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BEKÖSZÖNŐ
Önkormányzatunk július 15-én tartott ülésén megbízott a Kápolnásnyéki Kisbíró újság szerkesztésével.
Ezt a feladatot már 1992-ben, 28 évvel ezelőtt is
elláttam. Akkor is nehéz volt, s tudom most is nehéz
lesz, mert kevesen szeretnek írni, pláne ha az a köz
számára jelenik meg. Viszont, úgy érzem, hogy a településünk minden lakójához eljutó kiadványt jó lenne
egy jó információs újságként rendszeresen megjelentetni. Ezért tisztelettel várom jelentkezésüket, hogy
miről és milyen információkat juttassunk el Önökhöz

a Kisbírón keresztül.
Az újságban szeretném időben jelezni, hogy mikor
lesznek önkormányzati ülések és milyen napirendi
pontok várhatóak. Természetesen az ülés előtt frissen felvett, vagy a rendkívüli ülések napirendi pontjai
az előzetesben nem jelenhetnek meg, de ezeket az
információkat a közösségi oldalakon tesszük közzé.
Szeretném a népességi adatainkat rendszeresen
leközölni, valamint az Önkormányzat dolgozóit is bemutatni, akik ügyeinket – életünket segítik, szervezik.

Visszanyúlok régebbi érdekesebb cikkekhez, az akkori helyzetet összehasonlítjuk a maival.
Összességében jó lenne egy informatív kiadványt
készíteni, ami Önökért és Önöknek készül!
Ezekhez kérem tisztelettel segítségüket!
Kupi László alpolgármester
főszerkesztő
Telefon: 06-20-390-4865
E-mail: kupilaszlo@gmail.com

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Kápolnásnyéki Lakosok!
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket a 2020 márciusa óta eltelt időszak önkormányzati döntéseiről, a
települést érintő eseményekről.
A Képviselő-testület 2020. március 4-ei ülésén megbízta a Fejér Európa Kft-t a Fő utca – Gárdonyi út –
Kutas sor csatlakozásában közlekedési jelzőlámpával
ellátott, új gyalogátkelőhely kiépítésének tervezésére,
kiviteli terveinek elkészítésére, melyre 1.675.350 Ft
fedezetet biztosított. A tervek időközben elkészültek,
folyamatban van a kivitelező kiválasztása.
A képviselők döntöttek a Csekési út felújításáról,
melynek kivitelezésével az Útéppark Kft.-t bízták meg
11.865.007 Ft vállalkozói díj ellenében.
Döntés született az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázat
benyújtásáról, melynek keretében - nyertes pályázat
esetén - a polgármesteri hivatal, óvoda és orvosi
rendelő energetikai korszerűsítése történhetne meg.
Az önkormányzat és a Kárpát-medencei Művészeti
Népfőiskola Alapítvány között közszolgáltatási szerződés aláírására került sor, a helyi közművelődési tevékenység támogatásának, ellátásának elősegítésére.
A 2020. március 23-ai ülésen a Képviselő-testület rendeletet alkotott az egyes családi események
lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért
fizetendő díjakról, és az önkormányzati képviselők
és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni
juttatásairól. A tiszteletdíjak összege nem emelkedett
az előző évekhez képest, az önkormányzati képviselők tiszteletdíja havi bruttó 53.500 Ft, a képviselő
és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja havi
bruttó 49.500 Ft.
A képviselők jóváhagyták a 2020/2021-es nevelési
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évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontját, amit a
vírushelyzet a későbbiekben felülírt.
Elfogadták a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás, a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Intézményi Társulás és a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását, melyek módosítására főleg az lakosságszám adatok változása miatt került sor.
A képviselők elfogadták az Önkormányzat 2020.
évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervét,
melyben az iskolakonyha felújítása és a közétkeztetési
szolgáltatás biztosítása szerepelt.
100.000 Ft egyszeri támogatást biztosított a testület
a Velencei Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek beszerzéséhez.
A Képviselő-testület közbeszerzési eljárást indított a
„Közétkeztetés biztosítása és az azt kiszolgáló konyha
felújítása Kápolnásnyéken” projekt tárgyában.
A kápolnásnyéki vasútállomás környéki parkolási
gondok megoldására 3.994.150 Ft fedezetet biztosított a testület a vasútállomás melletti parkoló bővítésére, kialakítására, mely munkát Frits János egyéni
vállalkozó végezte el.
A Képviselő-testület elektromos flotta szolgáltatási szerződést kötött az E.ON Energiakereskedelmi
Kft-vel, melynek keretében 60 hónap időtartamban
elektromos meghajtású NISSAN e-NV200 FURGON
típusú, 4 ajtós gépkocsit bérel havonta 193.000 Ft
díj ellenében.
Ezt követően döntöttek a fogorvosi körzet és a házi
gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról, mely módosítások
indoka a cégbejegyzésekben történt változások átvezetése volt.
A képviselő-testület nem támogatta a Kápolnásnyéki

Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésére vonatkozó
fenntartói javaslatot, mely szerint az iskola alapfeladatai közül kikerül az alapfokú művészetoktatási tevékenység, melyet a Székesfehérvári Kodály Zoltán
Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola venne át Kápolnásnyéken új telephely létesítésével, így iskolánk neve is megváltozna, és az új név
Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola,
Gimnázium lenne. Időközben a Székesfehérvári Tankerületi Központ értesítette önkormányzatunkat, hogy
az intézmény átszervezése megtörtént.
Szülői kérésre a testület ellátási szerződést kötött
a Fészek Családi Bölcsőde fenntartójával a családi
bölcsődei ellátás biztosítására 2020. március 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig tartó időtartamra.
2020. március 11-én hatályba lépett a koronavírus
miatt veszélyhelyzet kihirdető 40/2020. (III. 11.)
Kormányrendelet, a kialakult helyzetre tekintetettel
a képviselő-testület üléseit nem lehetett összehívni,
így 2020. június 17. napjáig a képviselő-testület
hatáskörét a polgármester gyakorolta egy személyben. Ezúton tájékoztatjuk Önöket a veszélyhelyzet
fennállásnak 3 hónapjában meghozott polgármesteri
döntésekről.
A polgármester a veszélyhelyzet fennállásának idejére
rendkívüli szünetet rendelet el a Kápolnásnyéki Napsugár Óvodában 2020. március 16-tól, a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes
ügyfélfogadás idejét módosította, és az Önkormányzat által fenntartott játszóterek és sportlétesítmények
bezárásáról döntött 2020. március 18. napjától.
A polgármester a következő szükséges beruházásokról, felújításokról döntött:
- a kápolnásnyéki Akácfavirág utca felújításáról,

melynek keretében az Útéppark Kft. elvégezte az utca
felújítását 1.681.912 Ft összegben, mely költséget
az Akácfavirág utca Lakóközössége finanszírozott,
- a Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1/D. szám alatti
található nyugdíjasklub terasz és járda burkolatának
felújításáról, melyre 918.000 Ft fedezetet biztosított,
- az Olajtelepi, a Pettend Fehérvári úti és az Ország
út Kutas sori buszváró felújításáról, melynek költsége
681.355 Ft volt,
- a Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1/B alatti önkormányzati bérlakás kazáncseréje és fűtéskorszerűsítésére biztosított 1.053.200 Ft, festésére 320.000
Ft fedezet,
- a „Közétkeztetés biztosítása és az azt kiszolgáló
konyha felújítása Kápolnásnyéken” megvalósítandó
projektben jóváhagyta a közbeszerzési eljárás dokumentációját, döntött a dietetikus szakértő és műszaki
ellenőr bevonásáról 450 000 Ft + 860.000 Ft megbízási díj ellenében,
- a Kápolnásnyék és környéke Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület részére a veszélyhelyzettel kapcsolatos tevékenységének finanszírozására 300.000 Ft,
azaz háromszázezer forint működési célú támogatást
nyújtott,
- módosította az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása,
bővítése” projekt tárgyban, mivel Kápolnásnyék Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című felhívása keretében
sikeresen pályázott, melyhez 371,24 millió forint
vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert.
- a fennálló veszélyhelyzetre tekintettel a képviselő-testület tagjai közül 2. alpolgármestert választott a
polgármester és a jelenlegi alpolgármester esetleges
helyettesítése, akadályoztatása esetére, és megbízta
az önkormányzat építés- és műszaki ügyeinek - különös tekintettet a bölcsőde építés - koordinálásával.
A 2. alpolgármester Keilbach János lett, tiszteltdíjának összege havi bruttó 246.800 Ft, a költségtérítés mértéke havi bruttó 37.000 Ft. A Pénzügyi
és Településfejlesztési Bizottság képviselő tagjának
2020. május 18. napjától Galambos Valéria képviselőt választotta,
- 2020.05.25. napjától megszüntette a Kápolnásnyéki Napsugár Óvodában a rendkívüli szünetet,
- elfogadta az Önkormányzat 2019-2024. időszakra
vonatkozó gazdasági programját, a Humán Családés Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi beszámolóját,
valamint az Önkormányzatának 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
átfogó értékelést,
- a Belatiny Sörmanufaktúra Kft. tulajdonában lévő
Kápolnásnyék belterület 436/2 hrsz-ú ingatlan teljes
területét a kérelemben megjelölt fejlesztés (üzemanyagtöltő állomás és autómosó építése) megvalósítása céljából kiemelt fejlesztési területté nyilvánította,
- döntött a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet
I.1. pont szerinti lakossági víz és csatornaszolgáltatás
támogatására és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3.
melléklet I.1. 9 pont szerinti önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtásáról,
- megállapította „a közétkeztetés biztosítása és az azt
kiszolgáló konyha felújítása Kápolnásnyéken” tárgyú
közbeszerzés eredményét, és intézkedett a nyertes
ajánlattevő, a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt.-vel

történő szerződéskötésről,
- a veszélyhelyzettel összefüggésben kialakult helyzetre tekintettel elengedte az iskolakonyha helyiségbérletével összefüggő II. negyedéves bérleti díj
összegét, bruttó 214.166 Ft-ot Kupi Lászlóné egyéni
vállalkozó részére,
- döntött az önkormányzat és intézménye 2019. évi
maradvány felhasználásáról
- a Deák Ferenc utcai szeletív hulladékgyűjtő konténerek területének térkővel történő kialakítására
175.035 Ft fedezetet biztosított, mely munka elvégzésével az Orisek 2009. Kft-t bízta meg,
- a Kápolnásnyék, Rákóczi utca és Vasvári utca útfelújítására vonatkozó egyszerűsített útépítési tervek
elkészítésével megbízta Szabolcs László egyéni vállalkozót, a tervezési díjra bruttó 620.000 Ft fedezetet
biztosított.
A polgármester megerősítette a képviselő-testület
által hozott, az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő
díjakról, valamint az önkormányzati képviselők és
bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló önkormányzati rendeletet.
Módosította a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatát, valamint a helyi építési szabályzatról
szóló rendeletet.
2020. június 29-én került sor a következő képviselő-testületi ülésre, ahol a képviselők módosították
Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetési rendeletét, és elfogadták az Önkormányzata és intézményei 2019. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet.
Mivel a közétkeztetés biztosítását új szolgáltató (Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt.) végzi, aki emelte a
szolgáltatás díjait, ezért módosítani kellett a térítési
díjakat tartalmazó pénzbeli és természetbeni szociális,
valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól
és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló rendeletet.
Elfogadták a 2019. évben végzett belső ellenőrzésről szóló éves összefoglaló jelentést, a Velencei-tavi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, mérleget, a 2020.
évi üzleti tervet, a VTT Velencei-tavi Terület-és Településfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolóját,
valamint a civil szervezetek támogatásának elszámolásáról szóló 2019. évi pénzügyi beszámolót.
Döntöttek a civil szervezetek 2020 évi támogatásáról:
Támogatott szervezet megnevezése
Református Egyházközség
Római Katolikus Plébánia
Vörösmarty Nyugdíjasklub
Barátság Nyugdíjasklub
Vörösmarty Sport Egyesület
Tóparti Sport Club
Kápolnásnyék és környéke
Bűnmegelőző
Polgárőr Egyesület
Velencei-tavi Rögbi Egyesület
Symposion Alapítvány
Velence Város Önkéntes Tűzoltó
Egyesület
Kápolnásnyéki Olvasókör
Összesen:

