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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

„ELSŐDLEGES CÉLOM ÉS FELADATOM, HOGY KÁPOLNÁSNYÉK FEJLŐDJÖN”

INTERJÚ PODHORSZKI ISTVÁN POLGÁRMESTER ÚRRAL

A 2020-as év nehézségei nem kímélték Kápolnásnyéket sem, így időszerűnek láttuk, hogy településünk vezetőjét,
Podhorszki István polgármester urat
kérdezzük arról, mik voltak az elmúlt
év tapasztalatai.
Nehéz, embertpróbáló időszak volt
a tavalyi év az egész világ számára.
Magyarország egészén, így településünkön is a pandémiás helyzet okozta
új szabályok vették át mindennapjaink irányítását. Polgármester úr, hogyan értékeli az elmúlt évet? Milyen
volt ebben a helyzetben a település
irányítása?
A 2020-as év sok kihívást tartogatott
önkormányzatunk számára is, de az elmúlt évek eredményeként és munkatársaim sokszor erőn felüli áldozatos
munkájának köszönhetően sikeresen
megoldottunk mindent, ami tőlünk telhető volt. Szükségessé vált az önkormányzati munka és az ügyfélfogadás
átszervezése mind dolgozóink, mind
településünk lakosai érdekében. Sokunk
saját anyagi hozzájárulásával és önkéntes varrónőink által megvalósulhatott
az is, hogy településünk minden lakosa
számára maszkot biztosítottunk, időseink és rászorulóink mind a gyógyszer,
mind az élelmiszerellátás terén számíthattak ránk, ahogy ez a mai napig is
működik. Mindannyiunk számára nehéz
volt, hogy nem tarthattuk meg szokásos, nagy népszerűségnek örvendő rendezvényeinket sem, így a Mihály-nap,
a Mikulás és az adventi események is
elmaradtak. Az erre elkülönített ös�szegből így felújításra kerülhetett a
Művelődési Ház belső tere, valamint a
már hagyományosnak számító és széles
körben kedvelt adventi fények és dekorációk számát is növelni tudtuk.
A Kormány veszélyhelyzetben kihirdetett rendelete értelmében az önkormányzati döntéshozatal is átalakult.
Pontosan hogyan kell ezt elképzelni a
valóságban?
Valóban, a Kormány döntésének értelmében a Képviselő-testület ülései
nem tarthatók meg, a testület hatáskörébe utalt ügyekben a polgármester,
azaz jómagam egy személyben döntök.
Ez óriási felelősséget jelent számomra,
és az eddigiekhez képest is még körültekintőbben igyekszem tanulmányozni

Podhorszki István polgármester

minden elém kerülő ügyet és legjobb
tudásom szerint végezni a mindennapi
munkát. Fontos felhívnom a figyelmet
azonban arra, hogy bár a döntés egyszemélyes, képviselőtársaim folyamatos
tájékoztatása, véleménye ma is ugyanolyan fontos, mint korábban, mindössze
a döntéshozatal formátuma alakult át.
A mindenki által tapasztalt nehézségek ellenére láthatjuk, hogy
Kápolnásnyék továbbra is fejlődik,
szépül. Milyen fejlesztések valósultak
meg a 2020-as évben?
Számomra, amióta polgármester
vagyok, illetve az azt megelőző időszakban is, képviselőként az volt az
elsődleges célom és feladatom, hogy
Kápolnásnyék fejlődjön. Ebből nem engedek. A 2020-as évben a nehéz gazdasági helyzet ellenére is folytattuk az eddig elkezdett munkát a költségvetésben
elkülönített összegek és támogatások
segítségével.
A költségvetésben elkülönítésre került
egy keretösszeg a nyugdíjas klub épületének felújítására is, amelynek költsége
mindösszesen 2.880.099 Ft volt.

Külön öröm számomra, hogy az elmúlt évben sor került az évek óta problémát okozó Csekés dűlőút felújítására,
amely 11.865.007 Ft saját forrás terhére készült el, lakossági hozzájárulásból
pedig megvalósulhatott az Akácfavirág
utca burkolása is. Tervezzük továbbá
gyalogátkelő létrehozását a Gárdonyi
utca - Fő utca-Kutas sor által határolt
területen.
Sor került az Olajtelepen, valamint
Pettenden a buszvárók burkolatcseréjére, megtörtént az ivóvízhálózat bővítése a pettendi Kenessey utcában,
amelynek fedezetét az önkormányzat
a lakosság befizetéseiből biztosította.
Újjáépítésre került a Fő utcai temetőben lévő kút. Az önkormányzat közel
5 millió Ft-ot nyert a Magyar Falu
Program keretén belül urnafal építésére, így egy a mostanihoz hasonló kivitelezésre lesz lehetőségünk.
Hálásak vagyunk a településünket
érintő támogatásokért is. TOP pályázat keretében elkészült a Pázmándot
Kápolnásnyékkel összekötő kerékpárút,
amely a települést hatékonyan bekapcsolja a Velencei-tó környéki turizmus
vérkeringésébe.
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Befejeződött a Vörösmarty Emlékház
felújítása. 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
került egy parkoló kiépítésére, valamint
a park rekonstrukciójára is, melyben
helyet kapott a Csajághy Laura szabadtéri színpad is, amely 2020 nyarán
már számos neves esemény helyszínéül
szolgált.
Szintén egy évek óta húzódó problémára tudtunk megoldást találni a Fő
utca és a MÁV zajvédő fal által határolt
részén lévő területen kialakított új parkolóval, amely közel 4 millió Ft-os beruházás volt.
Az idei évben tervezzük pályázati
forrásból felnőtt kondipark és önerő kiegészítésével gyermekjátszótér kialakítását, a Vasvári utca aszfaltozását, valamint egy kamerarendszer kiépítését.
A lakosság egyre fiatalodó rétege érthető módon élénk érdeklődést mutat a
település és a környék gyermekeinek
jövőjét biztosító intézmények és azok
infrastruktúrájának létrehozására, bővítésére. Néhány szóval elmondaná,
hogy mi a helyzet a bölcsőde, óvoda és
iskola területén?
A tavalyi évben pályázaton összesen 371.238.241 Ft támogatást nyert
Kápolnásnyék bölcsőde építésére, és
örömmel számolhatok be arról, hogy
2021 januárjában elindult az ehhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás. Minden
fórumon elmondom, hisz különösen
nagy öröm számomra a településünk
iránti nagy érdeklődés. Ugyan tudom,
hogy a település elsősorban földrajzi elhelyezkedése miatt kedvezőbb a beköltözött fiatalabb korosztály számára, de
bízom benne, hogy az utóbbi évek nagy
fejlődésének is betudható ez. Terveim
és reményeim szerint a fejlődésnek még
nincs vége, ezért is igyekszünk megoldani bölcsőde kérdését is, melyre nagy
igény mutatkozik.
Természetesen a már meglévő intézményeinket sem hanyagolhatjuk el. Az
évek óta egyre növekvő gyermeklétszámot fogadó Kápolnásnyéki Napsugár
Óvoda udvarára játszótéri eszközök
telepítése történt meg a Magyar Falu
program pályázatának terhére 4.823.908
Ft értékben. Ebben a nehéz időszakban,
amikor a koronavírus gyermekeinkre,
unokáinkra is terheket ró azáltal, hogy
nem a megszokott körülmények között
kell tölteniük mindennapjaikat, igazán
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nagy öröm, hogy egy ilyen fejlesztéssel
mosolyt csalhatunk az arcukra.
A Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály
Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskolát érintő leglényegesebb változás 2020 nyarán történt, amikor elkészült az iskolakonyha teljes felújítása. A kivitelezést a Prizma Junior
Közétkeztetési Zrt. végeztette, melynek
költsége a szolgáltatási szerződés alapján
kerül kiszámlázásra az önkormányzatnak a rezsi költség keretein belül. Fontos
kérdés az iskola épületenergetikai felújítása és tetőszigetelése, mely már évek
óta várat magára. Tudomásunk szerint
a Kormány a felújítás fedezetét pályázati forrásból biztosította a Klebelsberg
Központ, mint az intézményt fenntartó
számára, azonban a projekt további alakulásáról nincs hiteles információnk. Éppen
ezért örömmel vettük a hírt, amely szerint
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr
ígéret tett arra, hogy utána jár a pályázat
jelenlegi helyzetének. Támogató segítségét ezúton is köszönjük.
Ismerjük meg most egy kicsit közelebbről Podhorszki Istvánt, a magánembert. A sok munka mellett jut ideje
a kikapcsolódásra?
A polgármester megbízatása ugyan
0-24 óráig tart, a hivatali idő lejárta után
még sok mindennel foglalatoskodom.
Hobbim a barkácsolás, a nap levezetéseként gyakran foglalkozom famegmunkálással és festéssel. Szabadidőmet örömmel fordítom olyan célokra is, amelyek
a közösség érdekeit is szolgálják. Ilyen
például a Fő utcai játszótér építése során saját kezűleg készített fakerítés, valamint a temető térkövezésekor a padok
és a kis szemétgyűjtők felújítása, festése.
Talán szerénység nélkül lehetek büszke az oly népszerű rénszarvasok húzta
szánra is, mely minden évben nagy siker nemcsak a fiatal korosztály körében.
Szívesen foglalkozom ezekkel, nekem
valójában ez az igazi kikapcsolódás.
Amikor ihletet kapok, akkor gyakran
hajnalig fennmaradok és munkálkodom.
Előfordul, hogy szabadnapomon is bemegyek a hivatalba, hogy reggeli kávémat munkatársaim körében fogyasszam
el. Számomra ez is jó munkakapcsolat
egyik alappillére. Több mint harminc
éve élek Kápolnásnyéken, a régió legjobban prosperáló vállalkozását sikerült
feleségem támogatásával létrehozni,
ezért a vállalkozói szférában szerzett tapasztalataimat és kapcsolati tőkémet is
igyekszem Kápolnásnyék fejlődése érdekében kamatoztatni. Mindig az lebeg
a szemem előtt, hogy mind emberileg,
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mind anyagilag hogyan tudnám elősegíteni településünk érdekeit.
Hogyan látja most? Milyen év elé
néz Kápolnásnyék?
Én bizakodó vagyok. Bevallom őszintén az iparűzési adót érintő intézkedés
bejelentésekor aggódtam kicsit, hogy
önkormányzatunk költségvetésében betervezett fejlesztések mennyire valósulhatnak meg, de nagy örömmel fogadtam
miniszterelnök úr ígéretét: amennyi bevételkiesés keletkezik egy településen,
azt az állam maradéktalanul visszapótolja. Az időközben megjelent jogszabály pedig egyértelmű garanciát is ad
erre, így őszintén örülök a vállalkozók
számára biztosított adókedvezménynek.
Személy szerint sokat tanultam az
elmúlt év során. A pandémia időszaka
késztetett arra, hogy átgondoljam önkormányzatunk helyzetét – s bár eddig
is a jó gazda gondosságával figyeltünk
mindenre -, még takarékosabban kell
működnünk, hogy megőrizzük a már
kialakított stabilitásunk. Az egyik nehéz
döntésem például, melyet hosszas vívódás után meg kellett hoznom az, hogy
az idei évtől az önkormányzati képviselők, bizottsági tagjok tiszteletdíja
visszavonásra kerül. Tisztában vagyok
vele, hogy mindig lesznek olyanok, akik nem
elégedettek teljes mértékben a munkánkkal, de
nagy örömömre szolgál,
hogy sokkal több a pozitív visszajelzés. Azt gondolom, hogy ez
is olyan, mint minden élethelyzet vagy
munka, amelybe kívülről nézve nagyon
nehéz belelátni. Szívesen veszem a kritikát, akár pozitív, akár negatív, ugyanis
hiszek abban, hogy a problémákat nem
szőnyeg alá kell seperni, hanem hatékony kommunikációval és együttműködéssel megoldani. A veszélyhelyzet
még nagyobb felelősséget tesz a polgármesterek vállára, de különösen szerencsésnek mondhatom magam, hisz
mind szakmai, mind emberi szempontból számíthatok jegyző asszonyra és
maximálisan megbízhatom közvetlen
munkatársaimban is. Az önkormányzat, a település működtetése nem egyszemélyes, hanem csapatmunka, ezt az
elmúlt év során különösen bizonyította
Kápolnásnyék Község Önkormányzata.
Köszönöm jegyző asszonynak, kollegáimnak és a testületi tagoknak a konstruktív, eredményes munkát, mely jövőnk záloga.
Készítette: Támis Orsolya
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A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020.(XI.03.) Kormányrendeletre
és a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
a 46. § (4) bekezdésének rendelkezésére
tekintettel a Képviselő-testületek 2020.
november 4. óta nem ülésezhetnek. A
képviselő-testület hatáskörében eljárva a
polgármester hoz döntéseket azokban az
ügyekben, amelyek november 4-én már
folyamatban voltak, vagy intézésük nem
tűr halasztást a tárgya vagy a határideje
miatt.
A
polgármester
decemberben
2.000.000.-Ft fedezetet biztosított a művelődési ház és a házasságkötő terem
felújítására, festésére. Elfogadta az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési
tervét – melynek fő témája az óvodai
étkezési térítési díjak beszedése, elszámolása, étkezés nyilvántartás ellenőrzése – és a 2021-2024. évre vonatkozó
startégiai ellenőrzési tervét. Döntött a
„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás
beszerzéséről, a műszaki ellenőri szolgáltatás ellátására vonatkozóan Bognár
József bruttó 2.750.000 Ft összegű ajánlatát fogadta el. A Magyar Falu Program
„Orvosi eszköz 2020” című pályázatán
önkormányzatunk 2.998.906.-Ft támogatási összegben részesült, mely összeg
fedezetet biztosított a gyermekorvosi, a
védőnői, valamint a fogorvosi rendelők
orvosi eszköz beszerzésére. A polgármester kiválasztotta az eszközbeszerzésre legkedvezőbb árajánlatot tevő cégeket: a Rextra Kereskedelmi Kft.-t és a
Medical Plus Service Kft-t. A magasabb
szintű jogszabályoknak való megfelelés
érdekében módosította a helyi adókról
szóló önkormányzati rendeletet, és hatályon kívül helyezte az avar és a kerti
hulladék nyílttéri égetésének szabályairól szóló rendeletet, így Kápolnásnyéken
2021. január 1. napjától tilos az avar és

