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Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

adventi időszakot nyitó,
karácsonyt váró rendezvényünkre!

Ideje: 2015. december 12. (szombat)
Helye: a Kápolnásnyéki Polgármesteri Hivatal előtti terület és a Művelődési Ház

Program:
11.00 órától

kirakodóvásár

12.30 órától

disznótoros finomságok kóstolója

14.00 órától

adventi gyertyagyújtás az egyházak képviselőinek közreműködésével

14.30 órától

a Kápolnásnyéki Napsugár Óvodai óvodásainak műsora

15.00 órától	a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti iskola
alsó tagozatosainak karácsonyi műsora
15.30 órától

a Portéka Színpad karácsonyi gyermekműsora

16.15 órától	kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak a karácsonyvárás hangulatában
Szeretettel várunk mindenkit
a rendezvényre,
ahol teával, forralt borral
kedveskedünk a részt vevőknek.

Kápolnásnyék Község
Önkormányzata

Békés, boldog karácsonyt
és örömökben gazdag új esztendőt kívánunk
minden kedves lakosunknak!
Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Képviselő-testülete és dolgozói

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati
Hivatal dolgozói
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Szociális
célú tűzifa
támogatás
igényléséről
Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Képviselő-testülete térítésmentesen tűzifát
biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik Kápolnásnyék község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkeznek, életvitelszerűen itt élnek és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelelnek.
Szociális célú tűzifa támogatás nyújtható – kérelemre vagy hivatalból – annak
a személynek, akinek

Szépkorú
köszöntése:
Gulyás
Andrásné
2015. október 26-án, hétfőn Podhorszki István polgármester köszöntötte a 90.
születésnapját ünneplő Gulyás Andrásné
szépkorú lakosunkat.
Kedves szavak, és egy csokor virág kíséretében átadta Orbán Viktor miniszterelnök
köszöntő oklevelét.

a) családjában az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150
%-át (42.750.-Ft) ,
b) egyedül élő esetén jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át
(71.250.-Ft).
A támogatás megállapításánál előnyben
kell részesíteni azokat a személyeket, családokat, akik aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, települési támogatásban
részesülnek vagy a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket nevelő családokat.
A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra kizárólag egyetlen
jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások
számától. Amennyiben egy ingatlanról több

kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelem benyújtásával indul, amelyhez
mellékelni kell az egy háztartásban élők
jövedelméről szóló igazolásokat.
A kérelmeket a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatalnál (Kápolnásnyék, Fő
utca 28.) lehet benyújtani 2015. november
10. napjától 2015. december 10. napjáig
ügyfélfogadási időben.
A támogatásra való jogosultság megállapításáról, az odaítélt tűzifa mennyiségéről
az összes kérelem beérkezését követően átruházott hatáskörben eljárva a Polgármester
legkésőbb 2015. december 31. napjáig dönt.
A tűzifa kiszállítása a Lovasberényi Erdészettel történt előzetes egyeztetés alapján
2016. január hónapban várható.

Kedves Gyerekek!
Örömmel értesítelek Benneteket,
hogy az idei évben községetekbe is ellátogatok
2015. december 6-án (vasárnap),
hogy meglátogassam és megajándékozzam a gyerekeket.
Hogy rénszarvas húzta szánon vagy hintón érkezem, ez legyen
meglepetés, de az ajándékokat biztosan magammal hozom Lappföldről.
Aki szeretne velem találkozni,
az legyen a következő helyeken az adott időpontokban.
14.00 Pizza 7 Étterem előtti parkoló(Pettend)
14.30 Olaj telep Mol előtti parkoló
14.50 Vasútállomás parkoló
15.15 Fő utca és Ercsi út kereszteződése
15.35 Fő utcai játszótér
15.55 Polgármesteri Hivatal előtti parkoló
16.15 Olasz-Magyar Sütöde előtti parkoló (Kutas sor)
16.35 Ország úti ABC-vel szembeni terület (Arany János utca)
17.00 órától sok szeretettel várok mindenkit
a Kápolnásnyéki Református Templomba
a kispesti Gyöngyvirág Kórus hangversenyére.

Mikulás
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Közeleg a szeretet
ünnepe a Karácsony!

Az ünnepi
forgatagban
is vigyázzunk
értékeinkre!

2Az ünnepek közeledtével fokozott figyelmet érdemes fordítanunk értékeink védelmére. A karácsonyi bevásárlások szinte
mágnesként vonzzák a zsebtolvajokat. Az
elkövetés helyszínei elsősorban a bevásárló
központok, áruházak, piacok, pénzintézetek, vasútállomások és pályaudvarok,
valamint a nagy tömegeket vonzó rendezvények. A bűncselekmények megelőzése
érdekében kérjük, vegyék figyelembe az
alábbiakat és fogadják meg tanácsainkat!
Ha nagyobb pénzösszeggel indulnak el
vásárolni, azt lehetőleg ne egy helyre, hanem kisebb címletekben több helyen tartsák
táskájukban. Ezzel is megelőzhetik azt, hogy
egy óvatlan pillanatban az Önöknél lévő
készpénzt, egy mozdulattal kiemelhessék
a táskájukból. Ne tegyen egy helyre pénztárcát, hitelkártyát, okmányokat.
Ne tartson okmányokat, értékeket hátizsák,
hátitáska külső zsebeiben. Viszonylag biztonságos tárolási helyek a belső zsebek, vagy övön
hordható, illetve a ruházat alatt, nyakba akasztva viselhető táskák. Ne feledje, hogy az eltűnt
okmányok pótlása hosszadalmas utánajárást,
és költségeket von maga után.
Ma már természetes a bankautomaták
használata, a hitelkártyával való pénzfel-

Klebelsberg
Kuno emléke
előtt tisztelegtek
Kápolnásnyéken
(2015. november 13.)

A huszadik század legjelentősebb kultúrpolitikusa, Klebelsberg Kuno születésének
140. évfordulója alkalmából állítottak szobrot Kápolnásnyéken, Dabasi Halász-kastély
kertéjben, november 13-án. A Fejér megyeiek ilyen módon is fejet hajtottak az egykori
székesfehérvári ciszter diákból államférfivá
érett Klebelsberg emléke előtt.

