént, ismerkedős játékokban
vettünk részt, amit mindenki nagyon élvezett.
Másnap elmentünk sárkányhajózni, ami nekem nagyon
tetszett, és szerintem a többieknek is. Miután azzal
végeztünk, visszamentünk az iskolához ebédelni. Egy
kis pihenő után elsétáltunk egy szabadstrandhoz, és itt

töltöttük el a nap hátralevő részét a táborból.
Szerintem mindenki nevében mondhatom, hogy életünk
eddigi legjobb két napját töltöttük el a táborban.
(Varjas Flóra Viola
9.a (dráma))
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HUMÁN CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Cím: 2481 Velence, Zárt utca 2. Tel /Fax: 22- 470- 288 Email: human01@freemail.hu Honlap: www.human01.eoldal.hu
INTÉZMÉNYVEZETŐ: TÖRÖK ÁGNES
Családsegítő Horváth Zsuzsanna megtalálható: csütörtök 8-12-ig
2481 Velence Zárt u. 2.
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK:
• Gyermekjóléti szolgáltatás
Egységvezető: Dócziné Horváth Erika
Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/470-288
• Családsegítés
Egységvezető: Török Ágnes

Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/470-288
• Házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/589-157 Mobil: 06/30 9151895
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/589-157 Mobil: 06/30 9151895

BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN LEHET IGÉNYBE
VENNI. TEL:470-288
A tanácsadás ingyenes! Helyszín: Velence, Zárt u. 2.
NYUGDÍJ ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI
SZAKTANÁCSADÁS, ÜGYINTÉZÉS:
Tanácsadó: Bencsik Ferencné
Elérhetőség: Szerda 9.00-11.00-ig
Velence Zárt utca 2
Telefon: 22/470-288

JOGI TANÁCSADÁS:
JOGI TANÁCSADÁST CSAK ELŐZETES,
(havonta egy alkalom)

Horváth Zsuzsanna
családgondozó

TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉD
A Gárdonyi Járási Hivatal települési ügysegédje minden csütörtökön 9.15-10.00
óra között fogadóórát tart Kápolnásnyéken az Önkormányzati Hivatalban. Az ügysegéd tájékoztatást ad a járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátásokról, segítséget
nyújt a nyomtatványok kitöltésében, valamint eljuttatja azokat a járási hivatal ügy-

KVAK-HÚS
Kvak Zoltán – kistermelő 2475 Kápolnásnyék, Ady utca 53.
Tel.: 06-30/369-4446
Hagyományos módon érlelt füstölt áruk!
Füstölt csont 700.Első csülök 1200.Hátsó csülök 1400.Füstölt császárvég 1400.Kenyér szalonna 1400.Kolozsvári szalonna 2100.Darabolt comb 2300.Darabolt lapocka 2300.Felsál sonka 2500.Angol szalonna 2500.Füstölt tarja 2500.Füstölt kolbász 2000.22

Fehér szalámi 2200.Paprikás szalámi 2200.Mangalica sonka 2500.Mangalica lapocka 2500.Mangalica szalonna 2200.Mangalica kolbász 2500.Toros csomag 1400.Sütő kolbász 1400.Disznósajt 1700.Töpörtyű 2400.Zsír 700.- + doboz

intézőihez. Ilyen ellátások például az ápolási díj, időskorúak járadéka, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság és az aktív korúak ellátása.
Az ügysegéd elérhetőségei:
e-mail: horpacsine.krecs.erzsebet@fejer.gov.hu

RENDŐRKAPITÁNYSÁG
GÁRDONY RENDÉSZETI OSZTÁLY
2483 Gárdony, Szabadság u. 40., Tel./fax: 22/472-062 IRM-tel./fax: 22/2466,
E-mail: gardonyrk@fejer.police.hu
Kápolnásnyék Körzeti Megbízott Fogadóórák
Helye: Kápolnásnyék, Fő utca 28. (Polgármesteri Hivatal)
Időpontja: minden hónap második hétfőjén 16:00 - 17:00
2019.03.11.
2019.04.08.
2019.05.13.
2019.06.03.
2019.07.08.

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

2019.08.12.
2019.09.09.
2019.10.14.
2019.11.11.
2019.12.09.

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

Egyéb időpontban elérhetőség:
Sárközy Csaba r.ftőrm.
körzeti megbízott
06/20/320-99-19
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
KÁPOLNÁSNYÉKI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Székhelye:
2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Központi telefonszám:
22/574-100, 574-101
Fax: 22/368-018
Podhorszki István polgármester
574-100/114, 70/3823748
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
574-100/115, 70/9530786
Titkárság:
Németh Ildikó önkormányzati referens
574-100/111, 70/3801089
Testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyvezése (Kápolnásnyék, Nadap,
Vereb) önkormányzati ingatlanok bérletével kapcsolatos feladatok.
Igazgatási Iroda:
Dr. Kiszler Judit aljegyző
574-100/118, 70/4274977
Testületi és bizottsági ülések előkészítése, birtokvédelem, állatvédelmi
hatósági ügyek, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, szünidei gyermekétkeztetés.