Támogatási összeg
300.000,- Ft
150.000,- Ft
150.000,- Ft
150.000,- Ft
1.000.000,- Ft
100.000.-Ft
2.000.000.-Ft
300.000.-Ft
150.000.-Ft
300.000.-Ft
100.000.-Ft
4.700.000.-Ft

Ezt követően fejlesztési támogatási igény benyújtásáról döntöttek, melynek keretében (nyertes pályázat

esetén) megvalósulhatna a Kápolnásnyék, Bem utca
és a Kutas sor járdafelújítása. A projekt megvalósításához 8.637.663 Ft fedezetet biztosítottak.
Módosításra került a Kicsi-Csimota Családi Napközi
Nonprofit Betéti Társasággal a családi bölcsődei ellátás biztosítására kötött ellátási szerződés, melynek
időtartama 2021. augusztus 31-re módosult.
2020. július 15-ei ülésén a Képviselő-testület kiválasztotta a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda udvarára
telepítendő játszótér kiépítésének kivitelezőjét, az
Acer Kft-t, aki bruttó 4.823.908 Ft összegben telepít játszóeszközöket az óvodaudvarra, a beruházás
fedezetére a Magyar Falu Program keretében elnyert
pályázati támogatás biztosít fedezetet.
A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 8 irodájába és a könyvtár helyiségbe klíma berendezés
beszerzésére biztosított bruttó 3.750.564 Ft fedezetet a testület, a munka elvégzésével a a Davkit Kft.-t
bízta meg.
A Képviselő-testület a Kápolnásnyéki Református
Egyházközség tulajdonában lévő Kápolnásnyék külterület 0173 hrsz-ú ingatlan teljes területét a temető
helyreállítása céljából kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, így tárgyalásos eljárás keretében történhet
a HÉSZ módosítása.
A testület a Kápolnásnyék 900/53 hrsz alatt felépítendő bölcsőde építési engedélyes terveinek módosításával a Mava-Plan Kft.-t bízta meg, 200.000
Ft+Áfa tervezési díj ellenében.
Beszerzési eljárást indított a képviselő-testület a
műszaki tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó szolgáltatás beszerzése tárgyában a „Bölcsőde
építése Kápolnásnyéken” című, TOP-1.4.1-19FE1-2019-00009 kódszámú pályázat keretében
elnyert támogatás szabályos igénybe vételéhez.
Időközben az ajánlatok beérkeztek, a legkedvezőbb
ajánlatot 7.246.950 Ft+Áfa összeget a Mava-Plan
Kft. tette. A szolgáltatás fedezete a projekt költségvetésébe betervezésre került.
Ezt követően a képviselők elfogadták a Dunaújvárosi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi beszámolóját, az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos 2019. évi feladatok ellátásáról és a helyi adókból
származó bevételek alakulásáról szóló beszámolót, és
a Vörösmarty Mihály Könyvtár 2019. évi beszámolóját
a könyvtárellátási szolgáltató rendszerről.
Bővebb információt az önkormányzat honlapján www.kapolnasnyek.hu – találhatnak.
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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AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020.

I. FÉLÉVI FEJLESZTÉSEI, BERUHÁZÁSAI,
GAZDÁLKODÁSA
Az önkormányzat 2020. I. félévi fejlesztései, beruházásai, gazdálkodása
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 2/2020. (II. 11.) önkormányzati rendeletében elfogadta a község 2020 évi költségvetését
és meghatározta azokat a feladatokat, melyeket a

költségvetési évben meg kíván valósítani.
Önkormányzatunk a kiadásait a feladatfinanszírozás
keretében kapott állami támogatásból és a saját bevételeiből fedezi. A saját bevételek jelentős részét az
adóbevételek teszik ki. Ezen felül kiemelt figyelmet
fordítunk a pályázati lehetőségek kihasználására

Kiemelt előirányzat megnevezése
Működési célú támogatások
Felhalmozási célú támogatások
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek
Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
Felújítások
Finanszírozási kiadások
Kiadások összesen
Bevételeink:
A működtetéshez szükséges állami támogatásokat a
Magyar Államkincstár havi ütemezéssel folyósítja. Az
I. félév során 134.555.788 Ft támogatást kaptunk.
Az adóbevételek a várakozásainknak megfelelően alakulnak. Vagyoni típusú adók (építményadó,
kommunális adó) teljesítése 18.466.885 Ft (63
%-os teljesítés) Az Iparűzési adóból az I. félév során
90.572.261 Ft bevétel képződött. (60%-os teljesítés). 2020. április 21-én kihirdetett Gazdaságvédelmi
Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági
hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási
könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) Kormányrendelet a járványügyi helyzettel összefüggésben
bevezetett adózási könnyítéseket és a határidők
módosítását szabályozza, melynek alapján a vállalkozók a helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségüknek, és az ezzel egyidejűleg teljesítendő
adófizetési kötelezettségüknek, valamint a következő
adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg-bevallás benyújtási kötelezettségüknek 2020. szeptember
30-ig tehetnek eleget. Ebből következően az iparűzési adóból év végéig várható bevételek tekintetében
nincsenek pontos információink. Bízunk abban, hogy
az eddigi gyakorlatnak megfelelően az óvatosság elve
szerint tervezett adóbevételek és végéig teljesülnek.
Sajnos a COVID járvány miatt a járványügyi intézkedés keretében az önkormányzatok gépjárműadó
bevétele elvonásra került, ami éves szinten az előző
évi teljesítési adatokat alapul véve mintegy 17 millió
Ft bevétel kiesést eredményez az idei évre önkormányzatunknak.
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat bérbeadás
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Módosított előirányzat
244.540.023 Ft
35.054.425 Ft
180.250.000 Ft
41.207.319 Ft
11.043.782 Ft
1.681.912 Ft
367.590.707 Ft
881.368.168 Ft
71.254.909 Ft
12.447.272 Ft
261.114.587 Ft
2.100.000 Ft
84.198.468 Ft
210.886.795 Ft
23.152.119 Ft
216.214.018 Ft
881.368.168 Ft

útján hasznosítjuk, így próbáljuk növelni a saját bevételeink összegét. Az idei évben itt is bevétel kieséssel kell számolnunk, hiszen a járványügyi helyzet
itt is éreztette hatását. Elmaradtak a műfüves pálya,
művelődési ház és a nyugdíja klub bérbeadásai is. A
működési bevételek részeként az étkezési térítés díjbevételek tekintetében jelentős lemaradás mutatkozik, ami a köznevelési intézmények zárva tartásának
következménye. Ez a bevétel kiesés azonban kiadási
oldalon is megmutatkozik, hiszen az önkormányzat
közétkeztetési kiadási is jelentősen csökkentek.
Működtetési kiadásinak:
Az önkormányzat az intézmények és a közterületek
tekintetében is kiemelt figyelmet fordít a közfeladatok
megfelelő színvonalon történő ellátásra.
A Munkaügyi Központ támogatásával az idei évben is
folytatódott a közmunka program.
Településünkön a nehéz gazdasági helyzet ellenére
is próbáltuk tovább folytatni a település fejlesztését,
szépítését. Sor került az Olajtelepen, valamint Pettenden a buszvárók burkolatcseréjére. A kivitelezés
998.220 Ft volt. Újjáépítésre került a Fő utcai temetőben lévő kút, melynek 413.868 Ft költsége az
idei költségvetést érintette. Az év elején 1.881.940
Ft értékben virágosítást és parkosítást valósítottunk
meg a községközpontban
Az önkormányzati tulajdonú épületek állagmegóvásának keretében sor került a Gárdonyi utcai szolgálati
lakás burkolatcseréjére, vízvezeték cseréjére, valamint
a hivatal 2 irodája új laminált padlóburkolatot kapott.
Megtörtént a fent említett ingatlanok belső festése is.
A szolgálati lakások karbantartásának teljes költsége
1.078.001 Ft, a hivatali irodák parkettázása és fes-

egyrészt a település fejlesztése, másrészt a lakosság a
rászorulók támogatása érdekében A lehetőségekhez
mérten a szabad saját forrás terhére is támogatjuk a
rászorulókat, illetve fejlesztjük a települést.
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot az elfogadott költségvetés féléves teljesítéséről kiemelt előirányzatonként:
Tényleges teljesítés
134.555.788 Ft
36.911.644 Ft
109.531.328 Ft
15.414.418 Ft
4.828.695 Ft
1.794.912 Ft
367.590.707 Ft
670.627.492 Ft
31.300.528 Ft
5.146.853 Ft
139.033.076 Ft
720.880 Ft
26.213.124 Ft
180.619.353 Ft
18.110.218 Ft
96.039.879 Ft
497.183.911 Ft
tése 572.400 Ft volt.
A település útjainak állapota az elmúlt években sokat
javult. Pályázati forrásból számos utcát sikerült újra
aszfaltozni. Keressük a forrást arra, hogy a még felújításra szoruló utcák is minél hamarabb új burkolatot
kaphassanak.
Az idei évben sajnos a megszokott önkormányzati
rendezvények megtartására nem volt lehetőség, bízunk abban, hogy a legfontosabb rendezvényünket a
Szent Mihály Napi Vigasságokat a megszokott színvonalon rendezhetjük meg szeptemberben.
Lehetőségeinkhez mérten az idei évben 4.700.000
Ft-tal támogattuk a civil szervezeteket.
Az idei évben is benyújtottuk pályázatunkat Lakossági
Víz és Csatornaszolgáltatás támogatására. Bízunk a
pályázat sikerében, hiszen ezzel az összeggel a lakosság víz és csatornadíjai továbbra is kedvezményesen
kerülnének megállapításra.
Év közben a lehetőségeinkhez mérten a települési
támogatás keretében segítettük a szociálisan rászorulókat. Szociális támogatásként az igénylők részére
601.500 Ft kifizetés történt.
Az I. félév során a járványügyi védekezésre az önkormányzat 2.109.616 Ft-ot költött.
Felhalmozási kiadásaink:
Elkészült TOP pályázat keretében a Pázmándot Kápolnásnyékkel összekötő kerékpárút. A pályázati
támogatás önkormányzatunkat megillető összege
290.054.425 Ft.
A munkagépek részére az önkormányzat udvarán
kialakítottuk egy gépjármű tárolót, melynek teljes
kivitelezési költsége 2.338.730 Ft.