2015/november

vétel, fizetés!
Amennyiben megoldható, ne a késő esti,
éjszakai órákban, és ne egyedül vegyenek
fel pénzt az automatákból! A pénzelvételkor
az automatánál idegen ne tartózkodjon, ha
mégis, inkább keressenek egy másik pénzfelvevő helyet. Fontos, hogy a PIN kódot
illetéktelen személy ne lássa meg.
Fizetéskor törekedjünk arra, hogy a bankkártyánk ne kerüljön ki látóterünkből, ne legyen
lehetőség arra, hogy annak adatait speciális eszközzel lemásolják, és később visszaéljenek vele!
Vásárláskor, az áru válogatásakor ne
tegye le táskáját, pénztárcáját a pultra, a
bevásárlókocsiba.
Ne hagyják a gépkocsi utasterében a
kézitáskájukat, mobiltelefon készüléküket,
egyéb értéktárgyaikat. Ha nagyobb értékű
elektronikai eszközt vásárolnak, akkor a vásárlást követően szállítsák egyenesen haza,
ne álljon az autó még órákig a parkolóban,
tele drága újonnan vásárolt eszközökkel. A
jól szervezett tolvajbandák a parkírozóban
is figyelnek és összehangoltan működnek.
Pillanatok alatt kirámolják az autót és már
csak hűlt helyét találjuk dolgainknak.
Tömegközlekedési eszközökön fel- és
leszállás közben figyeljen a környezetére
is, táskáját, csomagját lehetőleg szorítsa
magához, ajánlott válltáskáját maga előtt
fogva közlekedni.
Fokozottabban figyeljen értékeire, ha forgalmas helyen, tömegben tartózkodik, utazik.
Karácsony közeledtével egyre gyakrabban találkozhatunk adománygyűjtőkkel az
utcákon és lakókörnyezetünkben egyaránt.
Azonban sok esetben az „adománygyűjtők”
valamilyen nemes célra hivatkozva próbálják
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megszerezni a pénzünket saját maguk számára. A trükkös tolvajok célja, hogy lakásunkba
bejutva, figyelmünket elterelve szerezzék
meg pénzünket, értékeinket. Fontos tudni,
hogy a valódi adománygyűjtő szervezetek
soha nem kérnek készpénzt, minden esetben
csekk befizetésével lehet őket támogatni.
Az ünnepek alatt is fogadják kellő óvatossággal a különböző házalókat! Idegeneket
ne engedjenek be az otthonukba! A bejárati ajtót akkor is tartsák zárva, ha otthon
tartózkodnak!
Ha több napos utazást terveznek, azt ne
hangoztassák idegenek előtt, hisz ezzel is felhívják a figyelmet magukra. A szemfüles betörők
alig várják, hogy tudomást szerezzenek olyan
lakásról, amely több napig üresen áll. Utazás
előtt csak a közvetlen környezetükkel tudassák
azt, hogy nem tartózkodnak otthon. Bízzanak
meg valakit, hogy naponta ellenőrizze a lakást,
a zárakat, nyílászárókat, ürítse a postaládát.
Fontos, hogy lássák a mozgást a lakásban az udvaron, és lehetőleg különböző időpontokban.
Ha a kellően körültekintő magatartás mellett mégis bekövetkezne bűncselekmény, haladéktalanul tegyen feljelentést. Ezt bármelyik
rendőri szervnél megteheti, de célszerű az
elkövetés helye szerint illetékes rendőrkapitányságon. Készüljön fel rá, hogy a feljelentés
megtételekor kérni fogják az ellopott tárgyak
listáját, egyéni azonosításra alkalmas jellemzőit. Az elkövetőről adott pontos személyleírás
nagymértékben segítheti a rendőrök munkáját.
Amennyiben bűncselekményt észlel,
kérjük, hívja a 112-es segélyhívó számot!
Boldog, és Biztonságos Karácsonyi Ünnepeket, illetve Boldog Új Évet Kívánunk!
Gárdonyi Rendőrkapitányság
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A részben európai uniós, részben a
Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány saját forrásaiból megújult kápolnásnyéki
Dabasi Halász-kastély kiemelkedő jelentőségű, országos érdeklődésre is számot
tartó kiállítások és programok helyszínéül
szolgál majd. A kultúrához fűződő kapcsolatot szimbolizálja, hogy a kastély kertjében
az avatóbeszédet tartó Rétvári Bence, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára és L. Simon László, a
Miniszterelnökség államtitkára leplezte le
Pető Hunor Munkácsy-díjas képzőművész
Klebelsberg Kunot ábrázoló mellszobrát, a
kultúrpolitikus születésének 140. évfordulóján. Az ünnepségen köszöntőt mondott
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és
Podhorszki István polgármester.

építette a Balassa család, illetve Dabasi
Halász Sámuel, majd az 1910-es években
Dabasi Halász Gedeon historizáló elemekkel
bővítette. Napjainkra nem csupán az 1830
körüli épületrész maradt fenn, hanem a
20. század elején megnövekedett igényeket
kielégítő épületszárny is. Akárcsak vidéki
kastélyaink többsége, a 20. század során
a kápolnásnyéki Dabasi Halász-kastély is
elvesztette eredeti funkcióját, és részleges,
pontatlan felújításon esett át. Az egykori köznemesi kiskastély 1945 után a helyi
termelőszövetkezet irodáinak adott helyet,
tetődíszeinek jelentős részét eltávolították.
Az épület 2011-ben kapott műemléki védettséget, azóta helyreállításának célja a
bővített, neobarokk stílusjegyeket magán
hordozó állapot reprodukálása.

A kápolnásnyéki Dabasi Halász-kastélyt
a XIX. század elején klasszicista stílusban

A KDOP-2.1.1/B-12-2012-0032 azonosítószámú, „A Kápolnásnyéki Dabasi-Halász

Idősek
Világnapja
alkalmából…
2015.10.29-én került megrendezésre
falunk nyugdíjasainak az Idősek Világnapjára
szóló összejövetel a Művelődési Házban.

sukat, szeretetüket és annak kifejezését,
hogy társadalmunknak ők is hasznos tajgai, és Mindannyiunknak nagy szükségünk
van rájuk. Szükségünk van mindarra a sok
élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a
türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak,
nevelnek bennünket.
A fiatal nemzedék az elődök által megalkotott világba születik bele. Munkánkat
az elődök eredményeire építve végezzük.
Életünk akkor tekinthető értékesnek, ha
az idő előrehaladtával saját utódainknak
értékesebb világot, példát tudunk átadni.
Mindennapi munkánkhoz az elődök nyújtotta mintából meríthetünk hitet, erőt, bátorságot. Szebbé és reménytelibbé teszik
életünket. Sokat segítenek nekünk tapasztalataik átadásával, véleményük, bölcsességük
megosztásával.
Ezen gondolatokat, beszédében Polgármester Úr is kihangsúlyozta Sütő András szavait idézve: „Önmagát becsüli meg minden
nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a
világ nem vele kezdődött.”

Az Idősek Világnapját 1991-ben rendezte
meg először az Egyesült Nemzetek Szervezete, ezen alkalom lehetőséget nyújt, hogy
megköszönjük az idős embereknek mindazt,
amit a társadalomért tesznek.
Az Idősek napja az idős emberekről,
az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatá-

A mi világunk Önökkel: apáink, nagyapáink életével, munkásságával kezdődött
és egyben Kápolnásnyék élete is. Önök építették számunkra azt a jelent, amelyen a mi
generációnk egy újabb nemzedék jövőjét
alapozhatja meg. Sokan mondják az idősek
közül, hogy megették már a kenyerük javát.
Én ezt úgy gondolom, megtették, amit várt
tőlük a család, a nemzet, s most már a pihenés éveit töltik. – mondta Podhorszki István.

kastély rekonstrukciója – Látogatótér és
Kiállítóhely kialakítása” elnevezésű projekt
keretében megújult kastélykomplexum a
kistérségben egyedülálló szolgáltatásokat
kínál majd, fejlesztése a kultúra, a hagyományőrzés, a szállás- és kikapcsolódás,
valamint a konferenciaturizmus területét
egyaránt érinti. A rekonstrukció elsődleges
célja a turizmus területi koncentrációjának
csökkentése és új típusú kulturális, turisztikai szolgáltatások biztosítása a tókörnyéki
településekre látogatóknak. Ennek megfelelően a kastélyban és melléképületeiben
étterem, borospince, cukrászda és kávézó
működik majd, illetve a főépületben művészeti gyűjteményt bemutató múzeum
kialakítását tervezik.
Klebelsberg Kuno születésének 140. évfordulója alkalmából állított mellszobor a
kastély kulturális értékeit is reprezentálja.

A szép-korúak köszöntése az óvodások
által előadott műsorral kezdődött, akik nem
érkeztek üres kézzel, mindenkinek készültek
egy kedves kis ajándékkal. Majd következett
a meglepetés produkció, felkérésre került
Dáma Csonka Zsuzsa opera-operett énekes,
az opera utazó nagykövet, Gróf Gréta szubrett, Berkes János opera-operett énekes,
érdemes művész. Vidám operettes, magyar
nótás, régi slágeres egyveleget adtak elő.

A műsorszámokat követően szerény
vendéglátással, de annál nagyobb szeretettel került elfogyasztásra az asztalra terített
étek. A zenét a továbbiakban Kápolnásnyéken Szabó József – Tamburás – szolgáltatta
illetve Pettenden pedig Molnár István húzta
a talpalávalót.
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életük minden egyes pillanatát, mert hatalmas ajándék az élet, és éppoly nagy kincs
az, hogy embernek születtünk. Az év minden napján érezzék a család, a társadalom
megbecslését. Érezzék, hogy szükség van
Önökre, érezzék, hogy vannak dolgok, amit
jobban tudnak, vannak dolgok, amit csak
Önök tudnak.

Kívánom az idős és szép-korúaknak, hogy
bajaik, problémáik ellenére is élvezzék az

Márton nap
és lámpás
felvonulás

Istvánovits Renáta
Kulturális Bizottság tagja
u.i: Kupi László képviselő Urat idézve:

fejdíszeket.
Ezt követte egy tökfaragó verseny, ahol
a szülők kreativitásának köszönhetően csodálatos töklámpások készültek. Ez alatt a
gyermekek az óvó nénik segítségével libákat
öltöztettek.
Az elkészített remekműveket a vezető
óvónő pár szóban értékelte, majd kezdetét vette a LIBABÁL, ahol fergeteges volt
a hangulat.
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Hogy miért éri meg idősnek lenni?
Végre gazdagok vagyunk!
Ezüst a hajunk.
Arany az erünk.
Kövek a vesénkben és az epénkben.
Cukor a vérünkben.
Ólom a lábunkban.
Platina a csípőnkben.
És kimeríthetetlen forrása vagyunk a nemes
gázoknak.
Nem gondoltam volna, hogy egyszer ekkora
vagyonra teszünk szert!

gyertyafényes sétára, valamint, hogy a gyermekek tudását bővítsük, kreativitásukat
fejlesszük.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a felajánlásokat, a sok segítséget, a hangosítást és nem utolsó sorban
a részvételt!
Szurkos Kincső Mária
óvodapedagógus

A rendezvény alatt mindenki fogyaszthatott zsíros kenyeret, valamint finomabbnál
finomabb süteményeket, szomjukat finom
teával olthatták.

