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Reményeink felfelé nőnek, mint az ágak, emlékeink lefelé, mint a gyökerek
Sok szeretettel, örömmel és tisztelettel köszöntöm mindazokat,
akik eljöttek és megtisztelik jelenlétükkel településünket abból az
alkalomból, hogy a jövőt nevelő épület fejlesztésével az óvodánk
külső szigetelése elkészült.
Így a falunk kicsit több lett, kicsit jobb lett.
Nem oly régen ugyan ezen a helyen álltunk hasonló alkalomból.
Számunkra egy ilyen esemény ünnepé tesz egy hétköznapot,
annak ellenére, hogy ezen a napon hagyta jóvá Ferenc József a
magyar nyelv oktatását 123 éve, vagy, hogy 28 éve ezen a napon
győzött a Videoton a Real Madrid ellen.
2010 szeptemberében is arra voltunk büszkék, hogy a számunkra fontos intézményt modernizálhattuk a belügyminisztérium
támogatásából 11.000.000,- Ft értékben és most sikeres,
3.140.000,- Ft értékű pályázat nyomán az épület külső
hőszigetelésével befejeződhet az épület korszerűsítése, amellyel
tovább csökkenthetőek a működés költségei. A felújítás költségeiből a Belügyminisztérium 2.512.000,- Ft-ot az önkormányzat 628.000,- Ft-ot, valamint egy fő közfoglalkoztatott
126.500,- bér és járulékköltségét biztosított.
Ebben a munkában ismételten megmutatkozott két település –
Balatonfűzfő és Papkeszi – sikeres intézményfenntartó
együttműködése.
Persze ez a látszólag egyszerű munka sem zajlott zökkenőmentesen, ugyanis a tervezést követően jogszabályváltozás miatt

75.000,- Ft többletkiadásunk keletkezett, aminek felelősét nem
sikerült megtalálnunk.
Köszönetet szeretnék mondani a támogatás odaítéléséért a
Belügyminisztériumot képviselő Kontrát Károly államtitkár úrnak, a pályázatírásért Künsztler Zoltán önkormányzati referensnek, az előkészítést és lebonyolítást mintaszerűen végző Nóti
Attila településfejlesztési referensnek, a kivitelezés kiváló
minőségéért Horváth Sándor vállalkozónak.
De szeretném köszönetünket átadni Szabó Barna vállalkozónak a
társadalmi munkáért.
És köszönet Neked is Balázs Robi, hogy magadénak érzed ezt az
intézményt a pincétől a padlásig, munkád nyomát látni a záraktól kezdve a babakocsi tárolóig.
Valamint köszönet az óvoda minden egyes dolgozójának az
őszinte lelkesedésért, amivel fogadták, és ahogy részt vettek a
munkában, a szülőknek a türelmet, megértést a kellemetlenségekkel szemben, amit a munkálatok okoztak.
Bízom abban, hogy a jövőben számos hasonló fontosságú feladatot tudunk elvégezni, aminek alapja az összefogás, a bizalom,
mert a bizakodók építenek, a bizalmatlanok toporognak.
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Ráczkevi Lajos polgármester 2013. május 23-án az
óvodaátadáson elhangzott ünnepi beszéde
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Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület 2013. március 27-én tartotta soron
következő rendes ülését.
A Képviselő-testület
• tájékoztatót hallgatott meg a település közrend- és közbiztonságának helyzetéről.
• megtárgyalás után elfogadta a VMJV. Családsegítő Szolgálat,
Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona 2012.
évi működéséről szóló tájékoztatót.
• Megtárgyalta a Kirendeltség 2012. évi önkormányzati és
államigazgatási feladatainak végrehajtásáról szóló beszámolót
• értékelte a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátását.
• módosította a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása területén nyújtott személyes szociális ellátásokról, igénybevételének
rendjéről szóló 5/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletét.
• Az önkormányzat informatikai rendszerei karbantartási
munkáinak elvégzésével 2013. április 1. napjától a MacroTel
Telefontechnikai Kft-t bízta meg.
• a „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda hőszigetelési
munkálatai során felmerült gázvezeték szabványosításához
74.749.- Ft-ot biztosított az önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére.
• tájékoztatót hallgatott meg a Colori Ifjúsági Klub „Tegyünk
együtt Colorért Egyesület”-té történő átalakulásáról.
• megalkotta az Önkormányzat 7/2013. (III. 29.) önkormányzati rendeletét a Papkeszi Község Önkormányzata vagyonáról,
a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon
kezelésének szabályozásáról.
• Balatonalmádi Város Önkormányzatával 2013. június 1. napjától megállapodást kötött a központi háziorvosi ügyelet ellátására.
A Képviselő-testület 2013. április 24-én tartotta soron
következő rendes ülését.
A Képviselő-testület
• megalkotta 8/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendeletét a
2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról.
• elfogadta a 2012. évi vagyonmérleg értékelését.
• megtárgyalta a települési vagyonmérleg értékeléséről és az
önkormányzati vagyonhasznosításról szóló előterjesztést. A
vagyonhasznosítás érdekében az önkormányzat tulajdonát
képező építési telkek mielőbbi értékesítését, az orvosi szolgálati lakás és bölcsőde épület hasznosítását – elsősorban azok
bérbeadását – határozta el.
• értékelte a civil szervezetek támogatására beérkezett pályázatokat. A Képviselő-testület a Papkeszi Polgárőr Egyesület
részére 400.000.- Ft, a Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjasklub, a
Tegyünk Együtt Colorért Egyesület, az Értelmet az életnek
Hagyományőrző Közhasznú Egyesület Balatonvidéki Sorstárs
Népdalkör, a Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport
részére 50-50 ezer forint támogatást ítélt meg.