Kápolnásnyék Fő utca és a MÁV zajvédő által határolt részén új parkoló került kialakításra, melynek
költségvonzata 3.994.150 Ft. Megtörtént Kápolnásnyék-Pettend, Kenessey utca ivóvíz hálózat bővítése
2.300 000 Ft + Áfa kivitelezési költséggel, melynek
fedezetét az érintett ingatlan tulajdonosai befizették
önkormányzatunk részére.
Elkészült a Gárdonyi utca-Fő utca-Kutas sor gyalogátkelő terve 1.155.000 Ft + Áfa tervezői díjért.
Befejeződött a Vörösmarty Emlékház felújítására.
A 444 millió Ft támogatás az Emberi Erőforrások
Minisztériumának költségvetésében szerepel. A fejlesztési forrásból a múzeum épület, a hozzá tartozó
szolgálati lakás és vendégház felújítása is megvalósult. Ezzel együtt sor kerül egy parkoló kiépítésére,
valamint a park rekonstrukciójára is, melyben helyet
kapott a Csajághy Laura szabadtéri színpad is. A kivi-

telezési munkálatokat a VTT Velencei-tavi Terület – és
Településfejlesztési Nonprofit Kft felügyelte.
Az önkormányzati hivatal irodaiban kicseréltük a régi
bútorzatot, melynek összes költsége 2.917.050
Ft. Az orvosi rendelőbe 200.702 Ft +Áfa értékű
mosó-szárítógép és hűtőszekrény került beszerzésre. 1.750.000 Ft + Áfa értékben 4 db 5x5m
rendezvény sátrat és 25 db egyedi sörpad garnitúrát
vásároltunk meg.
A költségvetésben elkülönítésre került egy keretös�szeg a nyugdíjak klub épületének felújítására is. A
kivitelezés megvalósításának költsége mindösszesen
2.890.125 Ft volt.
Az idei évben 11.865.007 Ft saját forrás terhére
elkészült az évek óta problémát okozó Csekés dűlőút
felújítása is. Az Akácfavirág utca lakói megkeresték
önkormányzatunkat, hogy megfinanszíroznák az utca

aszfaltozásának költségét, így lakossági hozzájárulásból valósulhatott meg az érintett útszakasz burkolása.
Meghibásodás miatt szükségessé vált a Semmelweis
tér 1/B alatti önkormányzati bérlakás kazáncseréje,
melynek költsége 1.053.200 Ft volt.
Összegzésként megállapítható, hogy az I. félév során
a járványügyi helyzet ellenére is próbáltuk a feladatainkat a költségvetésben tervezettek szerint folytatni
és megvalósítani. Jelenleg a bevétel kiesések miatt
takarékos és átgondolt gazdálkodásra lesz szükség
a II. félév során, hiszen az adóbevételek jelentik az
önkormányzat bevételének jelentős részét. Jelenleg
az önkormányzat és intézményei költségvetésének
végrehajtása során finanszírozási problémával nem
számolunk, de folyamatosan figyelemmel kísérjük a
bevételek alakulását és ehhez igazítjuk a költségvetésben betervezett feladatok végrehajtását.

KÁPOLNÁSNYÉKI LÁTNIVALÓK
A CSAJÁGHY LAURA SZÍNPAD

CSAJÁGHY LAURA SZÍNPAD KÖZHASZNÚ
NKFT.
A Csajághy Laura Színpad Nkft. 2019 decemberében
újult meg, nevét Vörösmarty Mihály felesége és
múzsája után kapta, lévén a szabadtéri színpad,
amelyet működtet Vörösmarty Mihály egykori
otthonának épülete mögött, Kápolnásnyéken
található. Az Nkft. ügyvezetője Kelemen István
Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett
színművész, a székesfehérvári Vörösmarty Színház
társulatának tagja. Az építkezés megkezdéséhez
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális
Államtitkársága 40.000.000 millió forintos
támogatást nyújtott a Csajághy Laura Színpad Nkft.nek az Előadó-művészeti többlettámogatási rendszer
keretében.
A szabadtéri színpadon színházi előadásokat, koncerteket, táncelőadásokat láthat és hallhat a nagyközönség a nyári időszakban, ezen kívül több partnerségi
együttműködés, fesztiválok, a térség kulturális életét
színesítő kezdeményezések kötődnek tevékenységéhez.
Az avatóünnepség alkalmával lelepleztük Pető
Hunor Munkácsy-díjas szobrászművész
Vörösmarty feleségét ábrázoló alkotását.
A Csajághy Laura Színpad alapítója a Kárpát-

medencei Művészeti Népfőiskola.
A Népfőiskola központja
A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola – a Nemzeti Művelődési Intézettel és a Lakitelek Népfőiskolával együttműködve –Velencei-tó melletti központtal
működteti folyamatosan bővülő kulturális hálózatát.
A művészeti népfőiskola tematikáját tekintve egyedülálló intézmény. Az alapítványi formában működő
szervezet központja a Kápolnásnyék szívében álló
Halász-kastély, amelyben állandó kiállítás, időszaki
kiállítóhely, kávézó és múzeumshop működik. Itt rendezte meg a Népfőiskola 2019 végén a népfőiskolai
mozgalom történetéről, jelenéről és jövőjéről, valamint
a művelődés és közművelődés témaköréről tartott
konferenciáit szakértő előadók közreműködésével.
A Népfőiskola stratégiai célja
A Népfőiskola egyedülálló közösségformáló és nevelő módszereket bevezető intézmény. Fontos, hogy az
ország számos pontján alakuljon egy-egy újabb sejt,
amely egyre több szinten köti össze a Kárpát-medence magyar ajkú közösségét. A szoros együttműködés
az ÖKI-vel lehetővé teszi, hogy a művészeti ágak,
a történelem és a Kárpát-medencei kortárs kultúra
sajátos összefűzésével a Népfőiskola tevékenysége
katalizálja a magyar közéletet.
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.

Az élethosszig tartó tanulás, a sokszínű és sokrétű
felnőttképzés sajátos formáját nyújtja a Művészeti
Népfőiskola, amelynek stratégiai célja, hogy a Kárpát-medence legkomplexebb – iskolarendszeren
kívüli – művészeti képzését, továbbképzését, magyar nemzeti identitást erősítő művészeti nevelési
programját megvalósító intézményeként működjön.
A kuratórium
Rodics Eszter elnök, a Halász-kastély igazgatója
Gulyás Dénes Kossuth-díjas operaénekes
Liber Endre népzenész, a FolkEurópa lemezkiadó
alapítója
Pál Gábor, a Vasutas Zeneiskola és a Pesti Broadway
Musicalstúdió nyugalmazott igazgatója
Pető Hunor Munkácsy-díjas képzőművész

A védnöki testület
A megfogalmazott célok megvalósításához a Népfőiskola védnöki testületet hozott létre, amely tanácsadással támogatja a szervezet munkáját. A védnöki
testület ajánlásokat tesz, javaslatokat fogalmaz meg,
véleményez és állást foglal a népfőiskola által tervezett kezdeményezésekkel kapcsolatban.
A védnöki testület tagjai:
Krucsainé Herter Anikó, az EMMI helyettes
államtitkára
Lezsák Sándor József Attila-díjas író, az
Országgyűlés alelnöke, a népfőiskolai mozgalom
vezetője
L. Simon László József Attila-díjas író, országgyűlési
képviselő

Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos, országgyűlési
képviselő
Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési
Intézet ügyvezetője
A Népfőiskola központjának fejlesztése
A Népfőiskola a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány
által 2016-ban megnyitott, jelenleg már sikeresen
működő Halász-kastély kulturális központra épül, de
szükséges a folyamatban levő beruházások befejezése, újabb, szomszédos ingatlanok megvásárlása
és fejlesztése. Ez a munka már megkezdődött, az
ingatlanok egy részét megvásárolta a Népfőiskola, a
látványtervek elkészültek, a második ütem előkészítése intenzíven zajlik. A Népfőiskola minden új épületének avatásához egy-egy konferencia, alkotótábor
beindítása kötődik majd.