Idén is megrendezésre került óvodánkban a Márton nap, amelyet a Vörösmarty
Művelődési Házban tartottunk. Az ünnepély
1500 órától kezdődött.
A gyermekek a szüleik segítségével kreatív foglalkozásokon vehettek részt: készíthettek libákat különböző technikákkal, libás

,,Cukrot, diót,
mogyorót….”
December mindig kiemelt ünnepkör a
kisgyermekek életében, így óvodánkban is.
Jelen van a készülődés, a várakozás minden
izgalma, a minden érzékszervet megmozgató illatok, ízek, látványok sokszínűsége, és
az élmény misztikuma, az együttlét öröme.
Mi, óvodapedagógusok is különösen
nagy figyelmet fordítunk az előzetes tervezéskor, szervezéskor, hogy a decemberi
két ünnepünk minden évben különleges,
bensőséges, és ünnepi ráhangolódást segítő legyen.
Idén a Mikulás látogatása kicsit másként

A nap lezárásaként 1700 órakor lámpásaikkal kezükben elindult kis csapatunk a
megtervezett útvonalon. Egy- egy kijelölt
helyre elhelyeztük a tökfaragó versenyen
elkészített töklámpásokat, hogy mások is
megcsodálhassák a remekműveket.
Ez az ünnep nagyon jó alkalom arra,
hogy összehozza az óvoda közösségét egy

alakul az eddig megszokotthoz képest. A
napunk a megszokott rend szerint kezdődik, majd egy színházi előadást néznek meg
ovisaink, és ez után …… ,valami egészen
másképpen lesz, mint eddig. Hogy mi fog
történni? Egyelőre csak az óvó nénik, és
maga a Nagyszakállú tudhatja.
Mindenesetre nagy a készülődés az északi sarkon túl, és innen is.
Az adventi készülődés az eddigi ráhangolódás szerint zajlik majd. Évről évre
kihelyezzük az ovis betlehemet a bejárati
ajtónkhoz, köszöntve a hozzánk érkezőket.
Különlegessége abban rejlik, hogy folyton
változik, mert a vele foglalkozó pedagógusok
mindig bővítik a figuráit, kiegészítőit. Ez idén
sem lesz másként.

(Sajnos szomorúan tapasztaltuk, hogy a kihelyezett töklámpásokat az éj leple alatt valaki
elvitte, így reggelre már nyoma sem maradt!)

Szeretettel várunk mindenkit, tekintsék
meg, hogy idén az óvodánk új dolgozója
miként alakítja, formálja a betlehemet, és
környezetét. A mézeskalácssütés, családi
barkácsolás, az Adventi vásár, mind-mind
az ünnepi ráhangolódást segíti elő, azzal,
hogy a gyermekeket is bevonjuk az ünnepi
előkészületekbe, meghittebbé tesszük a
karácsonyt a családok életében is, és a picik
szemével látva mi is átéljük újra a várva
várt örömöt.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánnak Mindenkinek óvodánk
gyermekei és dolgozói.
Kocsisné Dőri Julianna
szakmai munkaközösség vezető
óvodapedagógus
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Boldog
nyugdíjas
éveket!
Ebben az évben két kolléganő
érte el a nyugdíjas kort.
Szénási Sándorné, Erzsike óvó
néni 40 évig kényeztette, szerette, nevelte a Kápolnásnyéki
gyermekeket. Dobai Istvánné,
Éva néni dajkaként gondoskodott a gyermekekről.

Egészségben, boldogságban
bővelkedő nyugdíjas éveket
kívánunk Erzsi néninek és Éva
néninek!
Egy pálya útja véget ér.
A gyorsvonat megáll,
s a búcsúzó útitárs
más vonatra száll.
Az idő vonatán
lassan döcög tovább,
s ha kinéz ablakán,
nem fut el úgy a táj,
ahogy elfutott az ifjúság.
Az ember a múltba

Épülünk,
szépülünk!
Széleskörű összefogás eredményeként óvodánk udvara fejlődésnek indult!
Szülők segítségével és az Önkormányzat
jóvoltából udvarunk két új játékkal bővült. A
teljes befejezés tavaszra tolódott, de hálásan
köszönjük az elvégzett munkát Podhorszki

Települési
Ügysegéd
A Gárdonyi Járási Hivatal települési
ügysegédje minden hétfőn 8-10 óra között

Visszatekintés
a 2015-ös évre
Meg kell mondani, hogy mozgalmas volt!
Klubunkból hét fő Erzsébet kártyával
Siófokon volt üdülni 6 napot teljes ellátással.
Ezért nem tudtunk részt venni a játszótéri
gyermeknapon. De két nappal később egy
nagy doboz mézes sütit vittünk az óvodába a
gyermekeknek és a dolgozóknak. Szeretettel
és kis ajándékkal vártak bennünket.
Budapesten részt vettünk a Láng Művelődi Házban „Szép hazánk Magyarország”
szellemi vetélkedőn, ahol öt megye (Nógrád,
Heves, Pest, Veszprém és Fejér) nyugdíjasai
mérték össze tudásukat. Senki ne gondolja,
hogy könnyű feladatok voltak, tanár emberek állították össze a kérdéseket. Negyedik

ezerszer visszanéz,
s szeretné újraélni
mindazt, ami szép.
Lassítaná az időt,
s megállítaná
a legszebb perceket,
de az idő kerekét
megállítani nem lehet.
Amilyen hosszú volt az út,
annyi szépet rejt a múlt!
Ahogy este a Nap leszáll,
úgy válik múlttá a jelen,
míg pirkad a hajnal,
a jövő csak sejtelem.
Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,

könnyűnek látszik a búcsúzás,
De búcsúzni mindig nehéz.
(Bódi Irén Az idő vonatán.)

Az óvoda dolgozói és
gyermekei nevében
Sinka Ágnes óvodavezető

István polgármester Úrnak és szorgos segítőinek!
A gyermekek már most örülnek az új játékoknak, amit majd tavasszal vehetnek
birtokba!
Köszönettel az óvoda dolgozói és gyermekei
nevében :
Sinka Ágnes
óvoda vezető

fogadóórát tart Kápolnásnyéken az Önkormányzati Hivatalban. Az ügysegéd tájékoztatást ad a járási hivatal hatáskörébe tartozó
ellátásokról, segítséget nyújt a nyomtatványok kitöltésében, valamint eljuttatja azokat
a járási hivatal ügyintézőihez. Ilyen ellátások

például az ápolási díj, időskorúak járadéka,
közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság és az aktív korúak ellátása.
Az ügysegéd elérhetőségei:
e-mail: sagi.kitti@gardony.fejer.gov.hu

helyen végeztünk. Nógrád megye kérdései
voltak a legnehezebbek nekünk! A verseny
végén a nógrádiak meghívtak bennünket,
hogy látogassunk el hozzájuk, megmutatják
mi a masina, a vizitke és mik a palóc ételek,
hány megyében van palóc viselet. Szeretjük
ezeket a szellemi vetélkedőket, már második
alkalommal voltunk. Oklevéllel tért haza öt
fős csapatunk.
Tavasszal megválasztottak az „Életet az
éveknek” Fejér Megyei Nyugdíjas Szervezetébe elnökségi tagnak. Kicsit több lett a
feladatom, de szívesen csinálom, mert ezzel
a klubomnak is sok jót tudok tenni.
Kaptunk színházjegyeket a Vörösmarty
Színházba ez évben háromszor.
Nagylakon voltunk arató fesztiválon,
ahova a nyugdíjas szervezet hívott meg és
látott vendégül bennünket. Megnéztük a