• megtárgyalta az önkormányzati utak pormentesítéséről szóló
előterjesztést és az útfelújítás szakszerű lebonyolításához és
ellenőrzéséhez műszaki ellenőr alkalmazásáról határozott. A
műszaki ellenőri feladatok ellátásához árajánlatok bekéréséről
döntött.
• megtárgyalta a „Mókuska” Bölcsőde tárgyi eszközeinek
átvételéről szóló előterjesztést. Balatonkenese Város Önkormányzatának a bölcsőde tárgyi eszközeinek átvételére
vonatkozó ajánlatát nem fogadta el. Felkérte Balatonkenese
Város Önkormányzatát, hogy az épületben tárolt eszközöket,
berendezési tárgyakat szállítsa el és az épületet 2013. május
15. napjáig üres, tiszta állapotban bocsássa Papkeszi Község
Önkormányzata rendelkezésére.
• az önkormányzat gazdasági helyzetéről szóló helyzetértékelést
fogalmazott meg Dr. Pintér Sándor belügyminiszter részére.
• elfogadta a közös fenntartású intézmények – Szivárvány Bölcsőde és Óvoda „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda,
továbbá a Polgármesteri Hivatal Papkeszi Kirendeltsége –
2012. évi pénzügyi tervének végrehajtását.
• a kirendeltség 2012. évi pénzmaradványa terhére számítástechnikai eszközök beszerzését határozta el.
• elfogadta a Várpalotai Közüzemi Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervét.
A Képviselő-testület 2013. május 29-én tartotta soron
következő rendes ülését.
A Képviselő-testület
• tájékoztatót hallgatott meg a csecsemővédelem helyzetéről,
elismerését fejezte ki Kiss Irén védőnő gravidák, csecsemők és
kisgyermekek ellátása terén végzett munkájáért.
• megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I.
negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
• megvitatta a falugondnok és telepgondnok tevékenységéről,
aktuális feladatairól szóló tájékoztatót. Elismerését fejezte ki a
falugondnok és telepgondnok munkájáért, melyet a mindkét
településrész rendben tartása, a téli hó eltakarítás, továbbá a
belvíz során kialakult veszélyhelyzet elhárítása során végeztek.
• elfogadta a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát.
• a Bocskai István Református Általános Iskola likviditási gondjainak enyhítése érdekében 2.450 e. forint vissza nem térítendő támogatást biztosított az oktatási intézmény részére.
• az Önkormányzat tulajdonát képező Colorchemia 105/I. sz.
alatti – volt bölcsőde – épületének bérbeadását határozta el a
Győrfi IM Kft. részére.
• megtárgyalás után elfogadta a Bakonykarszt Zrt. által közölt
átháramló víziközművek vagyonadatait, valamint a 20112012. évi amortizációs elszámolást.
• megtárgyalta és jóváhagyta a Várpalotai Közüzemi Kft. és az
Önkormányzat között a szilárd hulladék-gazdálkodási közszolgáltatás tartalmáról szóló megállapodást.
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• a Papkeszi 427/1-3, valamint a 431/1-2. hrsz-ú ingatlanok
telekcsoport újraosztásával – a Vasút utcában kialakítandó
telkek mielőbbi kialakítása érdekében – egyetértett. A földmérési munkák elvégzésével a Megyekő Földmérő Kft-t bízta
meg.
• támogatta a Tegyünk együtt Colorért Egyesület Vitéz Bartha
Andor Művelődési Ház használata iránti kérelmét. Az egyesület által kért nyitvatartási időhöz, raktárhelyiség kizárólagos
használatához és az egyesület programjaihoz a művelődési ház
térítésmentes használatához hozzájárulását adta.
• felülvizsgálta a Balatonfűzfő Város Önkormányzata és Papkeszi
Község Önkormányzata között az óvodai nevelés ellátására a
2009. június 24-én létrejött társulási megállapodást. A hatályos
jogszabályi előírások szerint a felek az intézményfenntartó társulás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről döntöttek
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2013. június 30. napjával. Az önkormányzat kötelező óvodai
nevelési feladatának ellátására 2013. július 1. napjától feladatellátási szerződés megkötését határozta el Balatonfűzfő Város
Önkormányzatával. A fenntartói forma változása sem az intézmény életében, sem az ott dolgozó közalkalmazottak jogviszonyában nem jelent változást.
• Rajki Tamás közlekedésépítő üzemmérnök ajánlatát – bruttó
200 e. Ft – fogadta el az útfelújítási munkálatok műszaki
ellenőri feladatainak ellátására.
• megtárgyalta a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának, továbbá a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának egységes szerkezetű módosítására irányuló
megállapodás-tervezetét, és azokat 2013. június 30-i hatállyal
jóváhagyta.