A VÖRÖSMARTY EMLÉKHÁZ
MEGÚJULÁSA
A kápolnásnyéki Vörösmarty Emlékház felújítására
450 millió forintos állami támogatást nyújtott az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, a fejlesztés Tessely
Zoltán országgyűlési képviselő és miniszterelnöki
biztos, valamint L. Simon László országgyűlési
képviselő támogatásával valósult meg. Az Emlékházat
az Irodalmi Emlékház Program keretében
újították fel, amely térköves személyképkocsi- és
buszparkolókkal, rendezett parkkal, kiállításokkal és
egy lenyűgöző sétánnyal várja látogatóit. A kiállítás
a Petőfi Irodalmi Múzeum hozta létre, a Kresz
családról szóló termek szakértője Bányai Balázs
történész. Az Emlékház kiemelt célkitűzése, hogy
minél több diák jusson el a megújult épületbe, és
a múzeumpedagógiai foglalkozások keretében a
fiatalok mélyítsék ismereteit a költőről és szellemi
örökségéről.
A felújítás célja az volt, hogy az intézmény a Szózat
szerzőjéhez méltó, turisztikai célokra is alkalmas
épületben működhessen tovább. A generáltervezései
feladatokat a TSPC látta el, építészpartnerünk
Ónódi Szabó Lajos és a Bicske Építő Kft.
voltak.
„Fontosnak tartjuk, hogy az Emlékház hiteles, az
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egykori lakóihoz és az itt képviselt szellemi örökséghez
méltó tér legyen – mondja Kádár Mihály, a TSPC
tulajdonos-ügyvezetője. A kápolnásnyéki építészeti
projekt célja nem több és nem kevesebb, mint
olyan környezetet megvalósítani, amely az életmű
megértését támogatja és a látogatáskor elmélyülésre
biztat.” Vörösmarty Mihály életének első éveit töltötte
ebben a házban: az eredeti, fazsindelyes tetőzetű,
egyszerű, földszintes ház fontos szerepet játszott a
költő életében. Az épület elsősorban nem építészeti,
sokkal inkább szellemi értékei miatt képvisel
védett értéket: a felújítás során a feladatok közé
tartozott az állapotfelmérés és a tervezés, melynek
fókuszában az állt, hogy a szakemberek az épületet
megszabadítsák az évtizedek alatt rárakódott javítási
megoldásoktól és egy egységes, korszerű, esztétikus
teret hozzanak létre. Fontos kérés volt a megrendelő
részéről, hogy az Emlékmúzeum iskolás- és felnőtt
látogatócsoportok számára is kényelmes tér legyen,
ami Vörösmarty egykori otthonának hangulatát
sugallja. A vadgesztenyefa-lugas szép megérkezés
az Emlékházhoz, amelyet impozáns méretű kert
ölel körül. A kertépítési munkák a befejező fázisban
tartanak, megújul a ház körüli park, ahol az utak

találkozásánál márvány talapzaton Vigh Tamás
szobrászművész Vörösmarty Mihály mellszobra
látható. A kápolnásnyéki emlékház hamarosan nyitott
kapukkal várja látogatóit.
Néhány érdekesség a projektről:
Bár a ház több helyen Vörösmarty szülőházaként
szerepel, a költő valójában Nyéken született, a
család csak később költözött át ebbe az épületbe.
A házat Nádasdy gróf gazdatisztjeként használhatta
Vörösmarty Mihály édesapja. A ház későbbi lakója
volt Kresz Géza hegedűművész, ám a Kresz család
nem élt benne életvitelszerűen, csupán nyári lakként
használta a kúriát. A házban 1950-ben, Vörösmarty
születésének 150. évfordulóján irodalmi múzeumot
nyitottak: az új kiállítás berendezését most a Petőﬁ
Irodalmi Múzeum végezte el.
Stáblista
Megrendelő: Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Generáltervező: TSPC – Kádár Mihály Felelős építész
tervező: Bicske Építő Kft. – Ónodi Szabó Lajos, Ónodi
Szabó Ákos
Kerttervező: Almási Balázs egyéni vállalkozó
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HÁTTÉRANYAG

VELENCEI-TAVI KISTÉRSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY
HALÁSZ-KASTÉLY, KÁPOLNÁSNYÉK
VELENCEI-TÓÉRT DÍJ
A KÁPOLNÁSNYÉKI HALÁSZ-KASTÉLY
A 13 éve sikeresen működő Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány alapítója: L. Simon László országgyűlési képviselő, elnöke a velencei lakos dr. Kazai Viktor
ügyvéd. Az Alapítvány több éves kitartó és elkötelezett
munkájának eredménye a csodálatosan megújult Halász-kastély és parkja,
és a fejlesztéseknek
még nincs vége. Kápolnásnyéken a négy
éve újjászületett épület egyre élénkebb
kulturális életnek ad
otthont. A kastély kulturális élete folyamatosan fejlődik: a valahai
tulajdonosok, a Dabasi-Halász család tagjai
örömmel tapasztalnák,
hogy a gyönyörű épület
falai közt újra a dallamoké, a tartalmas beszélgetéseké, az építő
közösségi programoké
a főszerep.
A törekvéseket igazolják a kastély rendezvényeire egyre nagyobb számban
érkező látogatók: teltházzal zajlottak a nyári KastélyKoncertek a komolyzene és a jazz jegyében. Két új
sorozattal is jelentkezett a Halász-kastély: gyermekeknek, családoknak szóló koncertsorozat indul FÜLEmüle címmel, ahol a legkülönbözőbb hangszereket
remek művészek iránymutatásával és társaságában
ismerheti meg, próbálhatja ki a legfiatalabb korosztály,
miközben játékosan ismerkedik meg a komolyzene
világával. A KönyvVilág elnevezésű program könyvbemutatókkal jelentkezik: kiadókat, szerzőket, remek
műveket ismerhet meg első kézből az olvasásra,
könyvforgatásra nyitott érdeklődő.

Az őszi, téli időszak csendesebb látogatottságának
élénkítésére indult el a nagysikerű Kastélymesék
sorozat: havonta egy este különleges vendégek különleges helyszínen mesélnek különleges életükről,
különleges épületekről és személyes történeteik segítségével hívják rendhagyó kalandozásra hallgató-

ságukat. A sorozat vendége volt többek között Gróf
Nádasdy Borbála, Margittai Gábor író, Bányai Balázs
történész, Gulyás Gábor müvészettörténész, Oláh Vilmos hegedűművész, Grászli Bernadett múzeumigazgató és még sokan mások. Az adventi időszakban
az Advent a Kastélyban rendezvénysorozat során
minden adventi vasárnapon az ünnepi díszbe öltöztetett Halász-kastélyban és udvarán gyertyagyújtással,
forralt borral, karácsonyi dallamokkal és irodalommal
várjuk az ünnepre készülődőket.
A TURISZTIKAI ÉVADNYITÓ
A szezonkezdetnek hivatalos és ünnepélyes keretet

biztosít a kápolnásnyéki Halász-kastélyban minden
évben megrendezett Velencei-tavi Turisztikai Évadnyitó eseménye, ahol turisztikai szakemberek osztanak
meg fontos információkat a Velencei-tó és térsége
turisztikai lehetőségeiről, eddigi eredményeiről.
A VELENCEI-TÓÉRT DÍJ
A Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány és a
Velence Resort&Spa
2019-ben alapította
meg a Velencei-tóért
díjat. A díj alapításának
célja, hogy elismerje a
Velencei-tó térségének
fejlesztéséért, gazdasági és kulturális felemelkedéséért kitartóan
munkálkodó, egyben
közéleti személyiségként is maradandót
alkotók tevékenységét.
Az Alapítvány kuratóriuma évente egy
díjat ítél oda, ezzel is
hangsúlyozva a díj és a
Velencei-tó térségéért végzett elhivatott munka jelentőségét. A díjat minden évben a Velencei-tavi Turisztikai Évadnyitó eseményén adják át a kápolnásnyéki
Halász-kastélyban.
A díj fővédnöke: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget
vezető miniszter
A díj védnöke: L. Simon László országgyűlési képviselő
Az idei díjazott: Dr. Csonki István, a Közép-dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatója
Rodics Eszter
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TURISZTIKAI ÉVADNYITÓ, VELENCEI-TÓÉRT DÍJ ÁTADÓ,
DRMÁRIÁS KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
ÉS BELATINY SÖRMANUFAKTÚRA AVATÓ
2020. július 17-én Kápolnásnyék
A Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány és a
Belatiny Sörmanufaktúra közös rendezvénye
14.30 Turisztikai Évadnyitó – Halász-kastély
Velencei-tóért díj átadó
A turisztikai évadot megnyitja és a Velencei-tóért díjat
átadja:
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető
miniszter
Köszöntőt mond:
Dr. Kazai Viktor
a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány elnöke
15.15 Kiállításmegnyitó – Halász-kastély
drMáriás – Cecília legyőzi a vírust című kiállításának
megnyitója
A kiállítást megnyitja:
Fábry Sándor humorista, író
L. Simon László országgyűlési képviselő adja át
drMáriás festményét
Győrfi Pálnak, az Országos Mentőszolgálat
szóvivőjének
16.00 A Belatiny Sörmanufaktúra avatása –
Sörmanufaktúra
A manufaktúrát felavatja:
Rákossy Balázs európai uniós források
felhasználásáért felelős államtitkár
Köszöntőt mond:
Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos, országgyűlési
képviselő
Titonelli Péter a Belatiny Sörmanufaktúra
ügyvezetője
Pohárköszöntőt mond:
Radetzky Jenő a Fejér Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke
17.00 Első Nyéki Sörfesztivál
Tudósok koncert, friss csapolt nyéki sör, eszemiszom, dínom-dánom…
A NYÉKI SÖRFŐZDE
Kápolnásnyék szívében különleges sörmanufaktúra
jön létre. Az épület építészetileg illeszkedik a Halászkastély műemléki környezetébe, ugyanolyan sárga
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színű, és ugyanazt a műemlék pala tetőfedést
és bádog díszítést kapta, mint a kastély és a
melléképületei. Az esztétikus, arányos és harmonikus
épület igazi csodát rejt: Európa egyik legjobb
sörtechnológiai vállalata, a miskolci székhelyű ZIP
Technologies által készített gyönyörű főzőberendezést
és erjesztő tartályokat, palackozó sort és hordó töltő
berendezést. Az üzemben évi 400 ezer liternyi kiváló
minőségű kézműves sör főzésre lesz lehetőség,
aminek alapját a helyben fúrt 103 méteres ivóvízkút
adja, aminek közel 600 literes vízhozama és kiváló
minőségű vize van.
A beruházó Belatiny Sörmanufaktúra Kft. az egykori
velencei pezsgőgyárosról, országgyűlési képviselőről
kapta a nevét, ilyen módon is tisztelegve a Velenceitó térségének alkoholos italgyártási hagyományai
előtt. Éppen ezért az épület falán emléket is állítanak
Belatiny Artúrnak, Nagy Edit szobrászművész kő
domborművet készíttet a párizsi világkiállításon is
aranyérmet kapó pezsgő készítőjéről, amelyet az idei
év során avatnak majd fel a sörfőzde falán.
Belatiny Artúr a Velencei-tónál pezsgőgyáros és
bornagykereskedő volt, az Országos Központi
Mintapince főbizományosa. A filoxéravész után
komoly szerepet vállalt a velencei szőlőterületek
újratelepítésében is. A fővárosi törvényhatósági
bizottság tagja, a Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke, előbb e minőségében, majd a kormányzó
által élethossziglan kinevezve a Felsőház tagja is volt.
A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara magyar nemzeti
bizottsága és a Magyar Borkereskedők Országos
Egyesülete társelnöki tisztségeit is betöltötte.