nádasdladányi kastélyt, mely még nincs
kész teljesen, de már látogatható. Nagyon
jó, hogy nem hagyják veszni ezeket a szép
kastélyokat. (Rövidesen a miénk is pompázni fog!)
A Móricz Zsigmond Nyugdíjas Klub meghívott minket Szabadbattyánba egy falutúrára, ahol 153-an voltunk. Reggelivel, pálinkával vártak bennünket. A polgármester
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inak a vendéglátást, a polgármester úrnak
a köszöntőt, a képviselőknek a részvételt,
Tamburásnak a zenét, a művészeknek az
operett részleteket. Ismételten megállapítottam, hogy a falu lakóinak hozzáállása
semmit sem változott.
Ez évben is járunk – 10 fő –a Kodolányi
János Főiskola Harmadik kor Egyetemére.
Ez már a harmadik év Székesfehérváron. Egy
évfolyam tíz előadásból áll. Komoly témák
vannak. (1945.-1956-ig történelme)
Köszönjük polgármester úrnak és kedves feleségének, Anikónak, Vurczinger Zsuzsának, Kupi Lászlónak, Kovács Gábornak,
Farkas Károlynak, Szabó Józsefnek és feleségének, Zsuzsának és nem utolsó sorban Istvánovits Renátának, hogy meghívásunknak
eleget téve eljöttek hozzánk a klubházba egy
szerény vacsorára és kötetlen beszélgetésre.

úr Polyák István (festő) vezette, kísérte a
csapatot egész nap. A művelődési házban
megtekintettük a helyi festők képeinek kiállítását, majd a református templomba mentünk, ahol a hívek süteménnyel és üdítővel
vártak. A reformációról tartottak nekünk
kimerítő előadást.

te. Még így nem láttuk a Dunát. Kikötöttünk,
várt bennünket a finom ebéd a Popey-vendéglőben. A klubból mindenki részt vett,
mivel megígérte, hogy nem fogunk sokat
gyalogolni. A visszaút is szép volt.
A Mihály-napi főzés sajnos a rossz idő
miatt nem úgy sikerült ahogy szerettük volna, de az eső ellenére feltaláltuk magunkat.
A klub helyiségben főztük meg a gulyást és
szépen terített asztaloknál fogyasztottuk
el a vendégekkel együtt. Délutánra elállt
az eső és a műsorok szépen lezajlottak a
Művelődési Házban és aVörösmarty Parkban
is. Az Apostol együttes régi és új számokat
játszott. A tűzijáték is szép volt.
Az Idősek Napján lehettünk volna többen is. Köszönjük az önkormányzat dolgozó-

Megnéztük még a római katolikus templomot és a Cifra kertet, az őrtornyot. Visszatértünk a faluházhoz, ahol két üstben főzték
a gulyást. Jövő év tavaszán mi is szeretnénk
viszonozni ezt a kedves meghívást és bemutatjuk községünket.
Esztergomba hajóval mentünk, szép időt
fogtunk ki, bő négy óra volt az út, de megér-

Ilyen találkozókra szükség van ahhoz,
hogy megismerjük egymást és bizalommal
fordulhassunk egymáshoz, ha szükség lesz
segítségre. Köszönjük a világítást a Klubház előtti úton, sokkal biztonságosabb a
közlekedésünk.
Még nincs vége az esztendőnek! Megemlékezünk falunk szülöttének Vörösmarty Mihály halálának 160. évfordulójáról és
születésének 215. évfordulójáról.
Készülünk az Adventi vásárra, úgy ahogy
szoktunk minden évben, mézes süteményt
sütünk.
Végezetül mindenkinek Békés Boldog
Karácsonyi Ünnepeket Kíván a Vörösmarty
Nyugdíjas Klub.
Dömsödi Jánosné
klubvezető
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A fehér
kövecske képe
Akinek van füle, hallja meg, mit mond
a Lélek a gyülekezeteknek! Aki győz, annak
adok az elrejtett mannából, adok neki fehér
kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet,
amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja.”
(Jelenések könyve 2,17)
A fehér kövecske képe. Ez a fehér kövecske volt az ókori ember talizmánja. Erre a
fehér kövecskére írták rá az ókorban egy-egy
istenségnek a nevét, vagy a császár nevét,
akiben az emberek bíztak és, akinek az emberek a segítségét várták. Talizmánokkal,
kabalákkal, amulettekkel a mai napig találkozunk szerte e világon. Köztük vannak
keresztyén eredetű talizmánok. Van, aki
a keresztet akasztja a nyakába és megvan
róla győződve, hogy az fogja őt megvédeni balesettől, mindenféle bajtól. Nos azt
mondja a jelenések könyve, hogy én pedig
egy olyan fehér kövecskét adok, amelyre

A Református
Egyház hírei
Sok szeretettel várunk mindenkit Advent
első vasárnapján november 29-én 10 órára a
Református Templomba (Vörösmarty u. 14.),
úrvacsorás istentiszteletre, amikor templomunkban meggyújtjuk az első adventi
gyertyát az adventi koszorún.
November 26-án 18 órára 7 falu bibliaórájára várják a kápolnásnyékieket 18
órára Lovasberénybe. 17 óra 30 perckor közösen indulunk a református templom elől.
A bibliaóra után szeretet vendégség lesz.

Karácsonyra
készülve
Karácsony napja sokszor, ha rövid időre
is, megváltoztatta az emberek életét. Egy
második világháborús történet 1944. téli
időszakába visz. Az Ardennekben, ahol már
súlyos harcok folytak, a frontok között a
behavazott erdő közepén állt egy kis ház,
melyben egy német asszony élt kisfiával. Az
asszony férje katona volt, de nem tudott róla
semmit. A téli erdő viszonylagos nyugalmat

egy új név van ráírva, amelyet senki nem
ismer, hanem csak az, aki kapja. Sokféle
név volt abban az időkben ezeken a fehér
kövecskéken. A római birodalom rengeteg
vallása, rengeteg Istene, rengeteg nagysága egymást követő isteni császárok nevei.
Ezek a nevek sorra lekoptak a kövekről Egy
új név tűnt föl időszámításunk kezdetén
az idő teljességében. Egy új név, amely új
reménységet adott ennek a világnak. Jézus
neve. Jézus, akin keresztül az Isten egészen
közel jött hozzánk. Ezt a nevet írták föl sokan
azokra a kis kövekre, amelyekről a régi nevek
sorra lekoptak. Ezt a nevet írja föl lélekben
sok-sok ember ma is arra a lelki jelképes
kövecskére, amelyet mindenhová magával
visz és amelytől a segítséget várja. Valami
nagyon fontosat mond az ige ezekkel a szavakkal, hogy senki nem ismeri azt a nevet,
csak az, aki kapja. Krisztussal nem lehet másképp kapcsolatba lépni csak személyesen. A
keresztyén gyülekezet tagjai általában nem
hordtak maguknál fehér kövecskét, hanem
itt jelképes értelemben van szó arról, hogy
a szívükbe fogadták Jézus Krisztust. A szívük

táblájára írtak fel egy új nevet. Annak a nevét, akivel élő kapcsolatba léptek, akit mesterüknek uruknak, megváltójuknak fogadtak
el. És ez az igazi segítség. Istennek semmi
ígérete nem fűződik a talizmánokhoz még
akkor sem, ha valaki a keresztet használja
talizmánnak, vagy egy kis Jézus szobrocskát,
vagy egy bibliai igét. Istennek ehhez semmi
ígérete nem fűződik. De ahhoz igen, hogyha
valaki a szívébe fogadja Jézus Krisztust, ha
valaki személyes kapcsolatba lép Krisztus
által az élő Istennel, ahhoz fűződik szinte
Istennek minden ígérete itt és az örökké
valóságban. A fehér kövecske egy pogány,
egy világi, előképe annak az igazi valóságnak, amelyet Isten kínál. A szívedbe írd fel,
vagy enged, hogy egy lelki társad beírja
azt a nevet, amely minden név fölött van,
amelyben győzni lehet kísértésen, halálon is.

December 6-án 17 órakor Adventi koncert lesz templomunkban. Egy 50 tagú kórus
fog szolgálni. Szeretettel várunk mindenkit
erre a léleképítő alkalmunkra és az utána
következő szeretetvendégségre.

csúztató istentiszteletet tartunk. Ezen az
istentiszteleten megemlékezünk elhunyt
szeretteinkről, hálát adunk a megkeresztelt
és konfirmált gyermekekért, további áldást
kérünk az idén megházasodott párokra.