kerti hulladék (falomb, avar, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék, nyesedék)
égetése. Hatályon kívül helyezte az önkormányzati képviselők és bizottsági
tagok tiszteletdíjáról és természetbeni
juttatásairól szóló rendeletet, valamint
az alpolgármesterek tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapításáról szóló
határozatokat. Elfogadta az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását, és
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértékét 2021.
évben 50.000 Ft-ban határozta meg.
2021. januárjában a következő polgármesteri döntések születtek.
A polgármester döntött az önkormányzat által fizetendő HUMÁN Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi
Társulás tagdíjáról és intézményi működési hozzájárulásáról, továbbá a Velencei
Központi Orvosi Ügyeleti Társulás tagdíjának biztosításáról. Módosította a
Babakert Családi Bölcsődével kötött ellátási szerződést, így újabb 6 kisgyermek
bölcsődei ellátásához járul hozzá az önkormányzat. Elfogadta az Önkormányzat
2021. évre vonatkozó éves összesített
közbeszerzési tervét, melyben szerepel
a bölcsődei férőhelyek kialakításához
szükséges közbeszerzés, és módosította az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát. Döntött a 701 helyrajzi számú,
belterületi kivett közút közterületet elnevezéséről, melyet már évek óta Bogyó
köznek neveztünk. Bruttó 9.807.875.Ft fedezetet biztosított a Vasvári utca
aszfaltburkolattal történő kiépítésére.
Döntött a településrendezési eszközök
módosítása partnerségi egyeztetésének
lezárásáról. Elindította a „Bölcsőde építése Kápolnásnyéken” című projektje
keretében a nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást, valamint
döntött az Önkormányzat és intézményei
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maradvány korrekciójáról. Elfogadta a
képviselő-testület 2021. évi munkatervét
és módosította a fogorvosi ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződést.
A fenti döntésekről bővebb információt az önkormányzat honlapján
találhatnak.
A következő folyamatban lévő ügyekről szeretnénk még tájékoztatni Önöket.
Az elkészült és engedélyezett tervek
alapján ajánlatkérési eljárást indítottunk
a Fő utca – Gárdonyi út – Kutas sor közti
jelzőlámpás gyalogátkelőhely kiépítésére vonatkozóan. Reméljük minél előbb
megkezdődhet a kivitelezés, és gyermekeink nagyobb biztonsággal tudnak eljutni az iskolába.
Megindítottuk a 4 csoportos bölcsőde építésére vonatkozó közbeszerzési
eljárást, és reményeink szerint (ha minden az elképzelésinknek megfelelően
alakul) még az idei évben átadhatjuk a
legifjabbaknak.
Terveink közt szerepel a térfigyelő
rendszer fejlesztése, korszerűsítése, mivel a régi rendszer működése sok esetben megbízhatatlan.
Pályázati forrásból valósul meg az
Arany János utca és Gárdonyi út közti
területen egy szabadtéri sportolást biztosító sportpark. Saját forrásból szeretnénk
megoldani a park fásítását, bekerítését,
valamint a kisebb gyermekek számára
egy kisebb játszótér kialakítását, hogy
amíg a szülők a sporteszközöket használják, a kicsik se unatkozzanak.
Továbbra is kérni szeretnénk a lakosságot, amennyiben bármilyen az önkormányzattal, a településsel, a beruházásokkal, a képviselő-testület vagy a közös
hivatal működésével kapcsolatos észrevételük, kérdésük, javaslatuk van, ezután is forduljanak hozzánk bizalommal.
Minden megkeresésre, ami akár levélben, e-mailben vagy személyesen érkezik hozzánk (nem Facebookon), készséggel válaszolunk.
Podhorszki István
polgármester

Településünk közterületére a már korábban kihelyezett szívecske alakú gyűjtőnk hatékonynak bizonyult. Lakosaink
már elfogadták és egyre többen élnek
az általa biztosított lehetőséggel, ismét
szép számban összegyűltek a kupakok.
Büszkék vagyunk, hogy ezáltal újabb
komoly segítséget tudunk nyújtani a már
korábban is támogatott beteg kisgyermek részére, akinek ezúton is kívánunk
– lakosaink nevében is – kitartást és mielőbbi gyógyulást.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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TISZTELT KÁPOLNÁSNYÉKIEK!
A
kápolnásnyéki
Vörösmarty
Mihály
Általános
Iskola
és
Gimnázium Kápolnásnyék Község
Önkormányzatának tulajdonában áll, és
2013. óta a Székesfehérvári Tankerületi
Központ vagyonkezelésében és fenntartásában működik. Az elmúlt évek során
mi is értesültünk az épület állapotának
romlásáról, a beázásokról, és az épületben keletkezett egyéb problémákról.
Önkormányzatunk 2009-ben elkészítette az iskola felújítására, energetikai
korszerűsítésére vonatkozó terveket,
azonban akkori pályázatunk nem volt
sikeres, és elegendő saját forrás hiányában a szükséges felújítást sajnos nem
tudtuk elvégezni. Időközben tudomásunkra jutott, hogy az iskola felújítására
vonatkozóan pályázat került benyújtásra, melynek elkészítéséhez a régi tervek átadásával mi is hozzá járultunk.
2016-ban értesültünk arról, hogy pályázati forrásból megvalósulhat a régóta
szükséges felújítás, erről azonban a mai
napig sem kaptunk semmiféle hivatalos
tájékoztatást.
Az elmúlt években nagyon sok felháborodott, és számonkérő levelet, telefont
kaptunk, hogy intézkedjünk azonnal,
mert áldatlan állapotok vannak az iskolában. Próbáltunk információt szerezni
személyesen, telefonon, levélben a felújítás megvalósításról, de hiteles tájékoztatást nem kaptunk. Ismételten írásos
megkereséssel fordultunk a szerintünk
illetékes szervekhez, melyet tájékoztatóm mellékleteként olvashatnak. A válaszról tájékoztatni fogom Önöket.
Tisztelt …!
Podhorszki István polgármester
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
nevében és képviseletében az alábbi
kéréssel fordulok Önhöz.
A kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály
Általános Iskola és Gimnázium intézménynek (2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi
út 29.) otthont adó épület Kápolnásnyék
Község Önkormányzatának tulajdonában áll, és 2013. január 1. napjától a
Székesfehérvári Tankerületi Központ vagyonkezelésében és fenntartásában van.
2016-ban örömmel értesültünk arról,
hogy a KEHOP-5.2.2-16 „Középületek
kiemelt
épületenergetikai
fejlesztései” tárgyú pályázat keretében, a
„Fejér megyei oktatási intézmények