A Pezsgőgyárosok Országos Egyesülete és a
Nemzetközi Iparjogvédelmi Szövetség magyarországi
bizottsága elnökeként is tevékenykedett. A
Sörmanufaktúra minden törekvésében és az általa
gyártott sör minőségében is hű lesz névadója
szellemiségéhez
A sörüzem megnyitása előtt megkérdezték a
velencei-tavi lakosokat is arról, milyen néven hozzák
forgalomba a csodás nedűt. A beérkezett közel
500 kérdőív alapján a Nyéki sör nevet kapja az
ital, amely egyelőre palackos és hordós kivitelben,
a későbbiekben dobozos változatban is kapható
lesz. Helyben, az üzemben kedvezményesen is
megvásárolható lesz a sör.
Kezdetben hatféle ital készül, a címkéken a Nyéki
sör logón kívül a kortárs képzőművészet kiváló és
sokak által ismert művészének, drMáriás Bélának a
festményei lesznek láthatók. A sörmanufaktúra hatféle
söre: pilzeni, IPA, meggyes, búza, barna és APA.
A beruházás számokban:
Beruházás összköltsége: nettó 649.338.300 Ft
Ebből Ginop támogatás: 172.141.464 Ft
Önerő: 477.196.836 Ft
Üzem kapacitása: Évi 400.000 liter sör
Az technológia és a kivitelezés megoszlása:
technológia nettó 270.425.244 Ft, kivitelezés nettó
276.260.235 Ft.
Az üzemben a próbafőzés június második felében
indul el, a hivatalos megnyitó július 17.
Rodics Eszter

HELYTÖRTÉNETI, KOVÁCS ÉS
ÁSVÁNYKIÁLLÍTÁS - KÁPOLNÁSNYÉK!

Megközelíthető:
2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi u.
13 sz. alatt!

Vonattal: a Budapest-Székesfehérvár
vonalon, Velence vasútállomástól 350
méterre.

Autóval vagy autóbusszal: autópályán a
Kápolnásnyék elágazásnál a körforgalomtól jobbra,
majd 100 m után balra kanyarodva.
Helytörténeti kiállítás
Kápolnásnyék helytörténetének
bemutatása a múlt emlékein keresztül,
az őskortól kezdve. A késő bronzkori,
kelta, római kori, honfoglalás kori
és középkori emlékek láthatók a
vitrinekben. Vörösmarty Mihály és Nyék
kapcsolatának bemutatása. A Velenceitó halászati eszközei, a tó élővilága és a
Velencei-tó néprajzi hagyatéka láthatók
a gyűjteményben.
Kovács kiállítás A múlt század elejét
idéző kovácsműhely, eredeti kovács
szerszámokkal és a hozzá kapcsolódó
egyéb szerszámokkal együtt látható.
A műhelyben az eredeti fújtatóval
és szerszámokkal életre kel a régi
kovácsmesterség, amelybe a látogatók

betekintést nyerhetnek.
Ásványkiállítás Több száz gyönyörű
csillogó kristály és kőzet várja az
érdeklődőket. Az ásványvilág sokszínű
és formagazdag példányai mellett sok
millió éves ősmaradványok, kövületek
kísérik a látogatókat a földtani csodák
megismerésében. Külön érdekessége
a kiállításnak a Velencei-hegység
bányászati emlékeinek bemutatása.
Előzetes bejelentkezés alapján,
bármikor várjuk kedves látogatóinkat.
Belépőjegy ára: 600,- Ft/fő. A
kiállítások megtekintéséhez 10 fő felett
tárlatvezetést biztosítunk.
Bejelentkezés:
Kupi László Tel.: 06-20-390-4865
e-mail: kupilaszlo@gmail.com
Kupi Lászlóné Tel.: 06-20-425-1275
e-mail: furtosibolya@gmail.com
Kupi László

KULTURÁLIS PROGRAMJAINK

Az idei év első rendezvényén, januárban, a Felvonási
Tünetek Színházi Műhely Álarcok című zenés krimivígjátékát láthatták az érdeklődők a Művelődési Ház
színpadán.
Ezt követően, a sok szervezői és rendezői munka

ellenére, a járványhelyzet miatt elmaradt az 184849-es Forradalom és Szabadságharc tiszteletére
készített ünnepi műsor bemutatása, majd a Kápolnásnyéki Olvasókör és a Vörösmarty Mihály Könyvtár
közös szervezésében tervezett író-olvasó találkozó is.

Húsvéti programjainkat sem tudtuk megtartani.
Május végén sikerült azonban a megszokott Gyermeknapi program helyett, egy kis meglepetést szervezni.
Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján,
ünnepi megemlékezést tartottunk a Trianoni
Békediktátum 100. évfordulójának
tiszteletére a Trianon Emlékműnél.
Az elmaradt író-olvasó találkozó szeptember
5-én 17 órakor kerül megrendezésre a
Művelődési Házban.
A Barátság klubbal közösen tervezzük és szervezzük
a szeptemberi Szüreti Napot.
A Kulturális Bizottság tagjaival január óta szervezzük
a Szent Mihály napi programokat, mert bízunk
benne, hogy a hatályos rendelkezések lehetővé teszik
a megtartását.
Galambos Valéria
a Kulturális Bizottság elnöke
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NEM ÍGY TERVEZTÜK…
A tervek megvalósítása azonban nem rajtunk múlt.
A kialakult járványügyi helyzet ellenére a Kulturális
Bizottság tagjai egyetértettek abban, hogy próbáljuk
meg a körülmények adta szűk lehetőségek keretein
belül kifejezni szeretetünket, tiszteletünket, köszönetünket és töretlen bizalmunkat községünk gyermekei
iránt.
Az ötlet minden döntéshozó részéről támogatást élvezett, így két napon keresztül pettendi és kápolnásnyéki
helyszíneken lehetett hozzájutni a kuponokhoz.

A támogatásáért és a segítségéért köszönet illeti:
a Nemes Cukrászdát, a Pizza7 éttermet,
Podhorszki István polgármester Urat,
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző Asszonyt,
Szabó Dóra Andrea kulturális referenst.
Galambos Valéria a Kulturális Bizottság elnöke

SZENT MIHÁLY-NAPI VÍGASSÁG 2020.!?
A 2000. esztendőben avattuk fel a Vörösmarty
Parkban a falu szülöttének szobrát a település központjában, a róla elnevezett parkban. Akkor és azóta
is a Mihály nap lett a település „falunapja”, amely a
2-3 napos rendezvény, eseménysorozat, ünnepség,
és a szórakozás időpontjává vált. Ezeken a rendezvényeken adtuk át a Díszpolgári címet, a különféle
kiemelkedő munkát végzők elismeréseként a dicsé-

rő okleveleket. A programot az óvodások, iskolások
műsorai, a koncertek színesítették. Ekkor tartottuk
a Nyék települések találkozóját. Az elmaradhatatlan
tűzijáték a rendezvény fénypontja volt.
Ebben az évben a Koronavírus mindent felülírt. Központi rendelet alapján nem lehet nagyobb – 500 fő
feletti rendezvényeket, eseményeket megrendezni,
így legnagyobb sajnálatunkra, a szorgos Kulturális

Bizottsági szervező munka ellenére is vissza kell
mondanunk a fellépőket, pedig a szokásoknak
megfelelően idénre is minden korosztálynak nagyon
színvonalas és kellemes programokat szervezett a
bizottság és segítői.
Bízunk abban, hogy jövő esztendőben már nem lesznek ilyen gondok, és ismét együtt ünnepelhetünk.

ÖRÖKKÉ FIATAL JÁTÉKOSKEDVŰ
NYÉKIEK
A falu kulturális és közösségi élete színesebb lett a
Társasjáték Klub megalakulásával.
Ez tényleg egy klub, költségek nélkül. Már 10-12
alkalommal találkoztunk és mindig jól éreztük magunkat.
Minden pénteken 15-órakor találkozunk a nyugdíjas
klubban, az orvosi rendelő mögött.
Az urak egyelőre az ulti mellett tartanak ki, a hölgyek
kártyáznak – kanaszta, römi – ill. társasoznak – sc-

rabble, műveltségi játékok stb. Saját kedvenc játék
hozható.
Közösen beszéljük meg, hogy kinek mihez van kedve,
kisebb csoportokban, ill. együtt is játszunk. A hangsúly a játékon, a viccelődésen van. Célunk, hogy az
együtt töltött idő kellemes legyen, kikapcsolódjunk.
További részletek, aktuális friss hírek a Facebookon .
„Társasjáték Klub és Kápolnásnyék az én otthonom „
Vicsekné Jakab Zsuzsa - szervező

PORCUKROS MAGKAKAS
60 ÉVE TÖRTÉNT
Faluszéli asszonyok nagy lármát csaptak a Határ utca
végén. Itt a csibekeltetés ideje és a kendermagos
magkakast elvitte a róka. Mindennap eltűnik egy tyúk
a környékről. Rohantak a vadászmesterhez, aki halász volt. Az utca másik végében lakott, ahol a kertek
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végei líciumos, bokros vadászterületbe nyúltak. A
vadászmester nem tudott mit tenni, motorra pattant
és elment a vadőrért, Rezső bácsiért, aki nyugdíjas
rendőrkapitányként elvállalta a vadőri teendőket. Ercsi
út utolsó cselédházában élt feleségével, Erzsi nénivel.

16 éves koromtól állandó vendége voltam, együtt
jártuk a határt, mivel hogy én is vadőr szerettem volna
lenni. Ő adott először fegyvert a kezembe. Katonakoromban leveleivel bíztatott, vígasztalt, hogy tartsak ki.
Kerékpárral érkezett a tett színhelyére életében nem

először, csakhogy itt rókáról volt szó. Mindenki mondta a magáét. Egyik asszony a megtépett magkakast
lóbálta, amit a kis rókák már megkezdtek. Az anyjuk
oly bőségesen ellátta őket tyúkokkal, hogy erre még
nem került sor, hogy egyék. Rezső bácsi elkérte a
kakast és mindenkit megkért, hogy távolodjanak el, a
kakast lábánál fogva jól odadrótozta egy fához, majd
fehér por alakú méreggel megszórta ott, ahol a hús
kilátszott. Előre elkészített táblát kötözött a fára, amire „Mérgezett terület!” volt kiírva. Megkért mindenkit,
hogy menjenek haza.
- Ez lesz az utolsó vacsorátok tyúktolvajok – dörmögte félhangosan.
Másnap délelőtt megérkezett a két vadász a rókalyukhoz, ahol sok toll, tetemmaradék volt és nagy
bűz. Abban biztosak voltak, hogy a kakast megeszik
a rókák, de hogy a lába sincs meg, mikor az ki volt
dróttal kötve, arra nem gondoltak. Itt kellene, hogy legyen, meg hát hol vannak a rókatetemek? Mert nem
volt. A vadászokat látva az asszonyok is előjöttek és
várták a vadászok szakvéleményét. Biztos a lyukban
vannak és ott pusztultak el, vélekedtek. Egy asszony
később jött, nem tudta miről van szó, érdeklődött,
kérdezősködött, majd a fejéhez kapva kiabálta - A
kakast a Zsiga cigány vitte el! Látta a házától, mert
még rajta is túl lakott a faluvégén a putrijában. A két
vadász falfehér lett, szólni sem tudtak, csak dadogtak,
hogy kiírtuk, hogy mérgezett terület. Az egyik asszony
közbekiabálta, Zsiga nem tud olvasni. A két vadász
törvénytisztelő lévén már a börtönrács mögötti életre
gondolt gondatlanságból elkövetett emberölés miatt.
Tehetetlenül szédelegve elindultak Zsiga putrija felé.
Volt, aki rendőr akart hívni, de Rezső bácsi nyugalomra intett mindenkit és ezt kérdezte – Ki ez a Zsiga?