Tisztelt Lakosság!
A falunapra az alábbi versenyeket hirdetjük meg:
– BABGULYÁSFŐZŐ VERSENY Min. 4–5 fős csapatoknak. Minden jelentkező csapatnak 1 kg sertéshúst, és 1 kg babot adunk. A szárazbab július
18-án, csütörtökön vehető át a papkeszi Kultúrházban 10.00–14.00 között,
a húst a verseny napján 8.00-kor adjuk át a csapatoknak. Szabály: az
ételeket a helyszínen kell elkészíteni. Az étkeket 3 fős zsűri bírálja el.
Nevezési díj nincs. A további alapanyagról, a főzéshez szükséges eszközökről
a csapatoknak kell gondoskodni.
– „A FALU LEGERŐSEBB EMBERE 2013” verseny. Egyéni jelentkezéssel,
nevezési díj nincs. A versenyre csak helyi lakosok jelentkezhetnek. Minimális
életkor 14 év. Minden résztvevő emléklapot, az első három helyezett
oklevelet és érmet, továbbá az első helyezett serleget kap „A falu legerősebb
embere 2013” felirattal.
– ÜGYESSÉGI VERSENY HÖLGYEKNEK Egyéni jelentkezéssel, nevezési díj
nincs. A versenyre csak helyi lakosok jelentkezhetnek. Minimális életkor
14 év. Minden résztvevő emléklapot, az első három helyezett oklevelet és
érmet, továbbá az első helyezett serleget kap „Micsoda nő 2013” felirattal.
A versenyekre nevezni a Ráczkevi büfében és a Kultúrházakban lehet nyitva
tartási időben 2013. július 12-ig.
A részletekről érdeklődni a Kultúrházakban lehet személyesen vagy az alábbi
telefonszámokon: Papkeszin: 588-680, Colorban: 484-556 nyitva tartási
időben, vagy az epapkeszi@gmail.com email címen.
A versenyszámok kellő érdeklődés esetén kerülnek megvalósításra (csapatversenyeknél min. 3 csapat, az egyéni versenyeknél minimálisan 3 fő jelentkezése szükséges.)
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Virágokról
Aki a virágot szereti, rossz ember nem
lehet – tartja a mondás. Ebből levonhatjuk azt a következtetést, hogy Papkeszin nagyon sok jó ember él, hiszen
láthatjuk, amint melegebbre fordul az
idő, mind több és több ház udvarában,
ablakában nyílnak gyönyörű virágok.
Azzal, hogy házunkat, vagy annak
közvetlen környezetét virágokkal dekoráljuk, nem csupán szebbé tesszük
azokat, de a lelkünkre is jótékony hatással vannak. Igazi felüdülés, amikor kiülhetünk virágoktól színes udvarunkra,
hallgatjuk a madarakat és figyeljük,
mennyit nőttek, vagy éppen mennyi új
virágot bontottak növényeink.
A papkeszi Kultúrháznál található
virágtartókba is ültetünk évről évre virá-

Csip-csip, kikeltek a csibék,
még pelyhesek valahány,
csak kibújtak a tojásból,
s máris be nem áll sok száj.

gokat, csupán csak azért, mert szépek. A
muskátlikat minden ősszel beviszem, és
megpróbálom átteleltetni, hogy a
következő tavasszal újra ki lehessen
ültetni. Szinte csodának számított, hogy
majdnem az összes muskátli vidáman
átvészelte a hosszú telet, szép, egészséges
hajtásokkal várták, hogy végre kikerülhessenek a virágtartókba, a szabadba. A
Föld Napján a Papkeszi Őszirózsa
Nyugdíjas Klub hölgy tagjai most is
segítettek a virágültetésben, ezt nagyon
köszönöm nekik. A virágainkban
gyönyörködni nem áll módunkban,
ugyanis már azon a héten két cserép
muskátlit vettek magukhoz ismeretlenek, majd a következő héten még két
cseréppel fogyatkozott a létszámuk.

Kedves
Ismeretlen
Virágkedvelő!
Kívánom Önnek, hogy a megfelelő gondoskodás mellett a növények sok virágot
hozzanak, szeretik a napfényt és a rendszeres locsolást, ezért nagyon hálásak.
Néha simogassa meg a levelüket, azt
mondják, ilyenkor jobban fejlődnek a
növények. Ha nem áll módjában
megfelelő helyen átteleltetni, kérem
szépen, hogy ősszel, még a fagyok beállta előtt helyezze vissza a Kultúrháznál a
virágtartókba – a helyükre –, nagyon
szívesen beviszem, és ismételten gondozom a télen. Így lesz mit elvinnie a
következő tavasszal is.