Karácsony estéjén december 24-én fél
4-től a gyermekek karácsonya lesz a templomban. Előtte való nap este gyermekekkel
együtt felállítjuk templomunkban a karácsonyfát.

2016. január 1-én 10 órakor Isten vezetését kéressük új év köszöntő istentiszteletünkön. Induljunk együtt Jézus Krisztussal
a következő esztendőben.

Karácsony első napján december 25-én
délelőtt 10 órakor és másnap 26-án szintén
10 órakor úrvacsora osztással ünnepeljük
Jézus emberré lételét.
December 31-én este 17 órakor óévbú-

adott és bőségesen biztosított tűzifát, de
a közelgő harcok zaja egyre hangosabban
odahallatszott. Aztán egyszer csak nyílt az
ajtó, három amerikai katona állt a küszöbön.
Mindhárman fagyás sérültek voltak, egyikük súlyos sebből vérzett. Az asszony egy
pillanatig ijedten állt ott, majd intett, hogy
üljenek le. Finom asszonyi érzékkel tudta,
hogy mit kell tennie. Bement a kamrába,
hogy szerény tartalékaiból egyszerű meleg
vacsorát készítsen számukra. Tudta, hogy
amit tesz, azért a német törvények szerint,
halálbüntetés jár. Újra kopogtak. Most négy
német katona nyitott be. Valamennyien

Jézus földre jövetelével az Isten egy óriási nagy lépést tett felénk és várja, hogy mi
is lépjünk felé, hogy találkozzunk és eggyé
forrjon az életünk. Segítsen erre az adventnek különleges minősített ideje! Ámen

A Kápolnásnyéki Református Egyházközség presbitériuma, Horváth László egyházközségi gondnok, világi vezető és Burján
Zsolt református lelkész Boldog Karácsonyi
Ünnepeket és Békés Újesztendőt kívánnak
valamennyi kápolnásnyéki embernek.

megkövülten álltak. Az asszony sikoltva
ugrott a két csoport katona közé. „Itt pedig nem lesz lövöldözés” – mondta erélyes
hangon. A katonák csendben a falhoz támasztották fegyvereiket és leültek. A tűzhely
melege, a tűz ropogása, a készülő étel illata
lassan feloldotta a fagyos feszültséget. Félig
angolul, félig németül beszélgetni kezdtek.
Kiderült, hogy a négy német katona közül
kettő 16 éves. Őrmesterük a maga 23 évével
a legidősebb. A negyedik orvostanhallgató
volt. Amíg a vacsora készült, az asszony bekötözte a sebesült amerikait, és kezelte a
többiek fagyott végtagjait is. Aztán összetett

K á p o l n á s n y é k i

Kisbíró

kézzel az asztalhoz állt, és elcsukló hangon
imádkozta az asztali áldást. A harcedzett
katonák lehajtották fejüket azért is, hogy
elrejtsék könnyeiket. Valamennyien családjukra gondoltak. Odakint szüntelenül
morajlott a háború zaja. Ők odabent, ebben
a kis erdei házban megkötötték saját különbékéjüket. Öntudatlanul is a Csillag után
mentek. 1944. szentestéje volt. Megszületett a Gyermek, a Béke Fejedelme. Reggel
a katonák néma kézfogással elköszöntek
egymástól. A német őrmester, aki ismerte
a terepet, némán az egyik irányba mutatott.
Az amerikaiak megértették. Tisztelegtek és
elindultak csapattestük felé.
Mi teszi, hogy karácsonykor egyszerre
jók lesznek az emberek, hogy karácsonykor
minden embernek, még a harcban megkeményedett férfiaknak is, megolvad a jég
szívén. Tudnak adni, kedvesek, nagylelkűek
lenni. – Az Úr Jézus betlehemi születése
hozta létre a szíveknek ezt a forradalmát,
változását. De miért korlátozzuk ezt csak
karácsonyra? Az Úr Jézus nem távozik körünkből karácsony elmúltával, hanem velünk
marad egész éven át. Az kellene, hogy mi
is figyelmesek, előzékenyek, önzetlenek,
kedvesek legyünk egymáshoz egész éven
át. Sokszor az emberek ki vannak éhezve
egy gyengéd, baráti szóra. Miért nem tudjuk
ezt megadni? Nem sok erőfeszítésbe kerül.
Karácsony nem csak egy nap az év napjai
közül, hanem a megtestesülés ünnepe és az
év napjai e körül forognak. Karácsonykor a
betlehemi gyermek születésével az örökkévalóság belép az időbe, megváltoztatja éle-

A
Kápolnásnyéki
Vörösmarty
Sportegyesület
hírei
A KVSE óvodai korú, és iskolás korú fiataljai újból lehetőséget kaptak, hogy nyéki iskola
tornatermében a téli időszakban edzésekre
járhassanak. Köszönet érte a nyéki iskolának.
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tünket, új értelmet ad napjainknak. Mert mit
is jelent karácsony ünnepe? Hogy Isten gyermekei és ez által egymás testvérei lettünk.
Azáltal, hogy az Isten Fia megjelent köztünk, a
világot fölemeli, megszenteli, megisteníti. Az
Isten azért küldte el Fiát, azért született a Fiú
Betlehemben, hogy mi a fogadott fiúságot,
az istengyermekséget elnyerjük. Isten gyermekei, Jézus testvérei lettünk, születése által
testvéreivé tett minket. Ezért volt a betlehemi
születés, a pásztorok látogatása, az angyalok
éneke. Isten gyermekeivé teszi azokat, akik őt
elfogadják Megóvja őket a nagyobb bűnöktől,
rábízhatják magukat. Beengedik életükbe
Istent, nem csak vasárnapjaikba és imájukba,
hanem a hétköznapi életükbe is.
Ha Isten gyermekei vagyunk, abból
következik, hogy egymásnak testvérei
lettünk. Ez azt jelenti, minden embertestvérünkben az Úr Jézust kell látnunk. De felismerjük-e a Betlehemi Gyermeket minden
emberben, aki segítségért fordul hozzánk?
Eleget tudunk- e tenni az ő kívánságának?
Mert ott sem látszott, hogy ez a gyermek Isten Fia. Nem volt semmi csillogás, ragyogás,
semmi rendkívüli. Egyszerű iparos ember
utazott feleségével a népszámlálásra. Barlangistállóban kellett megszülnie gyermekét.
Angyalok a pásztoroknak jelentek meg, nem
a betlehemi jászolnál. Nem ismerték fel
róla, hogy az Isten Fia, senki sem fogadta
be. Észre vesszük-e a körünkben a szükséget
szenvedőket, teszünk-e értük valamit? Amikor az Isten Fia magára vette emberségünket, azonosította magát minden szükséget
szenvedővel. Ezért nem akart királyi palotában, luxus körülmények között születni.
Időpontok:
4-5 éves ovis gyermekeknek minden
kedden 16 órától 17 óráig Kármán Tibor
vezetésével.
6-7 éves gyermekeknek minden szerdán
16 órától 17 óráig Kármán Tibor edzővel.
8-10 éves gyermekeknek minden hétfőn
és minden szerdán 18 órától 19 óráig Menus
Tamás edzővel.
Minden kedden 17 órától 18 óráig és
minden pénteken 16 órától 17 óráig 11-13
éves korú fiataloknak Kármán Tibor edzővel.

Meg akarta tapasztalni az emberi sors és
az emberi szíve minden kínját.
Karácsony ajándéka továbbá, hogy Jézus születése megszenteli az egész világot.
Értékeli az anyagvilágot, értékeli a világgal való küzdelmünket. Hiszen ő maga is
csöndes, hosszú éveken keresztül ezt tette.
Mintegy azt mondhatjuk, hogy a mennyország lejött a földre: szűz leány szült gyermeket, angyalok énekeltek, csillag vezette
a napkeleti látogatókat, királyi ajándékokat
hoztak a jászolban fekvő, rongyokba takart
újszülöttnek. Mert az ember teste a föld
porából lett véve, és amikor Isten emberré
lett, a föld porával egyesült. Hányan szidják
szenvedéseikben ezt az életet. Az Isten Fia
megmutatta, hogy értékeli a mi küzdelmes
életünket, hiszen maga is ezt vállalta. Ha
így látjuk karácsony ünnepét, akkor az nem
egy nap lesz számunkra. Bele vihetjük mindennapjainkba, mert tudjuk, hogy Isten
gyermekei vagyunk. Egyre jobban figyelünk
a másik emberre, akiben az Úr Jézust próbáljuk fölfedezni. Bátorítással tölt el, hogy
az Úr Jézus is megküzdötte saját életét, és
ehhez biztosítja segítségét számunkra is.
Békés, boldog karácsonyi ünnepeket
kívánok!
Tóth Béla plébános
December 24-én
16.00 órakor betlehemi pásztorjáték
December 24-én
éjfélkor szentmise
December 25-én és 26-án
10.00 órakor ünnepi szentmise
Tisztelettel kérjük a kedves szülőket,
hogy aki látogatja ezeket az edzéseket legyenek szívesek az egyesületi tagdíjakat
rendezni.
Ügyintézőnk elérhetősége telefonon:
06-20/333-8648.
Szeretnénk gyermekeinknek csoportos
egyesületi baleseti sportolói biztosítást kötni. A kedvezményt csak egyesületi tagokra
lehet kiterjeszteni.
KVSE elnöksége
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Meghívó

Korcsolyázunk!