Zsiga alacsony termetű, mosolygós ember volt, szája
a füléig ért, kalapját a füle tartotta. Ha nevetett az orra
foghíjas szája fölé hajolt. Ki volt békülve a világgal, jó
volt látni, vidámságot sugárzott. Tok nélküli hegedűjét
a hóna alatt vitte, ünnepnapokon házalt, este a kocsmában muzsikált ismeretlen dallamokat három húron.
Ittas emberek fizettek neki és ugyanarra a dallamra
mindenki a maga nótáját énekelte. A kártyázók pedig
azért fizettek neki, hogy maradjon csendben. Minden
este vidáman ballagott putrija felé chaplines járásával,
ahol egyedül élt. 57-ben gyerek voltam, a felnőttektől
hallottam, hogy a kormány Csehországból gumibotokat vásárolt és a rendőröket azzal szerelte fel. Apám
egy este felháborodva jött haza, azt mesélte, hogy
két helyi rendőr az új gumibotot Zsigán próbálta ki,
nagyon megverték minden ok nélkül, a hegedűje is
összetört. Utána elégedetten nevetgéltek a kocsma
előtt, hogy jól működik a népnevelő. Mindenki nagyon
fel volt háborodva. A húgom egyszer kapott egy hegedűt, amin nem volt hajlandó megtanulni, így már
két éve a szekrény aljában volt, mígnem apám elővette és megkérdezte, akar-e valamelyőtök hegedülni?
Boldogan lemondtunk róla. Anyám megkérdezte, mit
akarsz vele. Elviszem Zsigának, hisz ő ebből él, nekünk nincs rá szükségünk. Nagyon büszke voltam
apám bölcs döntésére, Zsiga pedig végtelenül hálás.
Közben a menet odaért Zsiga putrijához, ami tulajdonképpen formás kis ház volt. Haláli csend volt a ház
körül, kémény sem füstölt, a hangulat egyre drámaibb
lett. Rezső bácsi vette a fáradságot, erélyesen bekopogott, de semmi választ. A vadászmester, aki ismerte, nevén szólította elcsukló hangon, semmi életjel. Az
asszonyok elkezdtek duruzsolni és a legrosszabbat
jósolták. Rezső bácsi még egyszer olyan rendőrösen

megverte az ajtót. Csoda történt, mozgás hallatszott
és nagy nehezen nyílott az ajtó. Mindenki lélegzetvis�szafojtva várt. És vigyorogva, ahogy szokott kilépett az
ajtón Zsiga. A vadászmester megölelte, szegény Zsiga
nem tudta, hogy mi történt, az asszonyok is örömüket
fejezték ki. Rezső bácsi mérgesen rászólt
- Hol van a kakas?
- Megettem, nevetve mondta
- De hisz az meg volt mérgezve!
- B…..ják kentek a mérgüket, kétszer leforráztam,
még mára is van ebédem.
Már nem is törődött senki a rókákkal meg a kakassal,
mindenki örült, hogy Zsiga él.
Évekkel később vadőr lettem ugyanezen a területen.
Tavaszi dúvadirtáshoz sztichnint használtunk, a patikából grammozva kaptuk, el kellett vele számolni,
használat után a maradékot vissza kellett vinni. A
patika előtt egy öreg kollégával találkoztam.
- Te is a mérget hoztad? kérdezte.
- Igen, mondtam.
- Buta vagy. Vidd haza, jó lesz az máshova. Hozzál
helyette porcukrot, a gyógyszerész úgysem kóstolja
meg.
Fiatal vadőr lévén mindig azt mondták, hogy az öregektől kell tanulni. Zsiga is annak köszönhette az
életét, hogy porcukros kakast vitt haza, sztrichninnel
a kopasztást sem élte volna túl. Ez a történet 60
éve történt.
2020. február 26.
Fekete Tamás

ISKOLAI - ÓVODAI HÍREK
ISKOLAI ÉLETÜNK OTTHONRÓL
Kápolnásnyék lakói, az iskolai élettel érintett családok
tagjai mindannyian megtapasztalhatták, hogy a tavaszi
hónapok alatt milyenné is változott az „új élet” az oktatásban. A márciusunk tele volt tervekkel, a megvalósítás
előtti utolsó simításokat végeztük számos programunkon. A nemzeti ünnep méltó megünneplésére készültek
a gimnazistáink. A Külföldi Nyelvtanulási Program szerződései aláírásra előkészítve vártak. Az Iskolahívogató
rendezvényünkre startra készen vártuk a nagycsoportosokat és szüleiket. A tanulóink előtt számos felmérés,
vizsga, projektmunka állt. Ezeket a programokat írta felül
a világjárvány. Az iskola kapuinak bezárására nem volt
idő felkészülni, rögtönzés, és gyors belső segítségnyújtás,
közös iránykeresés volt a digitális oktatásra való átállás
néhány napjában.
Ezt a feladatot az iskola méretéhez, összetettségéhez, a
családok helyzetének sokféleségéhez mérten véleményem szerint kiváló módon sikerült megoldanunk. De ez
csak közösen ment. A pedagógusok gyorsan megtalálták az utat a többséghez, akinek gondja akadt, kerestük
a megfelelő segítséget, és a feladatra koncentrálhattunk.
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.

Lezárult a tanév és várjuk a változásokkal teli újat.
A digitális oktatással és a járványügyi szabályokkal együttélve, a különlegesen szervezett
érettségi vizsgák után júniusban négy ünnepélyes alkalmunk volt, amikor az iskolánkban
tanulmányaikat befejező tanulóinktól elbúcsúztunk. Tettük ezt úgy, hogy az óráról órára
változó helyzetben folyamatosan újratervezve végül megtörtént a méltó lezárás, az
elköszönés. Osztályonként csengettünk ki utoljára, hiszen a szabályok csak ezt tették
lehetővé. Köszönöm a tanulók, a szülők, hozzátartozók, a kollégák, a vendégeink

megértő hozzáállását, hogy ezek a napok örök emlékké válhattak számunkra.
A nyár folyamán Erzsébet táborok szervezésével vettünk le terhet a családok válláról. A
közel 180 gyermek táboroztatásában a tantestület jelentős része részt vett, köszönöm
a munkájukat!
Így a nyár végén köszönöm az iskolai élet minden szereplőjének a bizalmat, a jó és a
segítő szándékot, a türelmet, amivel a tanév során segítették a munkámat, a felmerülő
nehéz helyzeteket közösen meg tudtuk oldani. Hiszen a gyermek mindenek előtt.

27 ÉV AZ ISKOLAKONYHÁN
1993. szeptemberétől vette át Kupi Lászlóné egyéni
vállalkozása a Kápolnásnyéki Iskolakonyhát és üzemeltette 2020. június 15-ig.
Abban az esetben, ha itt egy statisztikai számsort
állítanánk fel, hogy hány iskolás gyermeket ét, hány
óvodást étkeztettünk és hány idős, vagy szociális
támogatásban részesülőnek főzött, készített ételt
vállalkozásunk, vagy hány ezer liter leves, hány ezer
darab rántott húst, stb. készítettek irányításunk alatt
működő konyhán, hatalmas számok jönnének ki a
27 évi tevékenységhez kapcsolódóan. Itt elsősorban
szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
az étkeztetési folyamatban részt vettek, szakácsoknak, konyhalányoknak, segítőknek, szállítóknak és
mindazoknak, akik valamilyen formában segítették
az ellátáshoz kapcsolódó munkánkat. Elszaladt a 27

év, s mi úgy gondoltuk, hogy most már itt az ideje lenne abbahagyni ezt a tevékenységet. A tavalyi évben
bejelentettük a visszavonulásunkat. Az Önkormányzat
és a lakosság kérésére maradtunk még egy évet, ami
a KOVID járvány miatt elég furcsa záróévként sikerült,
de végigvittük a nyárig az ellátási tevékenységet, amit
erőnkhöz mérten becsülettel teljesítettünk.
Az Önkormányzat megpályáztatta a konyha üzemeltetését, melyet a pályázat nyertese, a Prizma Junior
Zrt. – az általuk elvégzett teljes körű felújítás valamint
modernizálás után fog ellátni.
Bízunk abban, hogy Ők is sok finom étkezést biztosítanak majd az új modern konyháról, és Ők is legalább
27 évig fogják üzemeltetni.
Köszönjük, hogy egy generáción keresztül étkez-

tethettük Önöket, s számunkra is öröm volt a sok
rendezvény, amelynek ellátásában segíthettünk. Ezzel
településünk jó hírnevét is tudtuk növelni, öregbíteni.
Jó visszaemlékezni az ovis és iskolás bálokra, jótékonysági rendezvényekre, de nagy kihívásoknak is
megfeleltünk, amikor a 2000. évi Szent Mihály-napi
fogadásokat, a Vörösmarty Versmondó versenyek
fogadásait, vagy a budapesti Vörösmarty 200. éves
és 150 éves évfordulók fogadásait rendeztük meg az
Olasz Intézetben, vagy a Budai Várban. Sokan és sokat segítettek, amit, csak ezúton is csak megköszönni
tudunk, s jó emlékeink között őrizzük.
Nyugdíjasként azért nem vonulunk vissza, hanem a
Kovács,- Helytörténeti,- Ásványkiállítást üzemeltetjük,
most már teljes erőbedobással!
Kupi Lászlóné vállalkozó és Kupi László üzletvezető

SZOLGÁLTATÓVÁLTÁS ÉS FELÚJÍTÁS
AZ ISKOLAI FŐZŐKONYHÁBAN
Az olvasók közül már sokan értesültek róla, hogy 2020.
június 16-tól – az érintettek nagy bánatára – az eddigi
szolgáltató, Kupi Lászlóné helyett a Prizma Junior Közétkeztetési Zrt. készíti az ételt az ellátottak számára. Ezzel
együtt megkezdődött a rendkívül rossz állapotú főzőkonyha felújítása is. A változások előzményeiről az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket. Miután a korábbi
szolgáltató kezdeményezte az Önkormányzattal fennálló
szerződés felmondását, megkezdődtek az új szolgáltató
kiválasztásának előkészületei. A Képviselő-testület olyan
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pénzügyi konstrukciót választott, melyben a konyha felújítását is a nyertes ajánlattevőnek (a későbbi szolgáltatónak) kell vállalnia, ennek költsége pedig a közétkeztetési
szolgáltatás díjába kerül beépítésre. 2020. április 21-én
indítottuk a közbeszerzési eljárást, melynek célja az volt,
hogy az a legkedvezőbb ajánlatot adó, kellően tőkeerős
gazdasági szereplő legyen az, akivel az Önkormányzat
szerződést köt. Az eljárásban csak a Prizma Junior Közétkeztetési Zrt. nyújtott be érvényes ajánlatot. A szolgáltatási koncessziós szerződést 2020. június 16-án írta

alá Kápolnásnyék Község Önkormányzata és a Prizma
Junior Közétkeztetési Zrt. A szerződést itt terjedelmi
okokból nem tesszük közzé, de a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben bárki megtekintheti. A felújítási
munkálatok jelenleg is folyamatban vannak, az ételeket
az építkezés időtartama alatt a szolgáltató az Ercsiben
található konyháról szállítja Kápolnásnyékre. Reményeink
szerint őszre egy teljesen új, korszerű, és a jogszabályi
előírásoknak mindenben megfelelő főzőkonyhája lesz
Kápolnásnyéknek.