épületenergetikai fejlesztése” című projekt megvalósítására a 2016.09.15-én
született támogatói döntés alapján a
NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai
Intézet Nonprofit Kft. a kápolnásnyéki
Vörösmarty Mihály Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola (a továbbiakban: Iskola) épületeinek energetikai korszerűsítésére
634 700 000 Ft támogatási összegben
részesült. A támogatói döntés szerint
548 055 730 Ft előleg került kifizetésre
2019.11.20-án. A projekt megvalósítása
kezdetének 2019.12.14., befejezésének
2021.03.26. időpont került feltüntetésre.
Önkormányzatunk
megnyugodott,
hogy szeretett iskolánk felújítása végre
megvalósul. Megoldódik az épület energetikai felújítása, hőszigetelése, nyílászáró cseréje, és nem lesz gond többé a
beázás sem.
A támogatói döntés óta a projekt fizikai megvalósításának semmi jele.
Többször fordultunk kérdéssel a
Tankerületi Központ és egyéb szervek felé,
azonban megnyugtató választ nem kaptunk.
2019-ben a Közbeszerzési Értesítőben
2019.12.20. közzétételi időponttal végre
megtaláltuk a Klebelsberg Központ ajánlatkérő nevében eljáró NFSI Nonprofit
Kft. ajánlattételi felhívását az Iskola
épületenergetikai felújítási/korszerűsítési
kivitelezési tevékenységére, mely közbeszerzési eljárást „egyéb ok miatt” eredménytelennek minősítettek.
Az NFSI Nonprofit Kft. 2020.04.02.
közzétételi dátummal ismét nyílt
közbeszerzési
eljárást
indított
a
Fejér
megyei
oktatási
intézmények, HRSZ.:212/27, Kápolnásnyék,
Gárdonyi utca 29. épületére vonatkozó,
KEHOP-5.2.2-16-2016-00032
számú
projekt tárgyában, ajánlattételi határidőként 2020. április 30. napja került rögzítésre az EKR-ben.
2020.05.28. közzétételi dátummal
az NFSI helyesbítette az ajánlatok benyújtásának határidejét. amely így
2020.06.08. napra módosult.
A korrigendumot követő további eljárási cselekményekről (bontási jegyzőkönyv, bírálóbizottsági jegyzőkönyv,
tájékoztató az eljárás eredményéről) a
nyilvános felületeken nem lelhető fel
semmiféle információ.
Így nem tudunk arról, hogy eredményes volt-e az eljárás, sor került-e nyertes ajánlattevő kiválasztására, létrejött -e
a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési
szerződés a felek között, és ami igazán

fontos, hogy mikor kerül sor a projekt
megvalósítására.
Az elmúlt években történt felhőszakadásokat, viharokat követően nyilvánvalóvá vált, hogy az Iskola épületének
felújítása nem tűr halasztást, általánosak
lettek a nagyobb esőzéseket követő súlyos beázások és azok kísérőjelenségei.
Önkormányzatunk prioritásként kezeli az
épület állapotát. Szeretnénk, ha az intézmény épületének műszaki állapota nem
romlana tovább és a szükséges felújítások
a terveknek megfelelően megvalósulhatnának, így gyermekeink egy biztonságos, mai kornak megfelelő intézményben
folytathatnák tanulmányaikat. Iskolánk
sorsa nemcsak önkormányzatunknak fontos, hanem a település lakóinak is, hiszen
szinte mindenkit fűz valami kellemes élmény, emlék az intézményhez.
Ismételten azzal a kérdéssel fordulok
Önökhöz, hogy legyen szívesek tájékoztatni arról, hogy milyen szakaszban van
az Iskola energetikai korszerűsítése és
felújítása tárgyú projekt, és mikor kerül
sor a tényleges megvalósításra.
Amennyiben a KEHOP-5.2.2-16-201600032 számú projekt a pályázat nyertese által bármilyen okból nem valósítható
meg, úgy kérem szíveskedjenek erről tájékoztatni, mivel akkor Önkormányzatunk
megpróbál más lehetőséget, forrást keresni az intézmény épületenergetikai fejlesztésére, korszerűsítésére, hiszen tovább
nem várhatunk a felújítással. Jelenleg,
mivel a beruhás finanszírozása elvileg
az elnyert támogatással megoldott, erre a
célra nem tudunk pályázni. Ezért rendkívül fontos a számunkra, hogy hivatalos és
részletes tájékoztatást kapjunk a rendelkezésre álló forrásról.
Tájékoztatás kérésem megküldöm a
NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai
Intézet Nonprofit Kft-nek, a Klebelsberg
Központnak és a Székesfehérvári
Tankerületi Igazgatóságnak is - mivel
lehet, hogy nem az Önök szervezete az
illetékes a válaszadásra -, valamint tájékoztatásul és segítségkérés céljából településünk országgyűlési képviselőjének,
Tessely Zoltán képviselő úrnak.
Segítő közreműködésükben bízva előre is köszönjük a tájékoztatást.
Kápolnásnyék, 2021. február 1.
Tisztelettel:			
Podhorszki István
polgármester
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MEGLEPETÉS AJÁNDÉKOK
KERÜLTEK ÁTADÁSRA AZ
ELMÚLT ÉV VÉGÉN

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A 2020-as évünk tapasztalatai azt mutatták, nagy szükség
lehet még a jövőben is az online oktatásra, ezért Hivatalunk
Vezetői úgy döntöttek, hogy az önkormányzat nevében két
arra érdemes gyermeket megajándékoznak egy-egy laptoppal.
A meglepetés ajándékok átadása során már láttuk: amilyen
nagy örömmel készültünk, olyan hálás szívvel fogadták az
ifjak segítségünket. Nekik is, és minden kápolnásnyéki diákunknak ezúton is kívánunk jó egészséget, sok sikert tanulmányaik során.
Podhorszki István

polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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2021

RENDEZVÉNYNAPTÁR

Hagyományosan minden évben újságunk első számában szoktuk megosztani Rendezvénynaptárunkat,
de sajnos – mint oly sok mindent – ezt is felülírja a jelenlegi járványügyi helyzet.
Természetesen ez évben sem fogytunk ki ötletekből, tervekből, minden igyekezetünkkel azon leszünk,
hogy továbbra is színes és tartalmas programokkal tudjunk majd szolgálni.
Bízunk benne mielőbb alkalmunk lesz a személyes találkozásokra, a rendezvények megtartására
és lehetőségünk lesz ezt bizonyítani is.
Addig is kérünk mindenkit továbbra is a szabályok betartására mindannyiunk egészsége érdekében.
Kulturális Bizottság

JÓTÉKONYSÁGI ADOMÁNY

AZ EMAKI WEBÁRUHÁZ TÁMOGATÁSÁVAL KÁPOLNÁSNYÉKEN
2020. decemberében a kápolnásnyéki Emaki Webáruház tulajdonosa
- Reichenbach Máté közvetítésével – térítésmentesen felajánlott önkormányzatunk számára 30 db új mobiltelefont.
A készülék főleg az idősek számára

KÖZLEMÉNY

KÖSZÖNET…

Napjainkban már településünkön is egyre több a környezettudatosabb, a háztartásokban keletkező hulladékot szelektíven gyűjtő, felelősségteljes lakos. Számukra
egy jó hír:

Ezúton szeretnénk, megköszönni a
Használd Újra használtruha üzlet karácsonyi felajánlását. A felajánlott textilek,
anyagok az Adventi betlehemhez kerültek felhasználásra. Köszönjük!

LAKOSSÁGI HASZNÁLT SÜTŐOLAJ GYŰJTÉS

nyújthat segítséget a telefonon történő
kapcsolattartásban, mivel a készülék kijelzője nagyméretű és a billentyűzeten is
jól láthatóak a számok.
A háziorvosok és a családgondozók
segítségével igyekszünk eljuttatni az

igénylő rászorulók számára.
Köszönjük az Emaki önzetlen
felajánlását.
					
Podhorszki István
polgármester

Kápolnásnyék Község Polgármestere Szolgáltatói
Szerződést kötött a háztartásokban keletkező használt sütőolaj és zsíradék gyűjtésére/leadására, így
a lehetőség erre is biztosítva van.
Leadási gyűjtőhelyeink:
Kápolnásnyék, Fő u. 28. műfüves pálya bejáratánál
2 db (sárga) 240 l Biotrans műanyag gyűjtő
Kápolnásnyék, Kenessey u. 9. Közösségi Ház bejáratnál
1 db (sárga) 240 l Biotrans műa. gyűjtő
Leadási időpontok:
Kápolnásnyék, Fő u. 28. hétfő 08.00 – 18.00 óra között
kedd-szerda-csütörtök-péntek 08.00 – 11.00 óra között
Kápolnásnyék, Kenessey u. 9. csütörtök 08.00 – 18.00 óra között
Lehetőség szerint kérjük a használt olajat műanyag flakonokban leadni!
Többé nem okoz gondot a háztartásokban a használt sütőolaj elhelyezése. Egyszerű,
gyors megoldás, mert bizony számít hova kerül.