Csibezsivaj

SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ

A kiterjesztett szárnya alá
bevackolják magukat,
s a jó meleg tollpihék közt
gyönyörűket álmodnak.

Csőrük csipog, csacsognak ők
mindenről, hogy mi újság,
hisz még csak most születtek,
nekik minden újdonság.

- Kot-kot, kot-kot, kiscsibéim,
finom darát egyetek,
csipegessétek szaporán,
hogy teljen a begyetek!

Egyszer majd, ha nagyra nőttök,
és már tojást is tojtok,
attól lesz ám szép sárgájú
s finom a tojásotok!

Van, aki azt álmodja, hogy
szárnyal fenn a magasban,
ki meg azt, hogy ő a legszebb
a baromfiudvarban.

- Csip-csip, csip-csip, de jó érzés,
csodás ez a szabadság,
túl szűk volt már a tojásban
a hely, ugye, pajtikák!

- Mami, hogy te milyen nagy
vagy! - mily kicsi, s már hízeleg.
- Felmehetek a hátadra?
Onnan minden sokkal szebb!

De egyre nagyon figyeljetek,
ezt véssétek jól észbe!
Vigyázzatok, hogy a héja
sose vegyen észre!

Kotlós Anyu megnyugtatón
néha egy-kettőt kotyog,
s mosolyog, ha kiscsibéje
álmában valamit motyog.

- Tudunk végre szaladgálni,
nézzétek, ott mit látok,
a testvérkénk talált épp
egy jó kövér kukacot!

Létra nélkül is felmászom,
kapaszkodom a tolladba,
nem és nem adom fel úgysem,
hogy feljussak a magasba!

Nem nézi, egér vagy csibe,
neki mindegyik jó falat,
vigyázzatok egymásra is,
ne legyetek áldozat! -

- Klassz kis csapat! – nyugtázza még, mielőtt elalszanak - ,
nem kívánhat egy anya sem
szebb családot magának. -

- Nekünk is adjál belőle!
- Mi is szeretnénk enni!
- Most meg hova szaladsz vele?
- Gyertek, kövessük, ott fut, ni!

- Mami, mi ez a jó szagú
valami itt előttem?
- Az egy illatos, szép virág,
de ne edd meg, édesem!

Zsong, zsibong a kis aprónép,
csicseregnek egész nap,
de ha jő az este végre,
kipihenik magukat.

Végül hálásan gondolja:
- Mind életrevaló csibe!
Két hét múlva beíratom
őket a csibebölcsibe!

Egy másik meg véletlenül
az itatóba lépett:
- Abból inni kell, te butus,
a lábad mosni vétek!

Csak a fűből csipegessél,
üde, szép zöld, jó ízű,
attól leszel egészséges,
és jó hosszú életű!

Anyukájuk szeretettel
öleli mindet körbe:
- Kot-kot, kot-kot, bújjatok be,
kint ne maradjon egy se!

NYAKACSKÁNÉ
PRIBÉK MÁRIA
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Falutakarítás
A Föld napján, április 22-én ebben az évben is megrendeztük a
falutakarítást, amelyhez csatlakoztak a Papkeszi Polgárőrség tagjai, a Bocskai István Református Általános Iskola diákjai
valamint a Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai is. A polgárőrök a focipályától Colorig tartó útszaskaszon, az általános
iskola 1. és 2. osztályának tanulói a Református templom és
posta közötti szakaszon valamint a Fő utcai közben; a 3. és a 4.
osztályosok a Petőfi parkban, az ötödikesek a temetőtől Sári
pusztáig, a 6. osztály a focipályán és környékén, a 7. osztály a Fő
utcán a Polgármesteri Hivataltól a település határát jelző tábláig
tartó útszakaszon, és a 8. osztály a gépparktól Küngös felé vezető

földúton gyűjtötték a szemetet. A Nyugdíjas Klub tagjai a
Kultúrháznál, és a Petőfi parkban metszették meg a növényeket,
illetve egyikük elment a 8. osztályosokkal szemetet gyűjteni. A
Nyugdíjas Klub hölgy tagjai pedig a Kultúrháznál segítettek a
virágültetésben, az udvar és a kiskert rendbe tételében.
Ebben az időben Colorban is tüsténkedtek az önkéntesek, akik
közel húszan voltak. Papkeszin összesen közel százan vettek
részt a falutakarításon.
Ezúton is nagyon köszönjük mindenkinek a segítségét!