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

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK:

Péntek: 7.30 – 11.30 Iskolafogászat
11.00 – 15.00

Háziorvos: Dr. Pauli Szilárd
Tel.: 06/22/574-065,
06/20/9355210
Rendelési idő:
Hétfő: 8.00 – 12.00
Kedd: 16.00 – 17.00		
Pettend: 14.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 12.00
Csütörtök: 14.00 – 18.00		
Pettend: 8.30 – 10.00
Péntek: 8.00 – 12.00

Védőnő: Szita Ildikó és Gelencsér
Zoltánné
Tel.: 06/22/368-017
Terhes tanácsadás:
Kedd: 8.30 – 10.00
Védőnői fogadó óra:
Kedd: 10. 00– 11.00
Nővédelmi tanácsadás:
Kedd: 11. 00– 12.00
Csecsemő tanácsadás:
Kedd: 13. 00– 14.00

Gyermekorvos: Dr. Szalai Lídia
Tel.: 06/22/368-017,
06/30/4211782
Rendelési idő:
Hétfő: 8.00 – 10.00
Kedd: 14.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 9.30
Csütörtök: 14.00 – 16.00		
Pettend: 12.45 – 13.30
Péntek: 8.00 – 10.00
Fogorvos: Dr. Gerhát Márta
Tel.: 06/22/368-459
Rendelési idő:
Hétfő: nincs rendelés
Kedd: 11.30 – 19.00
Szerda: 11.30 – 19.00
Csütörtök: 7.30 – 15.00		

Orvosi ügyelet:
Velencei Szakorvosi Rendelőintézet
2481 Velence, Balatoni u. 65
(7-es főút mellett)
Tel: 22/311-104
naponta hétköznap 17.00 órától másnap reggel 7.00-ig, munkaszüneti napokon 0-24 között folyamatosan.
Vörösmarty Mihály Községi
Könyvtár 2475 Kápolnásnyék, Fő
utca 28.
Telefon: 22/574-100/123
Nyitva tartás:
Hétfő: 8.00 – 12.30
Szerda: 13.30 – 19.00

zése, növényvédelemmel és település
üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok
Pénzügyi Iroda
Vadasné Frideczki Magdolna
pénzügyi irodavezető
574-100/113, 70/9775678
Költségvetéssel, beszámolóval kapcsolatos ügyek, gazdálkodás
Csurgó Mária pénzügyi ügyintéző
574-100/113, 70/9530772
Bérszámfejtéssel, utalásokkal kapcsolatos feladatok
Dömsödiné Mészáros Ildikó
pénzügyi ügyintéző
574-100/113, 70/9530776
Könyvelés, tárgyi eszköz nyilvántartás
Bognár Dalma pénzügyi ügyintéző
574-100/113,		
Személyügyi, munkaügyi feladatok
ellátása, költségvetéssel kapcsolatos
adatszolgáltatás,
Istvánovits Renáta pénzügyi ügyintéző
574-100/113
Számlák analitikus nyilvántartásával,
civil szervezetek elszámolásával kap-

Körzeti megbízott:
Sárközy Csaba r.ftőrm.
Telefon: 06/20/320-99-19
Fogadóóra: Minden hónap második
hétfője 16.00 – 17.00
Kápolnásnyék és környéke Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület
Elnök: 06-30-621-3262
Járőr: 06-30-621-3272
Bankszámlaszám:
B3 tak.szöv: 73602048-10241600
Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (intézményfenntartó társulás)
2481 Velence, Zárt utca 2.
Tel: 22 470 288,
Fax: 22 589 157
e-mail: human01@freemail.hu
DRV Zrt. Információs pont		
Velence, Szabolcsi út 40.
Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00 – 15.00
Csütörtök 8.00 – 18.00
Péntek 8.00 – 13.00
Hibabejelentés: 06/40/240-240
Egyéb ügyintézés: 06/40/240-240
E-on ügyfélszolgálat
(ügyintézés csak személyesen,
telefonon nem elérhető)
Ügyfélfogadás:
Kedd 13.00 – 18.00
Csütörtök 8.00 – 12.00

csolatos feladatok, pénztár
Kerkuskáné Bőhm Ágnes
adóügyi ügyintéző (Kápolnásnyék)
574-100/119, 70/9530774
Adóhatósági ügyintézés, adók és adók
módjára behajtandó köztartozások
nyilvántartása, kezelése, elszámolása.
adó- és értékbizonyítvány kiállítása,
hatósági bizonyítványok kiadása.
Domakné Róth Anikó
adóügyi ügyintéző (Nadap, Vereb)
574-100/119, 70/6845853
Adóhatósági ügyintézés, adók és adók
módjára behajtandó köztartozások
nyilvántartása, kezelése, elszámolása.
adó- és értékbizonyítvány kiállítása,
hatósági bizonyítványok kiadása.
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00 – 12:00 és 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 16:00
Péntek: 8:00 - 12:00
Pénztári órák
(Kápolnásnyék, Fő utca 31. fszt. 4.):
Hétfő: 9:00 – 12:00 és 13:00 - 17:00
Szerda: 9:00 – 12:00 és 13:00 15:00
Péntek: 9:00 - 12:00

Helyszín: TÓ-VILL BT székhelyén,
Kápolnásnyék, Tó utca 20.
E-On hibabejelentés:
Vezetékes telefonról (ingyenes)
06-80-533-533
Mobiltelefonról 06-80-533-533
Önkormányzati Hivatal - Törjék Zoltán
22/574-100/111vagy 70/6845856
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT
Agárd, Gárdonyi Géza utca 34.-38.
06/22/579-185
Hazai Kommunális Kft
(a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása)
ügyeleti telefonszám 06-20/805-9009
Dabasi-Halász kastély
2475 Kápolnásnyék, Deák Ferenc
utca 10.
Tel.: 36-21-292-0471
E-mail: info@dabasi-halaszkastely.hu
Fejér megyei Állatvédőrség
bejelentés, információ:
06-70/4150106
Engedély szám:
MŰV.MIN.B/PHV/1016/1992
Felelős Kiadó:
Podhorszki István polgármester
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