Iskolánk Névadónk Hava
rendezvénysorozatát záró
Gálaműsorát
2015. december 1-jén,
17 óra 30 perckor tartjuk
a kápolnásnyéki
Művelődési Házban.

Velence városa a nonprofit Velencei-tavi
Nyári Játékok Produkciós Irodával együttműködve egy professzionális műjégpályát
létesített a Velence Korzón, azzal a szándékkal, hogy a téli sportolás lehetőségét
biztosítsa a térség lakóinak.

Szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt!

Tanítási időben szívesen fogadnak iskolás csoportokat. A heti 5 óra testnevelésből meg tudtuk
szervezni, hogy egy alkalommal valamennyi
tanulócsoportunk korcsolyázhasson. A feltételek
ideálisak: fedett műjégpálya, öltözők, melegedő,
ingyen korcsolyabérlési lehetőség, oktatók, végezetül egy pohár forró tea zárja a korcsolyaórát.
A díja óránként és tanulónként 500.- Ft.

A műjégpálya 14 héten keresztül működik,
november 9. és március 6. között.

A fellépők hagyományainkhoz
híven, iskolánk diákjai lesznek!
A Szervezők

Adni jó!

Ez a kiváló lehetőség szervesen illeszkedik
helyi tantervünkhöz, a szülők és a gyermekek körében népszerűségnek örvend, hiszen
több mint 400 tanuló élt a kedvezményes
bérlet megvásárlásával.
Kápolnásnyék Község Önkormányzata vállalta az iskolánkba járó harminc hátrányos vagy
halmozottan hátrányos tanuló bérletének
megvásárlását.
Nagyon szépen köszönjük!
A korcsolya órák 2015. november 11 - től
megkezdődtek.
Természetesen a korcsolya óra nem kötelező, de szívesen élnek a családok a lehetőséggel!
Marosánné dr. Gáti Gabriella
főigazgató

a meglepetéseket, amiket a velencei Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai gondoznak tovább. A gimnáziumi tagozat önként jelentkező tanulói a
téli szünet első napján közösségi szolgálat
keretében szociális és jótékonysági tevékenységi formában segítenek az adományok
csomagolásában. Az ajándékokat a szociális
munkatársakkal együtt juttatják el a környékbeli településeken élő rászoruló családoknak még a karácsonyi ünnepek előtt.

Idén, az adventi időszakban, már harmadszor rendezzük meg iskolai szintű akciónkat! Az elmúlt két év során nagyon sok,
főleg tartós élelmiszerekből álló, csomagot,
ajándékot tudtunk a családoknak gyűjteni.
Köszönet érte, minden kedves jótét léleknek!
Megható ezekben a hetekben az iskola
aulájában a pirosra festett raklapunkon és
az üres kosarakban napról-napra gyarapodó adományokat látni! Tanítványaink és
szüleik, iskolai dolgozók tehetik ide azokat

Segítsünk idén is, mert adni jó, megmelegíti a szívünket!
Czékmánné Ujfalusi Judit

Kedves kápolnásnyékiek!

Mennyi

szeretet fér egy

?

cipősdobozba

Az idei évben - immáron hetedjére- is
megrendezzük iskolánkban a „cipősdoboz akciót”!
Rászoruló családok gyermekeinek gyűjtünk karácsonyra
ajándékot. Az összegyűjtött dobozok szerte a világban
lesznek szétosztva a Baptista Szeretetszolgálat által.
Az ajándékdobozok elkészítése:
Egy üres cipősdobozt töltsenek meg olyan ajándékokkal,
amelyeknek az Önök gyermekei is örülnének karácsonykor.
Pl. kis képeskönyv, csokoládé, tisztálkodási szerek, játékok…

A cipősdobozt színes csomagolópapírba öltöztessék fel,
külön a tetejét, s az alját.
Írják rá, hogy kinek készült. Pl. Lány 8 éves, vagy fiú 10 éves…
Hozzák be az iskolába december 14-ig (hétfő)
(a 18-as terembe, 1.b osztály).
Köszönettel, a felelős: Tóth Anita tanító néni
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Adventi
ünnepkör
A karácsony az év legnagyobb
keresztény ünnepe, Jézus születésének a napja. A karácsonyt
megelőző időszakot nevezzük
adventnek. A latin eredetű adventus szó megérkezést jelent. A
Jézus születésére való várakozás,
a karácsonyra való lelki felkészülés, a reménykedés négy hetes
szent ideje az advent. Régen az
ünnep kezdetén éjféli harangszó
hirdette advent, valamint az egyházi év kezdetét. Eredete az 5-6.
században gyökerezik. Az advent
november 30-án, András napon
kezdődik, és pontos jelentése:
várakozás. Várjuk a megváltó
megérkezését, s ez idő alatt ünneplőbe öltöztetjük a szűkebb és
tágabb környezetünket, de még
a lelkünket is. A kisded megszületésének ünnepe 24-e estéje, a
szenteste. Ezen az estén minden
keresztény otthonban feldíszített
karácsonyfa áll, ami az ünnep
jelképévé vált napjainkra.
Az elmúlt évtizedekben megváltoztak az ünnepi szokásaink,
akárcsak hétköznapjaink, és velük
együtt az ünnepre való készülődés, ráhangolódás is. Napjainkban a templomokban, tereken,
hivatalokban, bevásárlóközpontokban, apró üzletekben, pályaudvarokon és munkahelyeken is
karácsonyfa áll. Hol kisebb, hol
nagyobb, a helytől függően. Feldíszítjük és kivilágítjuk az utcákat,
a kirakatokat, a lakóházakat, s
még a tömblakások ablakaiba is
jut karácsonyt idéző dísz. Az utóbbi években egyre gyakrabban látunk lakások ajtajára függesztett
koszorúkat, az ablakokon fenyőágakból készített girlandokat.

Mind nagyobb figyelmet fordítunk az ünnepi előkészületekre.
A városok utcáin, terein megjelenő árusok portékái, mind az

ünnep közeledtét jelzik. A karácsonyt nemcsak a hívő emberek
körében nevezik a szeretet ünnepének, hiszen a karácsonyfa állítása, a karácsony megünneplése
az egész világon jelképpé vált.
A karácsonyt megelőző majd
követő (november 30-tól január
6-ig) időszakban sok jeles nap
van. Ezt az időszakot adventi ünnepkörnek is szoktuk nevezni.
Ünnepeljük Miklós, Luca, Ádám
és Éva napját, karácsony után
pedig Istvánét, Jánosét, Szilveszterét és az újévet.
A fentiek közül Miklós napján jön a picikhez a Mikulás.

A jóságos bácsi Szent Miklós volt, aki édességet adott
kisgyermekeknek. Igen nagy
várakozás előzi meg a Mikulás
érkezését az óvodások és kisiskolások körében. Jó alkalom ez
a várakozás közös éneklésekre,
dal- és verstanulásra.
Luca napját gonoszjáró napnak tartották, ezért különösen
fontos volt a boszorkányok elleni védekezés, például az ólak
ajtajára fokhagymával keresztet
rajzoltak. A boszorkányok felismerésének egyik fontos eszköze
volt a lucaszék, amit Luca napjától karácsonyig kellett elkészíteni. Közismerten lassan készült,
meghatározott számú és fajtájú
fa (pl. 9, vagy 13) volt szükséges hozzá, és elkészítésénél nem
volt szabad vasszöget használni.
Célja az volt, hogy a karácsonyi
éjféli misén a lucaszékre állva
meglássák, ki a boszorkány.
Ilyenkor a boszorkányok is észrevették a szék készítőjét, akinek menekülnie kellett. Hogy
ne érjék utol, mákot szórt maga
után, amit a boszorkánynak fel
kellett szedegetnie. Hazaérve
a lucaszéket azonnal el kellett
égetni, különben a boszorkányok megtámadták volna.