A falunapok tervezett programja:
2013. július 19. péntek, 17.00 órától
Helyszín: Papkeszi, Kultúrház
Program:
• Megnyitó
• Óvodások műsora
• A Bocskai István Református Általános
Iskola diákjainak műsora
• Rejtő Jenő: Herkules bonbon című
bohózat a Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport előadásában
• Brasch Renáta és Humpók Fanni
hastánc összeállítása
• Fábián László grafikusművész kiállításának megnyitója
2013. július 20. szombat, 9.00 órától
Helyszín: közösségi park (a Polgámesteri
Hivatal és az általános iskola közötti park)
9.00 órától
• Főzőverseny

• A falu legerősebb embere 2013. verseny
• Micsoda nő 2013. verseny hölgyeknek
• Ugrálóvár (ingyenesen használható 9.00
– 14.00 óráig)
• Óriás társas játék
• Kincskeresés
• Arcfestés
17.00–21.00 kulturális műsor
• A délelőtti versenyek eredményeinek
ismertetése, díjátadás
• Military Girls műsora
• Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
• Sorstárs Népdalkör
• Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport
• Vikidál Gyula műsora
• Bahar Orientális Tánccsoport
• La Traversa zenekar koncertje
• Utcabál (zene: Kubicsek Rudolf kb.
22.00-tól)

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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Májusban a rendezvények sorát a Colorban

Májusban történt

vicces feladatokat kellett megoldaniuk a

kezdtük. 4-én, szombaton 16.00 órára vártuk

Józsefné Berecz Éva – főzőnő és Halasi

készségfejlesztő játékokat is kipróbálhattak.

az érdeklődő anyukákat, nagymamákat, hogy

Lászlóné Tánczos Vilma – konyhai kisegítő.

A játszóházban Szabóné Matika Juliannával

vidám összeállítással köszönthessük őket ezen

Az átadóünnepséget Dr. Kontrát Károly

ajtó- és ablakdíszeket, szélforgókat lehetetett

az ünnepen. Az eddigiekhez képest nagyon

államtitkár úr, és Ráczkevi Lajos pol-

készíteni, a legkisebbek pedig a Tátorján

sokan vettek részt az ünnepségen, ahol Győr-

gármester úr ünnepi beszédével nyitottuk

Szolgáltatóház mini játszóterén is játszhat-

fi Dia és Fürdős Dominika, valamint a kis ovi-

meg, majd az óvoda Süni csoportjának gyer-

tak. Természetesen az idén is volt arcfestés –

sok közül Albertus Levente, Balázs Márton és

mekei következtek az átadásra összeállított

most a sárkány volt a favorit -, Frici bohóc is

Bozsoki Barbara szerepeltek. Ahogyan az

ünnepi műsorukkal, melyben részleteket hall-

ellátogatott a rendezvényre, a Rest Macskák

lenni szokott, az összeállítást követően min-

hattunk Kormos István méltán feledhetetlen

Amatőr Színjátszó Csoport pedig Egérmesék

den vendégünknek virágokat adtak át a sze-

Mesék Vackorról című verses meséjéből,

című két részes mesejátékával lépett szín-

replők. Köszönöm mindenkinek, hogy ebben

majd két körjátékkal csaltak mosolyt a

padra ezen a rendezvényen.

az évben is megtisztelték a rendezvényt.

vendégeink arcára. Óvodásaink után Németh

Május 29-én, a soron következő irodalmi

Május 23-án került sor az óvodaátadási

Karolina, majd –első generációs ovisokként –

teaházban Nyakacskáné Pribék Mária volt a

ünnepségre. A Papkeszi Hírlap korábbi

Hoózné Miklós Zsuzsanna és Savanyu Beáta

vendégünk, aki verseit és verses meseregé-

számában Polgármester úr tájékoztatta a

mondott egy-egy verset. A rendezvényt

nyeit mutatta be. Marika versei szeretetből

tisztelt lakosságot arról a pályázatról,

szerény fogadással zártuk, miközben régi

születtek, és a barátságról, a szeretetről, az

melynek eredményeként sikerült az óvoda

óvodás fotókból összeállított kiállítást is

egymás segítéséről szólnak leginkább, szerep-

épületének külső szigetelését, és festését meg-

megtekinthettek az érdeklődők.

lői elsősorban állatok. Verses meséjének, és

valósítani, így egy minden tekintetben felújí-

Május 25-én a gyermekek voltak a közép-

verses meseregényének főszereplője egy kis-

tott épületben tölthetik óvodás éveiket a

pontban, hiszen ezen a napon tartottuk a

medve, akit Medve Ferencnek keresztelt el, és

település kisgyermekei. A felújítások idősze-

települési gyermeknapot. Az időjárás az idén

aki a legkülönfélébb kalandokba keveredik:

rűek voltak, hiszen a megnyitása óta csak

a legkevésbé sem kegyes hozzánk, hiszen

például elutazik Indiába, és egy másik

apróbb korrekciókat volt lehetőség elvégezni

ezen a napon is megnehezítette a dolgunkat

történetben pedig Kínába, ahol új barátok és

az épületen. Az I. sz. Óvodát – így hívták

egy kis zápor. Szerencsére a kezdeti ijedtség,

új kalandok várják.