OVI-SULI (2020.07.27. - 2020.08.07.)

2020 első hetiben nem számoltunk azzal, hogy
mi fog történni a világban, és az országban. Ez év
márciusától a mi óvodánkat is érintette az országos
szintű korlátozás. Nem tudtuk, hogy mi vár ránk az
elkövetkezőkben. A 2019/2020-as nevelési évet
két nagycsoport is megkezdte, viszont a befejezés
nem úgy alakult, mint ahogyan azt a velük foglalkozó
óvodapedagógusok tervezték. Kiesett néhány fontos
hónap a nevelési évből, amelyek fókuszáltan, még
inkább szolgálják az iskolába lépés kompetenciáit.
Ezalatt az óvodapedagógusok alkalmazták a digitális

anyagátáramlást. Az eredmények ismeretében nevelőtestületünk úgy döntött a két nagycsoportot vivő
óvónők, illetve az óvoda vezetői javaslatára, hogy
megkeressék a megoldást arra, hogy a kimaradt időszakot valamelyest pótolják, hiszen szívügyük, hogy
a gyermekek minél több ismerettel, készséggel, és
képességgel lépjék át az iskola küszöbét. Az óvodai
nevelőtestület összes tagja elfogadta a javaslatot, és
mindenki segítőkészen, lelkesen állt a rendezvény
megvalósulásához. Fontosnak tartottuk, hogy minden

tevékenységi formát bevonjunk változatos eszközökkel, például interaktív tábla, különféle tornaszerek,
készség-és képességfejlesztő eszközök. A foglalkozások kisebb létszámú csoportokban valósultak meg
forgószínpad szerűen. A gyermekek aktívak és közreműködőek voltak, a napi tevékenységet ellenőrző
feladatlapokkal zártuk. Az utolsó hét harmadik napját
a DIFER felmérésére terveztük. A felkészítő napok
mellett lényegesnek tartottuk, hogy a program lezárása oklevél átadással, és ballagással záruljon.
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BÖLCSÖDEI HÍREK
SAJTÓKÖZLEMÉNY
BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE KÁPOLNÁSNYÉKEN
2020.07.30.
Kápolnásnyék Község Önkormányzata a
Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek
kialakítása, bővítése című felhívása keretében
sikeresen pályázott, melyhez 371,24 millió
forint vissza nem térítendő európai uniós
támogatást nyert.
A projekt célja Kápolnásnyéken a település igényeihez
igazodó bölcsődei ellátás működtetéséhez szükséges infrastruktúra kialakítása. A beruházás során 4
csoportszobás bölcsődei épület kerül megépítésre
Kápolnásnyéken, a Semmelweis téren. Az önkormányzat célja a kápolnásnyéki 0-3 éves gyermekek
számára helyben biztosítani a gyermekjóléti alapellátást, melynek megvalósulásával az érintett korosztály számára helyben elérhetővé válik a gyermekek

napközbeni ellátásának biztosítása, továbbá a korai
készség- és képességfejlesztés.
A beruházás eredményeként 52 kisgyermek számára
válik elérhetővé a bölcsődei ellátás. Növeli a családok
életminőségét, a szülők munkavállalási esélyeit. A fejlesztés 16 új munkahelyet teremt.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében a
TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása című
pályázati felhívás keretében valósul meg 371,24 millió forint összegű vissza nem térítendő európai uniós
támogatás segítségével.
Kedvezményezett:
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
Projekt címe: Bölcsőde építése Kápolnásnyéken
Projekt száma: TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009

Támogatás összege: 371 238 241,- Ft
Megvalósítás tervezett ideje:
2019.06.30.-2022.01.31.
További információ kérhető:
Dr. Kiszler Judit
telefonszám: +36 70 427 4977
e-mail cím: kiszler.judit@kapolnasnyek.hu

SPORT HÍREK
TOVÁBBJUTÁS A MAGYAR KUPÁBAN,
DE MIRE SZÁMÍTHATUNK
A BAJNOKSÁGBAN?
A kápolnásnyéki futball az elmúlt években mérhető fejlődésen ment keresztül, s idén a megyei első osztályban
próbál a csapat és a klub edzője újabb sikereket elérni.
Höltzl Richárd nem csupán a felnőttekkel, hanem több,
utánpótlás korosztályú csapattal is dolgozik, így nem csoda, hogy fiatal labdarúgók is tagjai már az első keretnek,
s lehetőséget is kapnak a pályára lépésre.
A sikeres vezetőedző így nyilatkozott lapunknak:
A közelmúlt kiemelkedő szereplése megnyitotta az
utat egy jelentős, több éves sportszakmai előrelépéshez, hiszen felnőtt csapatunk legutóbb a 2. helyen zárt,
utánpótlás csapataink pedig többszörös bajnoki címmel,
ezüstéremmel és bronzéremmel büszkélkedhetnek. A
sportszervezetben zajló szisztematikus munka eredményeként a Velencei-tó északi régiójában egyedüliként
képviseljük a minőségi labdarúgást és természetesen
ezen régióból került ki az a 110 utánpótláskorú fiatal,
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akik klubunkban futballoznak. A nyugodt és a további
előrelépéshez szükséges körülmények részben adottak,
célunk, hogy az utánpótlás sikereit továbbra is rendszeressé tegyük, illetve a felnőtt csapatunk ebben az évben
elérje, hogy az első nyolc között végezzen.
Olyan utánpótlás szakmai centrumot kívánunk létrehozni,
amely továbbra is biztosítja, hogy a régió meghatározó
sportszakmai műhelye maradjunk és a sportsikerek révén az itt élő fiatalok számára kimondott cél legyen Kápolnásnyéken futballozni, ahol a sportszerűség mellett az
elhivatottság és a kemény szakmai munka a hitvallásunk.
Ezen terveink megvalósításához várjuk újabb támogatók
jelentkezését
A hazai mérkőzéseinkhez kapcsolódó programok tartal-

masabbá tétele érdekében – ezen a szinten -- egyedülálló módon kívánunk a továbbiakban dolgozni oly módon,
hogy folyamatosan teret biztosítsunk sportszervezetünk
jelenlegi és leendő támogatóinak, szponzorainknak.

A Magyar Kupa első fordulójában magabiztosan vertük
idegenben a Pátkát, következő ellenfelünk a Főnix lesz,
szintén idegenben.

Az idei évben célunk továbbra is a mérkőzéseinkre
kilátogató, illetve az eredményeinket más formában
figyelemmel kísérők számára kellemes kikapcsolódást
és maximális elégedettséget biztosítani. A felnőtt csapat
összetétele csupán a kapusposzton változott - egy távozó, egy érkező - így egy összeszokott gárda rugaszkodhat neki a feladatnak. Kalmár Adrián Zalaegerszegről
érkezett hozzánk, korábban Prukner László kezei alatt is
dolgozott, tehát rutinos hálóőrrel gazdagodtunk.

További programunk a bajnokság első szakaszában:
2020.08.16 17:00 Kápolnásnyék-Bodajk
2020.08.23 17:00 Ercsi-Kápolnásnyék
2020.08.30 Kápolnásnyék-Lajoskomárom
Várjuk szurkolóinkat, hogy közösen tudjuk ünnepelni a
remélt sikereket!

INFORMÁCIÓK
ANYAKÖNYVI HÍREK
Kápolnásnyék 2020. első félévben 2020. 01. 01- 2020.06.30. között
Született 24 fő, Házasságot kötött 16 fő, Haláleset 16 fő.
Kápolnásnyéki lakosság száma jelenleg összesen 3985 fő.

NÖVEKEDNEK A KÁPOLNÁSNYÉKI GÓLYACSEMETÉK
Az elmúlt években, településünkön nem volt gólyaszaporulat, mert, volt úgy, hogy a vihar pusztította el őket, több évben is más gólyacsaládok dúlták fel a fészekalját,
valószínű, hogy életterület féltése miatt. A visszatérő gólyapárunk nem tántorodott el a családalapítástól. Most az ez évi szaporulat szépen kikelt, növekedik a három
kisgólya, lassan már repülni is fognak, s reméljük jövő évben Kápolnásnyéken is több gólyacsaláddal büszkélkedhetünk! Várjuk településünk négyezredik kis lakóját,
lehet, hogy a gólyák is segítenek, hogy ilyen szépen gyarapodik a lakósaink száma?!