Éljünk a lehetőséggel, óvjuk környezetünket.

Nemzetközi Nőnap alkalmából
nagyon sok szeretettel köszöntjük a hölgyeket!
Kápolnásnyék Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
és
Kápolnásnyék Közös Önkormányzati Hivatalának nevében
Podhorszki István
polgármester
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VISSZATEKINTÉS
Az elmúlt évben a november hónap
adott alkalmat arra, hogy a lepergett évtizedek grádicsain botorkálva átlépjem a
90. esztendő küszöbét. Alapvető tanulságként rögzült bennem az a tapasztalat,
hogy életünk során nem az a meghatározó honnan jöttünk, hanem az,hogy hova
és meddig jutottunk. Rajtunk kívül álló
okok játszanak nem egyszer döntő szerepet abban, hogy életünk miként alakul.

INTÉZMÉNYEK-CIVIL SZERVEZETEK
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Mind-e mellett az is a valósághoz tartozik, hogy sorsunk alakulását különböző
tettekkel, lépésekkel és szavakkal mi
magunk is befolyásoljuk.
Amikor hosszú évtizedek suhannak
a múlt időbe, mindannyian okszerűen
járunk el, ha feltesszük a kínálkozó kérdést önmagunknak, azt firtatva, hogy
van-e hátra még annyi, mint amennyi
letelt? Ünnepi hangulatban persze senki sem ezt a lehangoló kérdést teszi fel
önmagának. Magam is inkább azokat
a köszönő szavakat igyekeztem formába önteni, azoknak a személyeknek
címezve, akik figyelemmel kísérték a
lepergett évtizedeket és jókívánságaikat
kifejezendően fogalmazták meg gondolataikat. Ezúton ragadom meg az alkalmat, hogy köszönetemet fejezzem ki az
üdvözlő sorokért -amelyekben a jövőt
érintő kívánalmak is megfogalmazódtak-Orbán Viktor miniszterelnök úrnak,
Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter
úrnak,valamint Kororn Ferenc vezérezredes úrnak,a Magyar Honvédség
Parancsnokának katonai életpályámat
érintő megemlékezésekért.
Külön is hálás köszönettel tartozom
Podhorszki István polgármester úrnak és
Támis Orsolya anyakönyvvezetőnek a
jókívánságokért, amelyet látogatásuk alkalmával az önkormányzati hivatal és a

KÁPOLNÁSNYÉK ÉS KÖRNYÉKE POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
2020-BAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Mint a Kápolnásnyék és környéke
PÖTE elnöke, a polgárőrség 2020. évi
feladatellátásáról az alábbiak szerint számolok be:

maguk nevében kifejezték. Köszönetem
mindazon személyeknek, barátoknak és
ismerősöknek, akik 90. születésnapomon
személyesen vagy telefonon fejezték ki
jókívánságaikat.
A 2021. esztendő elején mindan�nyiunknak nagyon jó és félelem nélküli, Egészséges és Boldog Új Esztendőt
kívánok.
Tisztelettel: Mészáros László

Egyesületünk az idei évben aktívan
részt vett a vírus elleni küzdelemben is
a szokásos bűnmegelőző feladatok mellett. Az első félévet ez határozta meg
számunkra.
Márciustól közel 3 hónapon keresztül
minden hétköznap hordtuk az ebédet az
óvodás- és iskoláskorú gyermekek számára. Részt vettünk a lakosság részére
készített maszkok kézbesítésében. A lakosok figyelmét felhívtuk a megfelelő
távolság tartására, ellenőriztük, hogy ne
legyenek csoportosulások településünk
területén. Az iskola bejárata előtt biztosítottuk az érettségi zavartalan lebonyolítását. Kerestünk eltűnt személyt a környékbeli polgárőr egyesületekkel összefogva.
Anyagi forrásainkat az idei évben is
az FMPSZ támogatása, a Kápolnásnyéki

Önkormányzat nagylelkű támogatása és
adományozók biztosították. Bevételeink
a vártnál jobban, kiadásaink a költségvetési tervnek megfelelően alakultak
mindezidáig. Az önkormányzat kiemelt
támogatása biztosította számunkra az év
elején a pénzügyi keretet a megnövekedett feladatokhoz, hiszen a plusz munka
nem mehetett az egyesület alaptevékenységének rovására.
Pár számadat az idei évből:
Egyesületünk taglétszáma a mai napon: 13 fő polgárőr és 2 fő ifjú polgárőr.
Tagjai vagyunk az OPSZ lovas illetve
Motoros tagozatának is.
Tagjaink járőrszolgálatot 7209 órában
teljesítettek, ebből 2635 óra rendőrséggel közös szolgálat volt. A szolgálatok
nagy részét a település közigazgatási területén végeztük el.
Szolgálati gépkocsinkkal, saját gépkocsival illetve saját motorkerékpárokkal és quaddal 36260 km-t tettünk meg
2020-ban.

KÁPOLNÁSNYÉKI KÖNYVTÁR,
INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI HELY

Júliusban felkérést kaptunk a Csajághy
Laura Színpadtól az érkező vendégek parkolásának segítésére, ezért nagy összegű
adományt kapott egyesületünk tőlük.
Polgárőreink a szolgálatellátás során
tiltott eszközt nem viseltek, nem hordtak, nem alkalmaztak. A szolgálatot —
kevés kivételtől eltekintve — az előírt
öltözetben és felszereléssel látták el, melyet a polgárőrség biztosított.
A Kápolnásnyék és környéke PÖTE
a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a helyi sajátosságokhoz és elvárásokhoz igazodóan, az Önkormányzat
és a lakosság igényeit maximálisan előtérbe helyezve, a rendőrséggel szorosan
együttműködve látta el és fogja a továbbiakban is ellátni feladatait ebben az évben és a következőben is.
Kápolnásnyék, 2021. január 29.		
		
Török Nándor, elnök

E-mail: nyekikonyvtar@gmail.com
Tel.: 06-22-574-100 123 mellék

Olvasóink figyelmébe ajánljuk…

FOTÓZÁSRA FEL!
Szeretsz fényképezni? Jó szemed van hozzá?
Meglátod, amit más nem vesz észre?

Küldj egy jó címlapfotót!
Várjuk kreatív olvasóink, településünkön élők, ide
látogatók fotóit, fényképeit településünk szépségeiről,
jellegzetességeiről. Olyan képeket várunk, amire,
ha ránéz az olvasó, felismeri, hogy Kápolnásnyéken
készült, de még is van benne valami egyedi!
A beküldött fényképek közül választjuk ki a
Kápolnásnyéki Kisbíró címlapfotóját!
Beküldött képeket településünk honlapján is
közzétesszük!
A Jelentkezési lap kitöltését követően a képeket
folyamatosan várjuk az alábbi e-mail címre:

nyekikonyvtar@gmail.com
A jelentkezési lap a www.kapolnasnyek.hu honlapon,
valamint a Könyvtár facebook oldalán elérhető.
A képet jpg vagy jpeg formátumban minimum 1 MB méretben,
300 dpi felbontásban küldd el részünkre!

A MOST MEGJELENŐ ÚJSÁG
CÍMOLDALÁN LÁTHATÓ KÉP
SCHUMANN LÁSZLÓTÓL ÉRKEZETT!

A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm.
rendelete értelmében a szabadidős létesítmények, köztük a könyvtárak látogatása is a veszélyhelyzetben, következő
intézkedésig tilos.
Ahogyan az elmúlt időszakban, most
is szeretnénk néhány szolgáltatást megtartani, lehetőséget biztosítani arra, hogy
senki ne maradjon könyv nélkül.
Kölcsönözni csak érvényes tagsággal
rendelkező olvasóink tudnak. A zárás
ideje alatt a tagságot meghosszabbítjuk,
a már régebben kikölcsönzött könyvek
kölcsönzési határideje automatikusan
meghosszabbításra kerülnek.
Beiratkozásra is van lehetőség, az új
olvasóink is tudnak beiratkozást követően kölcsönözni.
Beiratkozási szándékot is a megadott elérhetőségek közül valamelyiken
kérem jelezni, majd a további teendőt
egyeztetjük.
A kéréseket telefonon, illetve elektronikus levélben fogadjuk, de csak a könyvtár
állományából tudunk kölcsönözni.

Továbbra is a könyvtár bejárat előtt a
telefonon vagy levélben elküldött kérések alapján összeállított könyvcsomagot
visszajelzés után át lehet venni.
Könyvtárunk teljes állománya megtalálható a www.vmk.hu honlapján! A
honlapra rákeresve a jobb oldal felső sarokban megtalálható Belépés az Online
katalógusra kattintva, a részletes keresőben könyvtárunkra ( Kápolnásnyék

hatáskört kijelölve), leszűkítve már lehet is
keresgélni.
Könyvtárunk aktuális ajánlatait megtalálják településünk honlapján: www.
kapolnasnyek.hu
illetve a Kápolnásnyéki Könyvtár,
Információs és Közösségi Hely nyilvános csoporthoz csatlakozva értesülhetnek a könyvtárral kapcsolatos
információkról!

Lukács Ildikó, könyvtár

10

KÁPOLNÁSNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

INTÉZMÉNYEK-CIVIL SZERVEZETEK

INTÉZMÉNYEK-CIVIL SZERVEZETEK

SARKVIDÉKI ÉLET
Január második hetében dolgoztuk fel a sarkvidéki élet témakörünket.
Képzeletben ellátogattunk az Északi valamint a Déli sarkvidékre. Beszélgettünk
sarkvidéki állatokról és az ott élő emberek életéről. Bővítettük ismeretüket az
ott élő állatok táplálkozásukról, életmódjukról. Kísérletek során szemléltettük a
jég tulajdonságait. Változatos és érdekes
tevékenységekkel, mesékkel, játékokkal
színesítettük az ismeretnyújtást.

A hét során erősítettük a gyermekek
pozitív viszonyát a természethez. Az
óvodában nagy hangsúlyt fektetünk a
környezetünk védelmére. Témához kapcsolódó könyvekkel,
fotókkal szemléltettük
a sarkvidéki életet.