kezdetben – 1976. november 8-án, hajnali 5

és szemernyi pánik után enyhe napsütésben

A versek felolvasásában id. Balatoni József,

órakor nyitották meg, és 71 gyermek vehette

várhattuk a gyerekeket, akik meg is érkeztek,

Horváth Istvánné, Simon-Jójárt Sándor és

birtokba. Az intézmény a kezdetekben 6 fő

már akkor, amikor az utolsó esőcsepp földet

Varga Zsoltné volt a segítségünkre. Kedves

személyzettel működött: Baán Etelka – vezető

ért. A tavalyi évben osztatlan sikert aratott

Marika! Ezúton is további sok sikert kívánok

óvónő; Korompai Tamásné Placskó Zsuzsan-

Titanic

sem

neked és köszönöm, hogy megosztottad

na – beosztott óvónő; Gimesi Györgyné

árválkodott, a célközönségünk jelentős része

velünk verseidet, amik közül egyet ebben a

Fehér Emília – képesítés nélküli óvónő;

számolatlanul mászott fel, és csúszott le róla.

lapban is megtalálhatnak az olvasók.

Kőműves Józsefné Németh Julianna – dajka;

A

Czotter Csabáné Czipp Rózsa – dajka; Baka

kalandtúrájában az állomásokon különféle

megvalósításra került anyák napi műsorral

óriáscsúszda

Ramazuri

az

idén

Bábszínjátszóház

gyerekeknek, ezen kívül pedig vidám,

szafaris
SAVANYU BEÁTA
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Tisztelt Papkeszi Lakosság!
Ezúton szeretném megköszönni a bizalmukat, együttműködésüket amivel megtiszteltek munkám során. 2013. június
1-től kollégám Major Eszter látja el a
családsegítés és gyermekjóléti munkát
Papkeszi településen. Eszter 2011. évben
dolgozott Papkeszin gyermekjóléti munkakörben, így ismeri mindennapi problémáinkat, gondjainkat. Ügyfélfogadása
keddenként 8- 13 óráig tart, telefonos
elérhetősége 0620/259-2073. Kérem
Önöket keressék bizalommal.
TISZTELETTEL:
FÖRKÖLI KATALIN

CSALÁDGONDOZÓ
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„Amíg gyermekünkkel játszunk, olvasunk, beszélgetünk,
egy kicsit megállítjuk az időt, különben az élet elszalad mellettünk,
anélkül, hogy szép pillanatokat adott volna!”
A tanév során a gyerekeknek sok siker-

Tavasszal nagy örömünkre megtörtént az

köszönjük Nyitrai Lara édesanyjának a

élményben volt részük.

óvoda hőszigetelése és külső színezése.

jégkrém felajánlást.

Nagycsoportosainkat ősszel és tavasszal

2013. május 23-i ünnepélyes átadás alkal-

A szülői munkaközösségtől 5 darab lábbal

10-10 alkalommal vittük a balatonfűzfői

mából a Süni csoport középső és nagycsopor-

hajtós motort és 2 darab műanyag kerti

uszodába. Az oktatás végére a bátrabbak,

tos korú gyermekei előadtak részleteket Kor-

padot kaptunk, melyet nagy örömmel vettek

ügyesebbek megtanulták az úszás alapjait.

mos István Mesék Vackorról című könyvéből,

birtokukba gyermeknap alkalmából. Ezúton

Az óvoda és önkormányzat ingyen biztosí-

majd utána népi körjátékokat mutattak be. A

is szeretnénk megköszönni Fülöpné Adorján

totta ezt a lehetőséget.

végén vendégül láttuk a részt vevőket. Nagyon

Erika SZM elnök és a tagok munkáját.

Munkánkat segítette a logopédus Baki Beáta.

vigyázunk és óvjuk ezt a szép, új környezetet a

Szerdán reggel elérkezett a várva várt nap,

Szeptemberben elvégezte minden nagycso-

következő generáció részére.

mely évek során hagyománnyá vált,

a

portos óvodás diszlexia szűrővizsgálatát.

gyerekeket elvittük a veszprémi állatkertbe.

A szükséges fejlesztő foglalkozásokat heti egy

A belépő árát szülői hozzájárulásból fizettük

alkalommal tartotta 12 nagycsoportos és

(csoportpénz) , melynek összesen 67 600,-

1 középsős gyermek részvételével. Rendszere-

Ft volt. Az összeg többi részét a nagycsopor-

sen tájékoztatta a szülőket a gyermekek

tosok ballagására fordítjuk. A gyerekek

fejlődéséről.

örömmel és izgatottan haladtak kifutóról-

15 gyerek részt vett katolikus és református

kifutóra,mely során megfigyelhették a ritka

hittan oktatáson, melyhez biztosítottuk a

fajú állatokat. A látogatás során a gyűrűs-

helyet az óvodában.

farkú majmok látványetetését nézhették

Versmondó versenyre izgalommal készül-

Május 24-én a Gyereknapunk izgalmasan,

meg. Az állatgondozó által új információkra

tünk a gyerekekkel. A kiválasztott versek

önfeledten, tartalmasan telt el. Reggeli után

tehettek szert az állatok életmódjáról. Félú-

igazán illettek a gyerekek személyiségéhez. A

a csoport szobákban kezdtük a játékokat.

ton megpihentünk, közben jóízűen megfala-

mindennapi óvodai próbák során még

Sokféle érdekes versenyben próbálhatták ki

toztuk az otthonról hozott finomságokat.

közelebb kerültünk az irodalom szeretetéhez.

gyermekeink ügyességüket, gyorsaságukat.