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK
Dr. Somogyi Károly gyógyszerész
Cím: Kápolnásnyék Fő u. 18. T
elefon: +36 (22) 368-110
Nyitvatartás:
Hétfő - Csütörtök 8:00 - 16:30 Péntek 8:00 - 15:40
Gyógyszertári ügyelet a hétvégeken 2020. 08.
hónapban
2020.08.01.szombat		Agárd, Zafír
2020.08.02.vasárnap		Agárd, Zafír
2020.08.03.hétfő		Agárd, Aranysárkány
2020.08.04.kedd		Agárd, Zafír
2020.08.05.szerda		Velence
2020.08.06.csütörtök		Gárdony
2020.08.07.péntek		Kápolnásnyék
2020.08.08.szombat		Velence

2020.08.09.vasárnap		Velence
2020.08.10. hétfő		Velence
2020.08.11. kedd		Agárd, Aranysárkány
2020.08.12. szerda		Kápolnásnyék
2020.08.13. csütörtök		Gárdony
2020.08.14. péntek		Agárd, Zafír
2020.08.15. szombat		Gárdony
2020.08.16. vasárnap		Gárdony
2020.08.17. hétfő		Agárd, Aranysárkány
2020.08.18. kedd		Gárdony
2020.08.19. szerda		Agárd, Zafír
2020.08.20. csütörtök		Kápolnásnyék
2020.08.21. péntek		Velence
2020.08.22. szombat		Agárd, Aranysárkány
2020.08.23. vasárnap		Agárd, Aranysárkány

2020.08.24. hétfő		Gárdony
2020.08.25. kedd		Kápolnásnyék
2020.08.26. szerda		Agárd, Zafír
2020.08.27. csütörtök		Velence
2020.08.28. péntek		Agárd, Aranysárkány
2020.08.29. szombat		Kápolnásnyék
12-órától
2020.08.30. vasárnap		Kápolnásnyék
2020.08.31. hétfő		Agárd, Zafír
A pénteki szemétszállítás mellett a zöldhulladék
szállítás augusztus 13-án, szelektív hulladékot pedig
augusztus 24-én viszik el.
Tűzgyújtással kapcsolatos információk:
Tájékoztató országos tűzgyújtási tilalomról:
http://www.katasztrofavedelem.hu
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HÉTVÉGI PIAC LEHETŐSÉG
A VÖRÖSMARTY-PARKBAN
Őstermelők, a saját maguk által megtermelt zöldség, gyümölcs, stb. árusítását, vállalkozók a lakossági ellátást
segítő árusítást végezhetik hétvégeken a Vörösmarty Park területén, a vonatkozó közegészségügyi előírások
betartásával.

IDEIGLENESEN ENGEDÉLYEZTÉK
A LÉGI KÉMIAI SZÚNYOGIRTÁST
A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), figyelembe véve egy esetleges szúnyogok okozta betegséghullám megjelenését, 180 napra engedélyezte a
légi kémiai szúnyogirtást - tájékoztatta az NNK hétfőn
az MTI-t.
Az intézkedésre azután került sor, hogy az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) arről tájékoztatta az országos tisztifőorvost, hogy az elmúlt
hetek esőzései miatt elszaporodtak a szúnyogok, és
a megfelelő mértékű gyérítés a meglévő biológiai,
illetve földi, kémiai módszerekkel már nem biztosítható. Ezért az NNK deltametrin és természetes piretrin
hatóanyagtartalmú biocid termékekkel engedélyezte

a szúnyogok légi úton történő gyérítését. A rovarok a
csípés kellemetlen érzésén túl több fertőző betegség
terjesztői lehetnek, ráadásul az utóbbi években több
olyan trópusi szúnyogfaj is megjelent, amely forró
égövi betegségeket terjeszt - áll a közleményben.
Arra figyelmeztetnek, hogy a szúnyoggyérítés idején a
szabadban tárolt tárgyakat, ruhákat le kell takarni vagy
zárt térbe kell vinni. A kezelés alatt és után egy órán
át az ablakokat, ajtókat zárva kell tartani, a szellőztető
berendezéseket pedig ki kell kapcsolni.
A népegészségügyi központ arra is kitért, hogy a szúnyogok ellen egyénileg is védekezhetünk az épületek
körüli, a szúnyoglárváknak otthont adó, kisebb pangó

tócsák, például vízzel teli kaspók megszüntetésével,
kiürítésével. „Az emberi egészség védelme és a természetes környezet védelme szorosan összefügg
egymással. Tegyünk közösen érte!” - fogalmazott az
NNK.
A szúnyoggyérítés ütemterve, a beavatkozások helyszíne és ideje letölthető az OKF honlapjáról, a https://www.katasztrofavedelem.hu/43/heti-programok
címről.
Tűzgyújtási rendelet Kápolnásnyék honlapon megtalálható

TÁJÉKOZTATÁS A KORONAVÍRUS
JÁRVÁNYRÓL
Kápolnásnyék települést ez idáig nem sújtotta erősebben a Korona vírus járvány. Ez nagyban köszönhető
a helyiek figyelmének és annak, hogy az előírásokat
- maszk viselése, csoportos érintkezések lehetőség
szerinti elkerülése, gyakori kézmosás, stb. – a lakosság komolyan vette.
Az önkormányzat a veszélyhelyzet kihirdetésekor
azonnal lépett, összeültünk egy szűkebb stábbal, s
kijelöltük, hogy ki milyen területre tud figyelni, kiket
milyen feladattal bízhatunk meg az ellátás biztosítása
érdekében. Az idősek étkezéssel történő ellátása, a
bevásárlások megoldása, a gyógyszerek kiváltása,
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az idősebb egyedül élő lakótársainkra való odafigyelés, a maszk készítés és még számtalan felmerülő
probléma megoldását segítettük. Itt most egy nagyon
hosszú lista következne, hogy kik és miben segítettek,
de ami fontos, hogy összefogtak a Kápolnásnyékiek!!! A segítők, közreműködők névsorát szeptemberi
számunkban fogjuk leközölni. Bízunk abban, hogy a
vírus első hullámát a sikeresen kezeltük, és reméljük,
a második hullám szintén leküzdhető lesz. Kérjük
Mindenkitől az előírások betartását, saját és mások
egészségének védelmében!
A magyar kormány operatív törzset hozott létre az új

koronavírus elleni küzdelem érdekében.
https://koronavirus.gov.hu/
Ezen a honlapon hiteles és naprakész információkat
talál a hatósági intézkedésekről, a megelőzéshez
szükséges lépésekről, valamint panaszok esetén a
teendőkről.
Tegyünk mindannyian az egészségünkért!
Információs vonalak:
06 80 277 455 06 80 277 456
koronavirus@1818.hu

HIRDETÉSEK
ANTENNA, -RIASZTÓ,
-VILLANY
 ANTENNA szerelése, javítás
(ügyfélszolgálati üzlet Szfv. Prohászka u.
-„UPC DIRECT”
Bárhol az országban elérhető tányéros tévé,
-„MinDig TV”
ingyenes és extra digitális földi televíziós szolgáltatás,

 VILLANYSZERELÉS és
mérőhelyi munkák
VILLANYÓRA
-Lakóépületek komplett villanyszerelése, javítások,
érintésvédelem,
 RIASZTÓSZERELÉS és VIDEÓKAMERÁS MEGFIGYELŐ
rendszerek..stb
Szerelés, javítás: 06 30/981-63-63
Székesfehérvár Üzlet: 06 30/448-58-15
www.gergelysat.hu

ACÉLKERESKEDELMI KFT.
8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3.
Telefon: +36 30 920 7012
E-mail: kolosaervinacel@gmail.com
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ÁLLÁSHIRDETÉS

Magyarország egyik legnagyobb közétkeztetéssel és létesítményüzemeltetéssel foglalkozó vállalkozása
a Prizma cégcsoport új munkatársat keres az alábbi pozícióba:
SZAKÁCS
Kápolnásnyéken lévő konyhánkba, keressük leendő munkatársunkat 8 órás munkavégzésre, egy összetartó
és támogató csapatba. Ha Önnek fontos az állandóság, a pontos munkabérfizetés és a korrekt munkáltatási feltételek,
akkor csatlakozzon csapatunkhoz, várjuk jelentkezését!
Feladatok:
• Ételek készítése a korszerű táplálkozásnak megfelelően;
• Alapanyagok kezelése;
• Ételek elkészítése az előírt minőségben;
• Gondoskodás a receptúrák betartásáról;
• Konyhai kisegítő személyzet munkájának koordinálása.
Elvárások:
• Szakács végzettség;
• Minimum 3-5 év szakmai tapasztalat.
Munkarend, munkaidő:
• Hétfőtől péntekig, 05:00 – 13:30 között.
Amit kínálunk:
• Korrekt munkafeltételek;
• Hosszútávú, stabil munkalehetőség;
• Ingyenes munkavállalói étkeztetés;
• Vidéki bejárás támogatása.
Munkavégzés helye:
• Kápolnásnyék.
Jelentkezés:
• Hétköznap 8:00-16:00 között munkatársunknál
a 06 20 387 0783-as telefonszámon vagy önéletrajzzal a
budahazi.andrea@prizma.hu címen lehet.
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MEGHÍVÓ

A TAGFELVÉTELLEL EGYBEKÖTÖTT ÜNNEPI SZENTMISÉT
SPÁNYI ANTAL PÜSPÖK ATYA MUTATJA BE 11 ÓRAKOR.
UTÁNA EMLÉKTÁBLA AVATÁS, KIÁLLÍTÁS, KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS, JÁTÉK.
A kínálásához süteményadományt köszönettel fogadunk.
Ünnepeljen velünk!
Támogatónk: Kápolnásnyék Község Önkormányzata

FELHÍVÁS
Kérjük Kápolnásnyék Község lakosságát, hogy a 2020. évben átadandó „Kápolnásnyék Község Díszpolgára” Cím adományozására szíveskedjenek javaslatot tenni,
a „Kápolnásnyék Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2000.(III.28.) helyi rendelet értelmében:
1.§
(1) „Kápolnásnyék Község Díszpolgára’ cím azon állampolgárnak adományozható, aki Kápolnásnyék község érdekében kifejtett kiemelkedő
jelentőségű tevékenységével, vagy egész életművével olyan általános
elismerést szerzett, amely egyértelműen hozzájárult a település fejlődéséhez, értékei megóvásához, polgárai életkörülményeinek javulásához, a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató
emberi magatartása miatt egyébként személye, vagy annak emléke
köztiszteletben áll.
(2) Díszpolgári cím első alkalommal legfeljebb három személynek, majd ezt követően
évente legfeljebb két személynek adományozható.
3. §.
Díszpolgári cím adományozásának rendje
(1) A Díszpolgári Cím adományozásának időpontja:
a) a minden év szeptemberében tartott Mihály napi rendezvény vagy

b) a minden év december 1-én megrendezésre kerülő Vörösmarty gála,
melynek keretében a Díszpolgári címet ünnepélyes keretek között Kápolnásnyék
község polgármestere adja át
(2) A Díszpolgári cím odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatására a képviselő-testület a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságot bízza meg, kiegészítve a
képviselő-testület bizottságainak elnökeivel.
(3) A Díszpolgári cím odaítélésére javaslatot tehet bármely nagykorú és büntetlen
előéletű kápolnásnyéki magyar állampolgár úgy, hogy a javaslatot írásos indokolással
kell, hogy ellássa.
(4) A bizottság javaslatát, a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki, egyetértés
hiányában rangsor szerint alternatív javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé.
(5) Díszpolgári cím posztumusz is adományozható. Ez esetben az elismerés átvételére
a legközelebbi hozzátartozó jogosult.”
Kérjük a javaslatokat (indokolással) írásban a Kápolnásnyéki Közös
Önkormányzati Hivatalba (Kápolnásnyék, Fő u. 28.) szíveskedjenek
eljuttatni legkésőbb 2020. szeptember 15-ig személyesen vagy postai
úton.
Előkészítő Bizottság
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