1. SZÁM / 2021. JANUÁR - FEBRUÁR 88
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HUMÁN CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

célja, hogy a gyermekek megcsodálhassák egymás munkáját, kreatív ötleteit.
Óvónénik

2481 Velence, Zárt utca 2.
Tel /Fax: 22- 470- 288,
Email: human.velence@gmail.com
Honlap: www.human01.eoldal.hu

A hetet kiállítással
zártuk a gyermekek alkotásaiból. A kiállítás

INTÉZMÉNYVEZETŐ: TÖRÖK ÁGNES
Horváth Zsuzsanna családsegítő megtalálható:
minden csütörtökön 8-12-ig 2481 Velence Zárt u. 2.
Koronavírus ( COVID-19) miatt kialakult helyzetre való tekintettel a
maszk viselése valamint a 1,5 méteres távolságtartás kötelező.

Az intézményünk tevékenységei:
•
•
•
•

Családsegítés,
Gyermekjóléti szolgáltatás
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Mivel fordulhat hozzánk?
•
•

EGÉSZSÉGHÉT AZ ÓVODÁBAN

Az idei évben ismét kidolgoztak a
szakmai munkaközösségek egy egészséghét projektet kicsit más formában,
azzal a céllal, hogy egészségnevelő
programot nyújtsunk az óvodás gyermekek számára. A pandémiás helyzetre
való tekintettel csoportonként vehettek
részt a gyerekek egy mese keretébe szőtt
akadály pályán, melynek végén jutalom
várta őket.
Egész héten arra törekedtünk, hogy a
gyerekek sajátítsák el játékos formában,
hogyan kell ügyelni egészségükre, miért fontos a helyes táplálkozás, a napi
mozgás. A 3-6 éves korosztály számára igyekeztünk egységes ám mégis az
egyéni igényekhez alakítható programot
szervezni, mert feladatunk az egészséges
életmód alakítása számukra.
A hét záró programjaként „Az erdő
hét próbáján” vettek részt a gyerekek,
ahol legvégül a gyümölccsel megszelídített sárkány átadta a gyerekek számára a nagy tál tisztított gyümölcs vagy
zöldséges tálat a gyerekek és a sárkány
nagy örömére.

Mindenki életében lehetnek olyan időszakok, amikor nem képes egyedül megbirkózni gondjaival,
problémáival.
Ha megtisztel bizalmával és felkeres minket, közösen
végig gondolhatjuk, mi okozza problémáit, és mit lehet
tenni megoldásuk érdekében.

Bármilyen egyéni és családi, szociális vagy lelki hátterű
probléma esetén hozzánk fordulhat. Például, ha:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

felvilágosításra, tájékoztatásra van szüksége,
életvezetési nehézségekkel küszködik,
lelki természetű problémái vannak,
családi kapcsolatain szeretne javítani,
problémája van társas kapcsolataival,
életét kilátástalannak látja,
gyereknevelési gondjai adódnak,
elakad hivatalos ügyeinek intézésében,
beiskolázási tanácsra van szüksége,
lakással, lakhatással kapcsolatos gondjai vannak.

Kik fordulhatnak hozzánk?
•

•

A szolgáltatás igénybevételére a kápolnásnyéki állandó
vagy ideiglenes lakhellyel, illetve tartózkodási hel�lyel rendelkező személyek jogosultak, illetve bizonyos
esetekben életvitelszerűen itt tartózkodnak.
A szolgáltatások korra, fajra, nemre, családi állapotra,
társadalmi helyzetre való tekintet nélkül önkéntes alapon, alanyi jogon és térítésmentesen vehetők igényb

Hogyan fordulhatnak hozzánk?
•
•
•

személyesen: a kliensfogadási időpontokban,
telefonon: a kliensfogadási időpontokban,
írásban human.velence@gmail.com email címen

Milyen formában segítünk?
•
•
•
•
•
•

információnyújtással, tájékoztatással,
tanácsadással,
szociális, mentálhigiénés ellátással,
szociális ügyintézéssel,
érdekképviselettel,
természetbeni segítségnyújtással: adományok
közvetítésével

Szolgáltatásaink:
Családsegítés:
•
•
•
•
•
•
•

életvezetési nehézségek elhárításának, feloldásának
elősegítése,
segítségnyújtás szociális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetben lévő személyeknek,
családoknak,
segítségnyújtás az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához,
családi szociális feszültségek okainak feltárása, a megoldásra javaslat készítése és segítségnyújtás,
a szociális szolgáltatások koordinálása a kliensek problémájának megoldása érdekében,
a lakosság szociális helyzetének figyelemmel kísérése,
a nagy gyakorisággal előforduló problémák jelzése az
illetékes szervek felé,
együttműködés intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal, szakemberekkel.
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Gyermekjóléti Szolgáltatás:
•

•
•
•
•
•
•

a 18 év alatti korosztály testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének, családban történő nevelésének
elősegítése,
a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése,
a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése a gyermek
családból történő kiemelésének elkerülése érdekében,
a családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, utógondozás,
a veszélyeztetettséget észlelő és jelző hatékony információs rendszer működtetése,
helyettes szülői feladatok segítése, koordinálása,
a 18 év alatti korosztály, illetve az őket nevelő családok
tájékoztatása jogokról, támogatásokról, ellátásokról, a
családban történő nevelés elősegítése érdekében.

Az ellátás térítési díj ellenében vehető igénybe. A kötelezett
által fizetendő személyi térítési díj összegét, az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt
a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja.
A jogosultság részletes feltételeit a települési önkormányzat
rendeletben szabályozza.
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy a
szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló – személyi
gondozást nyújt intézményünk.
A szociális segítés keretében biztosítjuk
•
•
•

Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy a
szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló – személyi
gondozást nyújtunk.
A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni
kell a gondozási szükségletet, melynek keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés
vagy személyi gondozás indokolt. A fenti vizsgálatot alapesetben a szociális szolgáltatást végző intézmény vezetője, vagy
ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi.

INTÉZMÉNYEK-CIVIL SZERVEZETEK

a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való
közreműködést,
a háztartási tevékenységben való közreműködést,
a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a
kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást, szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

A személyi gondozás keretében biztosítjuk
•
•
•

az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
a szociális segítés keretében elvégzendő feladatokat.
Horváth Zsuzsanna, Családsegítő

KULTÚRA
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FELHÍVÁS
A Vörösmarty Mihály Könyvtár és a Tarsoly Ifjúságért Egyesület
a hagyományoknak megfelelően a költészet napja alkalmából
harmincadik alkalommal hirdet

"KÖLTŐNK ÉS KORA"
címmel

vetélkedőt középiskolások számára József Attila munkásságáról,
életéről, koráról, irodalomtörténeti jelentőségéről, hatásáról.
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INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI HELY

RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET
4-14 ÉVES KORIG
Téma: AZ ÉN FARSANGI ÁLARCOM
A pályázók feladata: Farsangi álarc készítése
		
Beküldési határidő: 2021. március 20. 12 óra

A vetélkedő célja elmélyíteni és szélesíteni a diákok József
Attilával kapcsolatos ismereteit, hogy ezáltal még közelebb
jussanak a költő világához, valamint hozzásegíteni a diákokat kreatív készségeik, képességeik kibontakoztatásához,
fejlesztéséhez.
A játék az alábbi fő témák köré szerveződik:
- József Attila munkássága,
- élete, különös tekintettel kortársaival való kapcsolataira,
- utóélete, hatása (megzenésített versek, emlékversek),
- a 20. század első évtizedeinek költészete,
- versrészletek nyelvi, stiláris elemzése.

Beküldés módja: P
 ostán vagy személyesen
(Polgármesteri Hivatal vagy Könyvtár, Fő u. 28.)

A vetélkedő:
A versenyben középiskolások 4 fős csapatai vehetnek részt
(egy iskolából több csapat is jelentkezhet).
Jelentkezni 2021. február 3-tól a www.tarsolyegyesulet.hu honlapon, a Költőnk és Kora címszó alatt a kért adatok megadásával (regisztrációval) lehet.
Információ: tarsolyie@gmail.com

Eredmény közzétételének helye: Települési honlap, Könyvtár
facebook csoportja és online lehetőségek. A pályázat benyújtása: személyesen
Pályázat benyújtásának helye: K
 önyvtár, Polgármesteri Hivatal,
Fő u. 28.

A pályázat feltétele: A pályázat készülhet bármilyen technikával nem nagyobb, mint A/4-es méret
A munkák hátoldalára kérjük a név, korosztály, pontos cím,
szülő elérhetőség megjelölését.
Elbírálás: A beérkezett műveket zsűri értékeli, a legjobb alkotások könyvjutalomban részesülnek.
Eredményhirdetés: 2021. március 26.

Bővebb információ a megadott honlapon elérhető, településünk
honlapján pedig az egész felhívás megtalálható!