Lázasan készülünk az évzáró ünnepségre,

Április 13-án a gyerekek legtöbbje bátran

Volt – a teljesség igénye nélkül: asztalok

mely lezárja a 2012/2013 évi szorgalmi

állt ki egyedül a Kultúrház színpadára, hogy

alatt csúszás, autó pöccintés asztalokon, kis

időszakot. Könnyes szemmel elbúcsúztatjuk

elkápráztassák a zsűrit, a közönséget és az

labda gurítás orral, labdafújás, találós

13 nagycsoportos óvodásunkat, akik ősszel

értük izguló családtagokat. Akik most kicsit

kérdések, divatbemutató a lányok közre-

megkezdik iskolás éveiket.

beijedtek a szerepléstől, jövőre már biz-

működésével, szósúgó.

A nyári időszakban azokat a gyerekeket

tosan vállalják versük elmondását. A Katica

fogadjuk, akinek az anyukája dolgozik.

csoport versmondói: Bozsoki Barbara,

Később az óvoda csodálatos udvarán foly-

A többieknek jó pihenést és élménygazdag

Fülöp Barnabás, Fülöp Frigyes, Kiss

tatódott a Gyereknap: Kötélhúzás, Adj

nyarat kívánunk!

Zselyke, Plesz Bálint, Sztána László. A Süni

király katonát, Ravasz róka fogó, Ver-

csoport versmondói: Baka Kerubina, Balázs

senyek párosan, Vízipisztoly-lövő verseny.

Márton, Bérczes Erik, Kiss József, Molnár

Igazi vidám délelőtt volt, palacsintaevéssel

ŐRI ZSUZSANNA

ÓVÓNŐ

Bence, Papp Luca, Tóth Anita, Tóth Hanna

megkoronázva. A Katica csoport nevében

GYŐRFINÉ VIRÁG IRMA

ÓVÓNŐ

Az Anyák Napja a legszebb ünnepünk az
Óvodánkban. A versek, énekek mellett a
Süni csoport az Anya című kis jelenetet, a
Katica csoportosok pedig a Mégis vannak
tündérek jelenetet adták elő az édesanyáknak, a nagymamáknak, akik boldog, könynyes, csillogó szemmel nézték gyermeküket.
S mi a mi jutalmunk? Amikor a szülők megköszönik nekünk a meghitten átélt perceket, a meglepetéseket, a gyerekekkel közösen elkészített ajándékokat.
Ezen a délutánon a szeretet szinte kézzel
foghatóan járta át óvodánkat.

KÁNTORNÉ ISTÓK KLÁRA

TAGÓVODA VEZETŐ
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„Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli azzal,
hogy komolyan veszi.”
Június 7-én a Katica csoport öt kis Katicától vesz búcsút, pedig
visszanézve alig nemrég lépték át kíváncsian Óvodánk kapuját,
a „Nehogy itt hagyj engem Anya!” félelmével és néztek az
ismeretlen gyerekekre és ránk óvó nénikre a „Te ugyan nem
vagy az anyukám!” gondolatával. Aztán ahogy teltek a napok,
hetek, hónapok úgy szoktuk, ismertük és szerettük meg
egymást. Mi is minden egyes új kapcsolattal fejlődtünk, változtunk, hisz minden egyes gyermek más-más érzelmi, értelmi hullámhosszon érhető el.
Az öt kis Katicánk Fülöp Barnabás, Fülöp Frigyes, Kecskeméti
Mónika, Plesz Bálint, Sztána László kirepül, megkezdik
szeptembertől az iskolában az első osztályt. Itt még most ők a
nagyok, akikre a gyerekek felnéznek és mi is „támaszkodhatunk” rájuk, ott ők lesznek a legkisebbek. Új helyzet, új élet.
Minden kisgyerek távozása egy kis darab a szívünkből, aztán
szeptemberben az új kisgyerekek jövetele, kicsit betapasztja a

rést, bár a törésvonalak megmaradnak. De így teljes a mi
munkánk értelme és ez az Élet körforgása.
„Katicabogár, katicabogár
Ne a fűre szállj,
a kezemre szállj.
Hadd számláljam sok kis pettyed,
szép színeid, mivel fested?
Hadd simítsam pici hátad,
aztán újra tárd ki szárnyad,
repülj, messze szállj
KATICABOGÁR!”
ŐRI ZSUZSANNA, ÓVÓ
HOÓZNÉ MIKLÓS ZSUZSANNA, ÓVÓ
GALAMBOS LAJOSNÉ MARIKA, DAJKA