2015/november

Luca napja is gazdag népi szokásokban. Ilyenkor „jósoltak” maguknak jövendőbelit a falvakban a
lányok. Pl. felírtak 12 cédulára 1-1
fiúnevet. Minden nap egy cédulát
elégettek, s azt a legényt gondolták a későbbi férjnek, akinek a
neve az utolsó maradt, 24-re.

Hasonló, jóslás céljából öntötték az ólmot is. Olvasztott
ólmot öntöttek hideg vízbe, és
a spontán kialakult alakzatba
magyaráztak bele jelentéstartalmat.
A szokások többsége már csak
az emlékezetekben él, valamint
könyvekben olvashatunk róluk.
Azonban legjelentősebb, falun
ma is élő szokás a betlehemezés.

A karácsonyt megelőző héten
járnak a gyerekek betlehemezni.
Subába öltözött pásztorokként
mennek házról-házra, kezükben
a gondosan megépített betlehemmel, ami nem más, mint a
Kisjézust a jászolban ábrázoló
tárgy. A házakhoz betérő gyerekek rigmusokat mondanak, karácsonyi dalokat énekelnek, így
köszöntve a Megváltó születését.
Cserébe süteményt, édességet,
gyümölcsöt kapnak a háziaktól.
Az adventi időszak mára ismét divatossá vált jelképe az
adventi koszorú.
Ez lehet fűzfavesszőből
vagy szalmából, örökzölddel
vagy egyéb díszekkel ékesítve.
Napjainkban 4 gyertya is kerül
rá, ami az adventi vasárnapokat
szimbolizálja, s minden héten
eggyel több gyertyát gyújtunk
meg rajta. Az „igazi” koszorúra 3
lila és 1 rózsaszínű gyertya kerül.
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Adventi koszorút a XIX. században Johann Wichemtől készített
először. Ő egy hamburgi lelkész
volt, aki 1860-ban, otthonában,
egy hatalmas fenyőkoszorút függesztett a mennyezetre, és 24
gyertyát állított bele, minden
adventi napra egyet. Ma már a
4 gyertyával a karácsonyt megelőző 4 hetet jelképezzük.

Az év legmeghittebb estéje
december 24-e estéje. A családok lehetőség szerint együtt
ünnepelnek. Hagyományosan
ezen a napon állítjuk fel a karácsonyfát és ezen az estén
ajándékozzák meg egymást a
családtagok Magyarországon.
Az ajándékozás szokásának eredete bizonyos elméletek szerint
a Napkeleti Bölcsek történetére
vezethető vissza, akik a csecsemő Jézusnak ajándékokkal hódoltak Betlehemben. Karácsony
megünneplése a kereszténység
terjedésével az egész világon
elterjedt, bár vannak természetesen különbségek az egyes
országok szokásai között. A karácsony éj varázslatát valószínűleg
mindnyájan ismerjük. Bár napjainkra az ajándékozás rendkívül fontos momentuma lett az
ünnepnek, mégis a karácsony éj
misztikuma, csodája nem múlt
el. Ez az ünnep, melynek valódi
tartalma a legelevenebben él
ma is. Karácsony este minden
elcsendesedik, a közlekedés
leáll, és ha olyan szerencsénk
van, hogy hó is esett, a csend
még teljesebb. Míg advent a
reményteli várakozás ideje, a
Szenteste maga a megvalósult
és beteljesedett csoda, a Megváltó születésének napja.
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A holnapot ma!
Örömmel értesítjük Kápolnásnyék Község lakosait, hogy az elmúlt
hónapokban a szemük láttára növekvő, szépülő épületegyüttes építési
munkálatai befejeződtek, és DFT-Hungária
Zrt. hamarosan megkezdi működését a közel
3000 négyzetméteres helyszínen.
A tudástranszfer és oktatástechnikai
központ, valamint a multifunkciós zöld fejlesztőtér kialakítását az Európai Unió, Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar
Állam közel 498 millió Forint támogatásával
és 448 milllió Forint önerővel valósította
meg DFT-Hungária.
Szervezetünk projektmegvalósítással,
pályázati szolgáltatásokkal, humán- és szervezetfejlesztési szolgáltatásokkal, valamint
kutatás, fejlesztés és innovációs projektekkel
foglalkozik 15 éve Magyarország egész területén. Büszkék vagyunk a kápolnásnyéki
beruházásra, mely új utat nyit számunkra
a több száz humán- és szervezetfejlesztési
projektmegvalósítás után.
Az épületegyüttes otthont ad a klasszikus és innovatív projektek részére, továbbá
lehetőséget biztosít Kápolnásnyék Község
fejlődéséhez az itt megvalósuló rendezvényeken, kiállításokon, tréningeken keresztül.
Hasznosítási célunk, hogy a fejlesztőtér, expo csarnok területén szakkiállítások,
lokális állásbörzék, termékbemutatók, koncertek, bankettek, helyi kulturális kiállítások
kapjanak teret. Olyan innovatív sporteseményeknek is szeretnénk otthont teremteni,
mint például az e-sport bajnokságok, ugráló
ház, teqball.
Természetesen a klasszikus humánfejlesztési tevékenységek, mint out- és indoor
csapatépítők, tréningek, képzések, egészségnapok mellett a helyi iskolák innovatív
oktatási programjai számára is nagyszerű
helyszínt biztosít a legmodernebb eszközökkel felszerelt oktatástechnikai központ.
Terveink szerint a hétvégi- és ünnepnapokon a családi programokra fókuszálunk,
melyek nem csak a helyi közösséget érintik,
hanem a környék és Budapest családjait is
Kápolnásnyékre csábítják; gondolkodásfejlesztő interaktív installációk biztosítanák a
hétvégi kikapcsolódást gyermekek és szülők
részére egyaránt.
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Szeretettel várjunk Önt is a 2016
tavaszán induló kápolnásnyéki rendezvényeinken!
DFT-Hungária csapata
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Kápolnásnyéki Közös
Önkormányzati Hivatal

Székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Központi telefonszám: 22/574-100, 574-101 • Fax: 22/368-018
Podhorszki István
polgármester
574-100/111, 70/3823748

nyekkel kapcsolatos ügyek, kereskedelemi igazgatás, testületi
és bizottsági ülések előkészítése

Dornyi Sándor jegyző
574-100/111, 70/9530783

Wágner Tamásné
574-100/118, 70/9530779
igazgatási ügyintéző
Hagyatéki ügyintézés, települési támogatással kapcsolatos
ügyek, védendő fogyasztói körbe tartozók igazolása, telepengedélyezés

Igazgatási Iroda
Szabóné Ánosi Ildikó
574-100/112, 70/9530786
aljegyző
Szociális alapszolgáltatással
kapcsolatos ügyek, testületi és
bizottsági ülések előkészítése,
közcélú foglalkoztatás szervezése
Kozmáné Bánoczki Mária
574-100/117, 70/9530775
igazgatási ügyintéző
Anyakönyvezés, állampolgársággal, személyi adat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyek,
iktatás, közterület-használati engedély, családi jogállás rendezése, névváltoztatással kapcsolatos
ügyek, közútkezelő és tulajdonosi
hozzájárulások kiadása
Dr. Somogyi Réka
574-100/118, 70/3735927
igazgatási ügyintéző
Rendszeres gyermekvédelemi
kedvezmény, birtokvédelem,
növényvédelemmel, állategészségüggyel és állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek, hirdetmé-

Pénzügyi Iroda
Vadasné Frideczki Magdolna
574-100/113, 70/9775678
pénzügyi irodavezető
Költségvetéssel, beszámolóval
kapcsolatos ügyek, gazdálkodás
Becskereki Katalin
574-100/116, 70/9530785
pénzügyi ügyintéző
Könyvelés, gazdálkodás
Glócz Józsefné
574-100/113, 70/9530772
pénzügyi ügyintéző
Bérszámfejtéssel, utalásokkal
kapcsolatos feladatok
Dömsödiné Mészáros Ildikó
574-100/113, 70/9530776
pénzügyi ügyintéző
Tárgyi eszköz nyilvántartás,
pénztár

Egyéb
közérdekű
információk

Kozma Kata 574-100/113
pénzügyi ügyintéző
Számlák analitikus nyilvántartása,
személyügyi feladatok ellátása

Az önkormányzat döntését követően a Kápolnásnyéki Kisbíró
szerkesztési és nyomdai munkáit
az ALPHA-VET Kft végzi.