Kvak Zoltán- kistermelő
2475 Kápolnásnyék, Ady Endre utca 53.
Tel: +3670/600-2527
Hagyományos módon érlelet füstölt áruk!
Füstölt csont

1000 Ft/kg

Füstölt kolbász

2500 Ft/kg

Első csülök

2000 Ft/kg

Fehér szalámi

3000 Ft/kg

Hátsó csülök

2000 Ft/kg

Paprikás szalámi

3000 Ft/kg

Füstölt császárvég

2000 Ft/kg

Mangalica sonka

3200 Ft/kg

Kenyér szalonna

2100 Ft/kg

Mangalica lapocka

3200 Ft/kg

Kolozsvári szalonna

2900 Ft/kg

Mangalica szalonna

3200 Ft/kg

Darabolt comb

3000 Ft/kg

Mangalica kolbász

3500 Ft/kg

Darabolt lapocka

3000 Ft/kg

Toros csomag

1800 Ft/kg

Felsál sonka

3000 Ft/kg

Sütő kolbász

1800 Ft/kg

Angol szalonna

3000 Ft/kg

Disznósajt

2000 Ft/kg

Füstölt tarja

3000 Ft/kg

Töpörtyű

3200 Ft/kg
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KÁPOLNÁSNYÉK AD OTTHONT
A VÖRÖSMARTY-EMLÉKÉV
ESEMÉNYEINEK
2020-ban volt 220 éve, hogy megszületett Vörösmarty Mihály, hazánk második nemezti himnuszának, a Szózatnak
költője. Neve szorosan összekapcsolódik
Kápolnásnyék és a Velencei-tó térségével, hiszen itt született és élete végén újra
visszatért szeretett vidékére. Tiszteletére
2020-ban Vörösmarty-emlékév indult,
amelynek keretében számos esemény
valósult meg a főszervező Kárpátmedencei Művészeti Népfőiskola jóvoltából. Többek között, teljesen újjászületett a Vörösmarty Emlékház, felavatták a
Csajághy Laura Szabadtéri Színpadot és a
költő feleségének tiszteletére mellszobrot
is állítottak az Emlékház parkjában.
Az emlékév egyik meghatározó eseménye az országos rajzpályázat volt,
amit „Vörösmarty 220” címmel hirdettek meg a szervezők. Két korosztályi kategóriában vártak olyan pályaműveket,
amelyek
ábrázolhatták
magát a költőt, bármely
Vörösmarty mű témavilágának feldolgozását, vagy
az Emlékházat. Kiemelt
kérés volt, hogy az alkotás
fejezze ki, az alkotó mit lát benne értékesnek, különlegesnek és megmutatásra
méltónak. Nagyszerű munkák érkeztek,
amelynek zsűrizése november 13-án a
kápolnásnyéki Halász-kastélyban zajlott le, az eredményhirdetésre december

1-én, a költő születésnapján, online térben került sor.
A rangos zsűri tagjai Pető
Hunor Munkácsy-díjas képzőművész, Pintér Balázs
szobrászművész,
Pogány
Gábor Benő Munkácsy-díjas
szobrászművész és Szegedi
Csaba festőművész volt.
Rodics Eszter, a Kárpátmedencei Művészeti Népfőiskola elnöke
elmondta: a vírushelyzet okozta nehézségek ellenére közel száz, szebbnél-szebb
pályamunka érkezett, amelyek rendkívüli kreativitásról és tehetségről tanúskodtak. A zsűri külön értékelte a két korcsoport által készített pályaműveket, az első
három helyezés mellett különdíjakat is
kiosztott.
A másik jelentős, a fiatalokat megszólító kezdeményezés a Vörösmartyversünnep, amely a Magyar Versmondók
Egyesülete szakmai támogatásával valósul meg. Kimagasló számban jelentkeztek lelkes szavalók, közel 200 pályázat
érkezett a decemberi határidőig. A szervezők nagy örömére még a határon túlról
is érkeztek pályázatok, hiszen a pandémia
okozta helyzet miatt a pályázók most csak
videón küldhették el a felvételt a szabadon választott Vörösmarty-versről. A hat
tagú zsűri január 21-én ült össze, hogy
értékelje a közel nyolc órányi anyagot.
Az egész napos munka során szívmelengető élmény volt a számtalan ifjú tehetséget hallgatni, és nagyon nehéz dönteni. A
felhívásban eredetileg korcsoportonként
5-5 továbbjutót hirdettek, de a zsűri végül
úgy döntött: bővíti a továbbjutók számát,
mivel kimagasló számban jelentkeztek tehetséges szavalók. Elbűvölő személyiségükkel és bájos versmondásukkal többen
is elvarázsolták a zsűri tagjait, így született döntés a Csongor és Tünde különdíjak
megalapításáról és adományozásáról is.
A zsűri értékelésében külön kiemelte,
hogy több iskolából is érkeztek közös,
osztálymunkában megvalósult versmondások, amelyek közül egyet különdíjjal
is jutalmazott, megköszönve a pedagógusok lelkes felkészítő és szervező munkáját is. Örömmel fogadták a szervezők
és a zsűri is, hogy számos, Vörösmarty
Mihály nevét viselő iskola diákja is jelentkezett, köztük a kápolnásnyéki, az
újszászi, a kisbajcsi és az érdi. Külön
öröm a zsűri számára, hogy a 6-12 éves
korcsoport döntősei közé jutott Kollár

KULTÚRA

1. SZÁM / 2021. JANUÁR - FEBRUÁR 88

15

NŐNAPRA SZERETETTEL…

TISZTELT HÖLGYEK!

Lám az idő mily múlandó, ismét eltelt egy
év és elérkezett az a nap, amikor Önöket ünnepli a férfitársadalom. Számomra öröm,
hogy az idő múlásával szikrányit sem vesztettek káprázatos ragyogásukból, s ugyanolyan szépek, kedvesek, mosolygósak és
szeretnivalók, mint egy esztendővel ezelőtt.
Az ünnep kapcsán, kérem, engedjenek
meg nekem néhány gondolatot, ezáltal is
kifejezve nagyrabecsülésemet és végtelen hódolatomat Önök irányába.
Egy indiai legenda szerint a teremtő
úgy alkotta meg az asszonyt, hogy vette
a hold kerekségét, a kapaszkodó szőlőinda simulékonyságát, a nádszál karcsúságát és virágok pompáját, illatát.

Gergely a Kápolnásnyéki Vörösmarty
Mihály Általános Iskola és Gimnázium
diákja, aki szavalatával azonnal meg�győzte a zsűrit a továbbjutását illetően.
Külön oklevéllel díjazta a zsűri azokat
az iskolákat is, ahonnan a legtöbb jelentkezés érkezett, az iskolák között kimagasló eredményt ért el a kápolnásnyéki
Vörösmarty Mihály Általános Iskola és
Gimnázium, hiszen innen érkezett a legtöbb szavalat.
A döntőbe jutottak listáját január 22én, a magyar kultúra napján tették közre
a szervezők. Nem volt véletlen választás
a dátum, hiszen Vörösmarty Mihály kevés kortársát tisztelte jobban emberként
és költőként is, mint Kölcseyt. Kettőjük
barátsága a kölcsönös tiszteleten alapult.
A zsűri döntése alapján a 6-12 éves korcsoportból hat, a13-18 éves korcsoportból
pedig tíz versmondó indulhat a dobogós
helyezésért. A döntőre 2021. február 26án 11 órától kerül sor, a vírushelyzet miatt
változatlanul online térben szervezve.
A pandémia miatt nem sikerült az emlékév minden tervezett rendezvényét
megvalósítani 2020-ban, így néhány
eseményt az idei évben bonyolítanak
le. Az emlékév zárórendezvényére április 11-én, a költészet napján kerül sor.
Ekkor leplezik le a költő egész alakos
szobrát a velencei Bence-hegy oldalában álló, egykor a költő tulajdonában
lévő Vörösmarty-pincénél, valamint
gálaesttel készülnek a szervezők neves
művészek és a versünnep díjazottjainak
közreműködésével, remélhetőleg már
személyes jelenléttel és találkozással!

Úgy gondolom, s mi több, bizonyos
vagyok benne, hogy ez valóban így történhetett, mert minden, ami e gyarló

világban eredendően
szép és jó, kedves és
dorombolóan barátságos, a nőtől ered.
Mindezek fényében egyáltalán nem
véletlen az, hogy megannyi művészeti ág káprázatos alkotása vázolja
csodálatosan bársonyos pasztellszínekkel a nők elragadó mivoltát, s képezi le az Ő szépségüket és varázslatosan
elragadó bájukat.
Cáfolhatatlan igazság a női lélek törékeny érzékenysége, rebegő pillantású
vágya a szeretetre, s nemcsak az évnek
ezen Önökről szóló virágos ünnepén kívánja a gyengéden ápoló törődést, hanem minden egyes nap, minden egyes
órában és percben.

Ennek fényében kívánom Önöknek,
Tisztelt Hölgyeim, tiszta szívből, hogy
soha ne nélkülözzék a szeretetet és a
gondoskodó törődést egyetlen percre
sem, s remélem, hogy ebben férfitársaim
is egyetértő partnerek lesznek.
Szatmári Szilveszter, Kápolnásnyéki lakos
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A VELENCEI-HEGYSÉG ELSŐ
VADVIRÁGAI
Az enyhe decembert követően már január első napjaiban nyílt a Kisvirágú
hunyor (Helleborus dumetorum) Nadap
és Sukoró felett. Ez a gyönyörű, szokatlan
módon zöld szirmú virág kevésbé ismert,
mint a Kikeleti hóvirág, pedig szokásos virágzási ideje szintén az év első hónapjaira
esik. A Kisvirágú hunyor védett növény,
eszmei értéke 5000 ft, egyedeit leginkább
természetes élőhelyeinek zavarása veszélyezteti. Jól bírja a hideget, az enyhébb
fagyokat is. Zöld szirmai valójában módosult csészelevelek, igazi sziromlevelei
mézfejtőkké módosultak a beporzók legnagyobb örömére. Érdekes stratégia a korai virágzás, előnye a hatalmas fényár,
ami erdei élőhelyeken a gyepszinten csak
lombfakadás előtt, vagy már lombhullás
után tapasztalható. Hátránya az esetleg
hosszan elhúzódó hideg és fagy, hiszen a
sikeres szaporodáshoz rovarok is kellenek,
akik tartós fagyban nem indulnak még útnak. Hosszútávon mégis sikeres evolúciós
módszernek tűnik a „nagyok” előtt nyílni és virágzani, hiszen több növényfaj is
eszerint él és marad fenn évszázadok óta.
A klíma napjainkban tapasztalható válto-

Kisvirágú hunyor (Helleborus dumetorum)

zása, a felmelegedés itt
is látható változásokhoz
vezet, a korábban csak
februárban nyíló növények nem ritkán – mint
idén is – már január elején, sőt akár december
végén virágba borulnak.
A Kisvirágú hunyor mérgező növény, minden
része tartalmaz a gyűszűvirág hatóanyagához hasonló alkaloidokat, így ne kóstolgassuk!
Rokona a nálunk nem őshonos, kertészetekben kapható Fekete hunyor (Helleborus niger), másnéven karácsonyi rózsa.
Nevét fekete színű gyöktörzséről kapta, a
virág színe gyönyörű hófehér, ősszel cserépbe ültetve karácsony körül virágzik. A
Kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis) talán
a legismertebb korai virág, szintén védett,
eszmei értéke 10.000 forint, amely egy
szál virágra is érvényes. A védelem természetesen nem csak a növény föld feletti
részére, a száras virágra, hanem a földalatti hagymákra is vonatkozik, így virágzás
utáni kiásásuk is tilos! A kertészetekben
kapható hóvirágok nem a nálunk őshonos Kikeleti hóvirág
fajhoz tartoznak, vásárlásukkal kertünkben is meghonosíthatjuk a hóvirágot, ezeknek a
dísznövényként árult fajoknak
általában nagyobb és díszesebb is a virága, mint vadon
élő társaiké. Az évitizedekkel
ezelőtti szinte országosan kiterjedt hóvirág pusztításnak
nemcsak a növények nagyfokú ritkulása, hanem részben
genetikai állománya is áldozatul esett, hiszen a hóvirág
hagymákat gyűjtők természetesen a legszebben virágzó,
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OKOSTÓ
„Ez nem az én dolgom!” Előfordult,
hogy zavarta Önöket az a szemlélet,
amelynek ez a mondat a mottója? A
mondat jelentése valójában, hogy ez
„másnak a dolga”. Másnak a dolga a
szemét eltakarítása, másnak a dolga
gondoskodni a rászorultakról, vagy
akár a hétköznapi szükségleteinkről.
Most beszéljünk egy ilyen hétköznapi
szükségletünkről, a vízről.
Kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis)

legnagyobb virágú növényeket gyűjtötték
be, így a regeneráció során már csak a
helyben maradt, kevésbé szebb példányok
tudtak újra terjedésnek indulni. Szerencsére a védetté nyilvánításnak és a természet
öngyógyító képességének köszönhetően
a változatosság többnyire ismét jelen van
a vadon élő hóvirágok körében. A Téltemető (Eranthis hyemalis) is a korán nyílók közé tartozik, ahogyan magyar és latin
neve is mutatja: eranthos görögül tavaszvirágot jelent, pontosan fordítva teljes neve:
téli tavaszvirág (er,ear – tavasz, anthos –
virág, a latin hiems szó pedig a télre utal). A
Téltemető a Kárpátmedencében eredetileg
nem őshonos faj, a mediterrán vidék az
őshazája. A XVII. századtól telepítették
kertekbe, kastélyok parkjaiba, innen vadult
ki és találta meg életfeltételeit az üde gyertyános-tölgyes erdőkben. Sok hasonlóan
érkezett növénnyel ellentétben nem vált
inváziós gyomnövényé, beilleszkedett a
hazai flórába, sőt 1982-től védettséget is
élvez! Virágzása után a hóvirághoz hasonlóan visszahúzódik a földbe.
Csóka Szilvia, környezeti nevelő
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Vértes - Mezőföldi Tájegységi Osztály
+36-30-153-0978, csokasz@dinpi.hu
Téltemető (Eranthis hyemalis)

Kinek a dolga a vízzel való gazdálkodás? Sokak szerint a vízműveké, egy
szolgáltatóé, akinek fizetünk, és folyik
a tiszta csapvíz, amivel fürödhetünk,
növényeket locsolhatunk, főzhetünk és
meg is ihatjuk, biztonsággal. Ráadásul
megfizethető áron. Semmi különös.
De, mi lenne, ha a vízre másként tekintenénk? Mi lenne, ha valódi értékként tekintenénk rá – mert tényleg az.
Hasonlóan a bőséggel rendelkezésre álló
dolgokhoz: ameddig körülvesznek minket, addig szinte ügyet sem vetünk rájuk.
Van levegőnk, bőséggel, van egészségünk és szabadságunk és vannak szeretteink … és van vizünk. Ám könnyen fordulhat a kocka, és gyakran fordul is.
Akkor jövünk rá az értékeinkre, ha egyszer csak eltűnnek. A rossz levegő, a
megromlott egészség, a szabadságunk
korlátozása nagyon fájdalmas élmény.
Ha értékként tekintünk a vízre, mi
az, amit tehetünk, mi magunk? Mi
az, ami a saját felelősségünk és saját
lehetőségünk?
Az esővíz gyűjtése
Ahogyan az utcákat járjuk feltűnhet, hogy igen sokan az ereszből
az utcára eresztik a vizet. A módszer érthető és praktikus, de kipróbálhatunk ennél jobb megoldást is.
Sétáink alkalmával azonban egy-egy
udvarból csobogást hallhatunk: ez a
hang egy kerti csobogóra, vagy kis
kerti tóra, vizes élőhelyre utal. Mi lenne, ha az esővizet az utca helyett egy
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kis kerti tóba vezetnénk?
A saját kertünkben kettő ilyen tavacska is működik, ami befogadja a háztetőről összegyűjtött csapadékot. Egy
ilyen kis tó hihetetlenül gazdag életteret ad a különböző vízi és szárazföldi
élőlényeknek. Hasznos rovarok, madarak, a kertünkön áthaladó sünök vagy
akár a kutyánk is csillapíthatja szomját.
Nagyobbacska tó esetében érzékelhető mértékű megtakarítást érhetünk
így el, több növényt tudunk belőle öntözni, így nem kell a hálózati vizet
megvásárolnunk.
Aki rendszeresen locsol csapvízzel, az tapasztalhatja, hogy a föld
felszínén gyakran sókiválás (szikesedés) alakul ki, ami rontja a növény
egészségét. Ugyanez érvényes a kútból való locsolásra, mert a kútvíz is
általában kemény víz, gyakran magas vastartalommal. Szikesedés az
esővíz esetében nem fordulhat elő.
További előnye egy kis kerti tónak,
hogy nyáron jelentős hűtő hatása van,
kellemes klímát alakít ki a környezetünkben, valamint a nyári hőség idején
a nedvesebb levegőt a kerti növényeink is igen hálásan fogadják.
Felmerülhet, hogy nem okoznak-e
gondot az igen életképes szúnyogok?
A mi tavunkban a meglehetősen szapora aranyhalaink gondoskodnak a szúnyoglárvák eltakarításáról. Ugyancsak
nagyon aktívak ebben a békák és a
szitakötők is, amelyek igen gyorsan
megjelennek a tó megépítése után.
A kerti tó építéséről számos, nagyon
hasznos, gyakorlatias videó érhető
el, például a mellékelt QR kód segítségével felugró linken. Akinek nincs
QR kód olvasó appja, annak a link itt
érhető el: https://www.youtube.com/
watch?v=O8v3mYUfzMU
A kerti tó tehát több szempontból
is hasznos. Megőrizzük a nagyon értékes esővizet, amit nem csak locsolásra használhatunk, hanem értékes
életteret hozunk létre, növeljük a biodiverzitást és használunk a klímának.

Mindemellett nagyon szép színfoltot
varázsolhatunk a kertünkbe, aminek
szinte minden látogató a csodájára jár.
A praktikus haszon mellett rengeteg
örömöt is nyújthat egy kis szorgalom
és a természettől való tanulás képessége. Aki teheti próbálja ki!
Fülöp Berta
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ
Kápolnásnyéki Közös
Önkormányzati Hivatal
Székhelye:
2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Központi telefonszám: 22/574-100
Podhorszki István polgármester
22/574-100/115,70/3823748
polgarmester@kapolnasnyek.hu
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
22/574-100/114,70/9530786
jegyzo@kapolnasnyek.hu
Titkárság:
Németh Ildikó önkormányzati referens
22/574-100/111, 70/3801089
titkarsag@kapolnasnyek.hu

Testületi és bizottsági ülések előkészítése,
önkormányzati ingatlanok bérletével, polgári
védelemmel kapcsolatos feladatok.

Igazgatási iroda:
Dr. Kiszler Judit aljegyző
22/574-100/118, 70/4274977
kiszler.judit@kapolnasnyek.hu

Testületi és bizottsági ülések előkészítése,
birtokvédelem, állatvédelemmel kapcsolatos
ügyek, panaszbejelentések.

Sárközy Dóra
igazgatási ügyintéző
22/574-100/112, 70/6238274
sarkozy.dora@kapolnasnyek.hu

Iktatás, hirdetményekkel és szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladatok, méhészek
bejelentése.

Gránitzné Horváth Anita
igazgatási ügyintéző
22/574-100/112, 30/5505813
szocialis@kapolnasnyek.hu

Hagyatéki ügyintézés, települési támogatással
kapcsolatos ügyek, védendő fogyasztói körbe
tartozók igazolása, telepengedélyezés, kereskedelmi igazgatás, talált tárgyak bejelentése,
gépjármű telephely igazolások kiadása.

Támis Orsolya
anyakönyvezető
22/574-100/117, 70/6845857
nepesseg@kapolnasnyek.hu

Anyakönyvezés, állampolgársággal, személyi adat- és lakcímnyilvántartással, szálláshely szolgáltatással kapcsolatos ügyek,
családi jogállás rendezése, névváltoztatással
kapcsolatos ügyek.

Tóthné Kovács Barbara
igazgatási ügyintéző
22/574-100/118, 70/6845856
kovacs.barbara@kapolnasnyek.hu

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
út-és közműépítési ügyek, közterület-használati engedélyek, közútkezelői és tulajdonosi
hozzájárulások kiadása, fakivágások és kútfúrások engedélyezése, növényvédelemmel és
település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok.

Pénzügyi iroda:
Vadasné Frideczki Magdolna
pénzügyi irodavezető
22/574-100/113, 70/9775678
penzugy@kapolnasnyek.hu

Költségvetéssel, beszámolóval kapcsolatos
ügyek, gazdálkodás.

Csurgó Mária
pénzügyi ügyintéző
22/574-100/113, 70/9530772
iroda@kapolnasnyek.hu

Bérszámfejtéssel, utalásokkal kapcsolatos
feladatok.