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

Az önkormányzat hivatalos lapjában a továbbiakban is biztosítjuk a lakosság és a településen
működő vállalkozások részére
a hirdetés, reklám közzétételének lehetőségét változatlan
díjfeltételek mellett, melyek az
alábbiak:

Domakné Róth Anikó
574-100/119
adóügyi ügyintéző
(Nadap, Vereb)
Adóhatósági ügyintézés, adók
és adók módjára behajtandó
köztartozások nyilvántartása,
kezelése, elszámolása, adó- és
értékbizonyítvány kiállítása, hatósági bizonyítványok kiadása
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 18.00
Szerda: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 12.00
Pénztári órák
(Kápolnásnyék, Fő u. 31. fszt. 4.)
Hétfő: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Szerda: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Péntek: 9.00 - 12.00

1/32 oldal
800,- Ft
1/16 oldal 1.600,- Ft
1/8 oldal
2.500,- Ft
¼ oldal
5.000,- Ft
½ oldal
10.000,- Ft
1/1 oldal 20.000,- Ft
Felhívjuk a figyelmet, hogy az
aktuális lapszámban megjelentetni kívánt közérdekű cikk,
hirdetmény, reklám szövegét
a hónap 15. napjáig lehet leadni az önkormányzati hivatalban
Németh Ildikó részére.
A hirdetmény díját ezzel egyidejűleg az önkormányzat pénzügyi
irodáján kell befizetni.

K á p o l n á s n y é k i

Kisbíró

Kápolnásnyéki
Körzeti Megbízott
Fogadóórák 2015
Helye: Kápolnásnyék, Fő utca 28.
(Önkormányzati Hivatal)
Időpontja:
minden páratlan héten hétfőn
16:00 - 17:00
2015.08.10 16:00-17:00
2015.08.24 16:00-17:00
2015.09.07 16:00-17:00
2015.09.21 16:00-17:00
2015.10.05 16:00-17:00
2015.10.19 16:00-17:00
2015.11.02 16:00-17:00
2015.11.16 16:00-17:00
2015.11.30 16:00-17:00
2015.12.14 16:00-17:00
2015.12.28 16:00-17:00
Egyéb időpontban elérhetőség:
Sárközy Csaba r.ftőrm.
körzeti megbízott
06/20/320-99-19
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HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2481 Velence, Zárt utca 2. • Tel: 22-470-288 • Fax: 22-589-157
Email: human01@freemail.hu • Honlap: www.human01.eoldal.hu
INTÉZMÉNYVEZETŐ: TÖRÖK ÁGNES
Családgondozó: Horváth Zsuzsanna - megtalálható: csütörtök 8-12-ig, 2481 Velence Zárt u. 2.
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK:
• Gyermekjóléti szolgáltatás
Egységvezető: Dócziné Horváth Erika
Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/470-288
• Családsegítés
Egységvezető: Török Ágnes
Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/470-288
• Házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/470-288
Mobil: 06/30 573 6119
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/470-288
Mobil: 06/30 573 6119

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS:
Csincsi Éva pszichológus tanácsadása minden hétfő 14.00- 16.00
JOGI TANÁCSADÁS:
Dr. Várhelyi Tamás jogász előzetes bejelentkezés alapján, havonta egy alkalom.
Dr. Lendvai Anita családjogász előzetes
egyeztetés alapján, havonta egy alkalom.
JOGI ÉS PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁSOKAT
CSAK ELŐZETES BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN LEHET IGÉNYBE VENNI. Tel.: 22-470-288
A tanácsadások ingyenesek!
Helyszín: Velence, Zárt u. 2.
NYUGDÍJ ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI
SZAKTANÁCSADÁS, ÜGYINTÉZÉS:
Tanácsadó: Bencsik Ferencné
Elérhetőség: Szerda 9.00-11.00-ig
Velence Zárt utca 2. Telefon: 22/470-288
Horváth Zsuzsanna
családgondozó

Közérdekű információk:
Háziorvos: Dr. Pauli Szilárd
Tel.: 06/22/574-065, 06/20/9355210
Rendelési idő: Hétfő:
8.00 - 12.00
Kedd:
16.00 - 17.00
Pettend:
14.00 - 16.00
Szerda:
8.00 - 12.00
Csütörtök: 14.00 - 18.00
Pettend:
8.30 - 10.00
Péntek:
8.00 - 12.00
Gyermekorvos: Dr. Szalai Lídia
Tel.: 06/22/368-017, 06/30/4211782
Rendelési idő: Hétfő:
8.00 - 10.00
Kedd:
14.00 - 16.00
Szerda:
8.00 - 9.30
Csütörtök: 14.00 - 16.00
Pettend:
12.45 - 13.30
Péntek:
8.00 - 10.00
Fogorvos: Dr. Gerhát Márta
Tel.: 06/22/368-459
Rendelési idő: Hétfő:
nincs rendelés
Kedd:
11.30 - 19.00
Szerda:
11.30 - 19.00
Csütörtök: 7.30 - 15.00
Iskolafogászat Péntek: 7.30 - 11.30
		
11.00 - 15.00
Védőnő: Szita Ildikó
Tel.: 06/22/368-017

Terhes tanácsadás:
Kedd: 8.30 - 10.00
Védőnői fogadó óra: Kedd: 10. 00 - 11.00
Nővédelmi tanácsadás: Kedd: 11. 00 - 12.00
Csecsemő tanácsadás: Kedd: 13. 00 - 14.00
Orvosi ügyelet:
Velencei Szakorvosi Rendelőintézet
2481 Velence, Balatoni u. 65
(7-es főút mellett) Tel: 22/311-104
Naponta hétköznap 17.00 órától
másnap reggel 7.00-ig, munkaszüneti
napokon 0-24 között folyamatosan.
Vörösmarty Mihály Községi Könyvtár
2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Telefon: 22/574-100/123
Nyitva tartás: Hétfő:
8.00 - 12.30
Szerda:
13.30 - 19.00
Körzeti megbízott: Sárközy Csaba r.ftőrm.
Tel.: 06/20/320-99-19
Fogadóóra:
Minden páratlan hétfőn 16.00 – 17.00
Falugazdász: Kasztner Kitti falugazdász
Mezőgazdasági tanácsadás
Tel.:70/490-6170
Ügyfélfogadás: Kedd 8.00 - 12.00
Helyszín: Kápolnásnyék, Fő utca 28.

DRV Zrt. Információs pont
Velence, Szabolcsi út 40.
Ügyfélfogadás:
Hétfőn és Szerdán 8.00 - 13.00
Hibabejelentés: 06/22/584-200
Egyéb ügyintézés: 06/40/240-240
E-on Áramszolgáltató:
Hibabejelentés: Vezetékes telefonról
(ingyenes): 06-80-533-533
Mobiltelefonról: 80-533-533
E-on ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadás: Kedd
08.00 - 12.00
Csütörtök 14.00 - 18.00
Helyszín: TÓ-VILL BT székhelyén,
Kápolnásnyék, Tó utca 20.
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT
Agárd, Gárdonyi Géza utca 34.-38.
06/22/579-185
Engedély szám:
Műv.Min.B/PHV/1016/1992.
Főszerkesztő: Kovács Gábor
Felelős kiadó: Podhorszki István polgármester

ANTENNA, -RIASZTÓ, -VILLANY,
(RIASZTÓK, KAMERA
ÉS VIDEORENDSZEREK)

 FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁK
-„UPC Direct” Bárhol az országban elérhető tányéros tévé
-„MinDig TV” Digitális földi televíziós szolgáltatás
-„AustriaSat” Minőségi műholdas HD szolgáltatások
-„T-HOME” Internet, telefon, tévé, akár együtt

 VILLANYSZERELÉS és VILLANYÓRA
HELYEK kialakítása, „AMPERNÖVELÉS”

G E R G E LY S AT BT.

06 30 /9 8 1 - 6 3 -63 | www.gergelysat.hu

- Érintésvédelmi, felülvizsgálat, dokumentáció készítése

 RIASZTÓSZERELÉS és, videokamerás
megfigyelőrendszerek rendszerek..stb