Gránitzné Szendrei Éva
pénzügyi ügyintéző
22/574-100/113, 30/5627928
penzugy@kapolnasnyek.hu

Könyvelés, tárgyi eszköz nyilvántartás.

Bognár Dalma
pénzügyi ügyintéző
22/574-100/113, 70/9530778
konyveles@kapolnasnyek.hu

Személyügyi, munkaügyi feladatok ellátása,
költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatás.

Ahmed Fatima Emese
pénzügyi ügyintéző
22/574-100/113,
penzugy@kapolnasnyek.hu

Számlák analitikus nyilvántartásával, civil
szervezetek elszámolásával kapcsolatos
feladatok, pénztári feladatok ellátása.

Matucza-Riba Edina
pénzügyi ügyintéző
22/574-100/113, 30/1515642
szamlazas@kapolnasnyek.hu

Óvodai és iskolai étkezési térítési díjak beszedésével és nyilvántartásával kapcsolatos
feladatok.

Kerkuskáné Bőhm Ágnes
adóügyi ügyintéző (Kápolnásnyék)
22/574-100/119, 70/9530774
ado@kapolnasnyek.hu
Adóhatósági ügyintézés, adók és adók
módjára behajtandó köztartozások
nyilvántartása, kezelése, elszámolása, adó
- és értékbizonyítvány kiállítása, hatósági
bizonyítványok kiadása.

Domakné Róth Anikó
adóügyi ügyintéző (Nadap, Vereb)
22/574-100/119,
ado@kapolnasnyek.hu

Adóhatósági ügyintézés, adók és adók
módjára behajtandó köztartozások
nyilvántartása, kezelése, elszámolása, adó
- és értékbizonyítvány kiállítása, hatósági
bizonyítványok kiadása.

Valdinger Adrienn
ügyintéző
22/574-100/119
ado@kapolnasnyek.hu

Adóval kapcsolatos ügyek, postázás.

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
Polgármester
Hétfő:
13.00-16.00
Jegyző:
Hétfő:
8.00-16.00
Pénztári órák:
( Kápolnásnyék, Fő utca 31. fsz.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

Háziorvos: Dr. Pauli Szilárd
Tel.:06/22/574-065, 06/20/9355210
Rendelési idő:
Hétfő:
8.00-12.00
Kedd:
16.00-17.00
Szerda:
8.00-12.00
Csütörtök: 14.00-18.00
Péntek:
8.00-12.00
Pettend:
Kedd:
14.00-16.00
Csütörtök: 8.30-10.00
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:
8.00-09.30
Csütörtök: 14.00-16.00
Péntek:
8.00-10.00
Pettend:
Csütörtök: 12.45-13.30
Fogorvos:
Dr. Gerhát Márta
Tel.: 06/22/368-459
Hétfő:
nincs rendelés
Kedd:
11.30-19.00
Szerda:
11.30-19.00
Csütörtök: 07.30-15.00
Péntek:
07.30-11.30
Iskolafogászat: 11.00-15.00
Védőnők:
Szita Ildikó védőnő
Kápolnásnyék, I. védőnői körzet
(Kápolnásnyék bel-és külterülete)
06/20/5694250
knyekvedono@gmail.com
Gelencsér Zoltánné védőnő
Kápolnásnyék II. védőnői körzet
(Kápolnásnyék, - Pettend település rész
és a Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn.)
06/20/4439039
knyekvedono2@gmail.com
Orvosi ügyelet:
Velencei Szakorvosi Rendelőintézet
2481 Velence, Balatoni út. 65.
(7-es főút mellett)
Tel.: 06/22/311-104
Naponta hétköznap 17.00-tól másnap
reggel 7.00-ig, munkaszüneti napokon
0-24 között folyamatosan.
Kápolnásnyéki Könyvtár információs és Közösségi Hely
Vörösmarty Mihály Községi
Könyvtár
Lukács Ildikó
Konyvtár-művelődésszervező
2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Tel.: 06/22/574-100/123
nyekikonyvtar@gmail.com
Nyitva tartás:
Hétfő:
8.00-12.30
Szerda:
13.300-19.00
Körzeti megbízott:
Sárközy Csaba r.ftőrm.
Tel.: 06/20/3209919
Fogadóóra:
Minden hónap második hétfője:
16.00-17.00

Engedélyszám: MŰV.MIN.B./PHV/1016/1992 • Felelős kiadó: Podhorszki István polgármester

Humán Család-és
Gyermekjóléti Szolgálat
(Intézményfenntartó Társulás)
2481 Velence, Zárt u. 2.
Horváth Zsuzsanna
Ügyfélfogadási idő:
Csütörtök: 8.00-12.00
Tel.: 06/22/470-288
DRV Zrt. Információs pont:
2481 Velence, Szabolcsi út 40.
Ügyfélfogadás:
Hétfő:
8.00-15.00
Csütörtök: 8.00-18.00
Péntek:
8.00-13.00
Hibabejelentés: 06/80/240-240
Egyéb ügyintézés: 06/80/240-240
E-on ügyyfélszolgálat:
(ügyintézés csak személyesen, telefonon nem elérhető)
Ügyfélfogadás:
Kedd:
13.00-18.00
Csütörtök: 8.00-12.00
Helyszín: TÓ-VILL kft. székhelyén
2475 Kápolnásnyék, Tó u. 20.
E-on hibabejelentés:
Vezetékes telefonról ingyenes:
06/80/533-533
Mobiltelefonról: 06/80/533-533
Horváth Béla
Tel.: 06/20/9998612
Velencei-tavi
Hulladékgazdálkodási Kft.
2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38.
Tel.: 06/22/579-185
Hazai Kommunális Szolgáltató kft.
(a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítása)
Ügyeleti telefonszám: 06/20/8059009
Falugazdász:
Horváthné Apró Aranka
Tel.: 06/70/4796753
apro.aranka@nak.hu
Ügyfélfogadás:
2481 Velence, Tópart u. 52.
Házasságkötő terem
Velencén minden szerdán 13.00-16.30
Martonvásáron minden kedden:
8.00-16.30
Minden pénteken: 07.30-14.00
Vörösmarty Emlékház:
2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 31.
Kissné Mester Ildikó m.v.
Tel.: 06/70/3823054
Nyitva: március 15.- november 30.
Kedd-vasárnap: 10.00-18.00
Dabasi- Halász kastély:
2475 Kápolnásnyék,
Deák Ferenc utca 10.
Tel.: 36-21-292-0471
info@dabasi-halaszkastely.hu
Fejér megyei Állatvédőrség:
bejelentés, információ: 06/70/4150106
Polgárőrség:
Kápolnásnyék és környéke PÖTE
Tel.: 06/30/6213262
Takarék Bank: 73602048-10241600
KÁPOLNÁSNYÉKI KISBÍRÓ • Kiadja: Kápolnásnyék Község Önkormányzata • Felelős kiadó: Podhorszki István polgármester
Megjelenik 1660 példányban • Nyomda: Extra Média Nyomda Kft. • A szerkesztőség címe: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
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Rendeld házhoz a bevásárlást
a KosárbaTettem.hu-n!

NINCS IDŐD ÉS ENERGIÁD CIPEKEDNI?
EGY KÉNYELMESEBB MEGOLDÁSRA VÁGYSZ?
Jó hírünk van, már otthonról, kényelmesen
is elintézheted a bevásárlást!
Látogasd meg a KosárbaTettem.hu weboldalt mobilon,
tableten vagy számítógépen, válogasd össze a termékeket és
küldd el a megrendelésed.

ENN
EGYS YIRE
ZERŰ
!

Minden termékünk friss:
Legyen szó pékáruról,
tejtermékről vagy húsról,
minden reggel friss árut kapunk
és szállítunk.

Egy lépést sem kell tenned:
Kevesebb mint 2 napon belül
házhoz szállítjuk a rendelésed
(kivéve vasárnap).

Többféle ﬁzetési lehetőség:
Fizess készpénzben vagy
bankkártyával a szállításkor, de akár
előre is utalhatod az összeget.
A weboldalon történő bankkártyás
ﬁzetés február első felétől lesz elérhető.
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A házhozszállítás díja egységesen 990 Ft*, míg
a személyes átvétel seregélyesi telephelyünkön 290 Ft-ba kerül.

Ha kérdésed lenne, hívj nyugodtan
08:00 és 20:00 között
a +36-30-286-65-89 telefonszámon!

88 településre szállítunk és hamarosan még több helyszínen lesz elérhető a szolgáltatásunk

Aba • Adony • Agárd • Alap • Alsószentiván • Bakonykuti • Baracs • Baracska • Beloiannisz • Besnyő • Börgönd • Cece • Csákberény • Csákvár
Csór • Csősz • Daruszentmiklós • Dég • Dinnyés • Előszállás • Enying • Ercsi • Fehérvárcsurgó • Felsőcikola • Füle • Gánt • Gárdony • Hantos
Igar • Iszkaszentgyörgy • Isztimér • Iváncsa • Jenő • Káloz • Kápolnásnyék • Kincsesbánya • Kisapostag • Kisfalud • Kisláng • Kőszárhegy • Kulcs
Lajoskomárom • Lepsény • Lovasberény • Magyaralmás • Martonvásár • Mátyásdomb • Mezőfalva • Mezőkomárom • Mezőszentgyörgy
Mezőszilas • Moha • Nadap • Nádasdladány • Nagykarácsony • Nagylók • Nagyvenyim • Pákozd • Pátka • Pázmánd • Perkáta • Polgárdi
Pusztaszabolcs • Rácalmás • Ráckeresztúr • Sárbogárd • Sáregres • Sárkeresztes • Sárkeresztúr • Sárkeszi • Sárosd • Sárszentágota
Sárszentmihály • Seregélyes • Seregélyes-Jánosmajor • Seregélyes-Szőlőhegy • Soponya • Sukoró • Szabadbattyán • Szabadegyháza
Szabadhidvég • Tác • Úrhida • Vajta • Velence • Vereb • Zámoly • Zichyújfalu