Hirdessen Ön is a
Papkeszi Hírlapban!
E-mail: epapkeszi@gmail.com

A fotók a települési gyermeknapon készültek

NÉNI
NÉNI
NÉNI
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Programsorozat a Költészet Napja alkalmából
„A vers az ember legtöményebb megnyilvánulása, leganyagtalanabb röpülése, legforróbb vallomása a létről. A legszentebb
játék. A kifejezhetetlen körbetáncolása,
megidézése, ritka szertartás, míves fohász.
Valami, ami születésének pillanatában a
halhatatlanságra tart igényt.”
(Latinovits Zoltán)
Áprilisban a verset, a költészetet ünnepeltük. Tettük ezt az ország számtalan
településéhez hasonlóan, de nem csak
április 11-én, József Attila születésnapján. Ebben az évben is rendezvénysorozattal próbáltuk méltóképpen megünnepelni a Költészet Napját. Április 11én került sor a rendezvénysorozat és
Nyéki Andrea amatőr festőművész kiállításának megnyitójára, majd Felolvasószínpad következett, az idén kortárs
költők verseiből. A felolvasásban EszesSinka Zsuzsanna, Őri Zsuzsanna és
Varga Zsoltné volt a segítségemre.
A balatonfűzfői Nyéki Andrea két
csodálatos technikával foglalkozik: a selyemfestéssel és az olajfestéssel. Egész kicsi
korától kezdve fontos volt számára a rajzolás és a festés, amelyekkel kifejezhette
önmagát, és azt a világot, ami benne él.
Leginkább meleg, megnyugtató színeket
használ, és igyekszik olyan dolgokat megjeleníteni a festményein, amik kellemesen hatnak a szemlélőre. Számára a festészet lelki
táplálék, maga a megnyugvás. Már régóta
úgy gondolja, hogy nem magának fest,
hanem másoknak, éppen ezért sok festményét elajándékozta már; meggyőződése,
hogy minden képnek megvan a gazdája,
akik akárhogyan is, de eljutnak hozzá. 2010ben kezdett el a selyemfestéssel foglalkozni.
A selyemfestéssel is sok csodálatos alkotás
született. A kiállítást április 19-ig tekinthették meg az érdeklődők.
Április 12-én Péller Andrásné volt a
vendégünk, aki magyar költők múzsái
címmel tartott nagyon érdekes előadást.
Szó esett Petőfi Sándor, Juhász Gyula,
Ady Endre és József Attila szerelmeiről.
Megtudtuk, hogy Petőfi Sándor minden
hölgynek, akibe beleszeretett megkérte a
kezét, és ez nagyon gyakorta megesett
vele. Végül elnyerte Szendrey Júlia kezét,

akivel csak rövid ideig tartott a házassága. Juhász Gyula egyik – és talán legjelentősebb – múzsája Sárvári Anna volt,
akihez legendásan gyönyörű szerelmes
verseket írt.
Ady Endre életében, mint tudjuk Léda és
később a költőnél sokkal fiatalabb
Csinszka jelentette a csodálatos szerelmet. József Attila első szerelme Gebe
Márta volt (hozzá írta a Csókkérés
tavasszal című verset), 1928- ban találkozott Vágó Mártával, akinek hamar megkérte a kezét, de a lány apja nem egyezett
bele az eljegyzésbe. A következő évben
már Szántó Juditba szerelmes, vele hat
évig él együtt. Következő szerelme
Gyömrői Edit volt, aki nem viszonozta a
költő érzéseit. Utolsó szerelme (1937ben) Kozmutza Flóra, akinek szintén
megkérte a kezét, de a lány betegsége
miatt nem tudtak összeházasodni.
Április 13-án, szombaton a programsorozat zárásaként valósítottuk meg az
immár hatodik alkalommal megrendezésre került települési versmondó
versenyt, mellyel – a Költészet Napjának
méltó megünneplése mellett – elsősorban
a 100 évvel ezelőtt született Weöres
Sándorra emlékeztünk. A versenyre nem
csak a helyi óvodából és iskolából
érkeztek nevezések, óvodások és egy
iskolás vett részt Berhidáról, és három
iskolás Balatonkeneséről.
Az idei verseny a jelentkezések számában
felülmúlta az eddigieket, hiszen összesen
77 nevezés érkezett, a legtöbben az alsó
tagozatos kategóriában. Ezért felosztottuk ezt a kategóriát, így 1-2. osztályos, és
3–4. osztályos csoportokat hoztunk létre.
Azért, hogy a kicsiknek ne kelljen
megvárniuk a rendezvény végére tervezett
eredményhirdetést és díjátadást, ezért két
felvonásban bonyolítottuk le a versenyt.
Az első felvonásban az óvodás, 1–2.
osztály és a 3–4. osztály versenyzői
mondták el választott verseiket. Amíg a
szűri tagjai – Vecsey Kiss Mária költő és
prózaíró, Rábai Zsanett a TIT Váci
Mihály Irodalmi Színpadának tagja,
valamint Gróf Tibor a Balatonfűzfői
Művelődési Központ és Könyvtár igaz-

gatója – visszavonultak döntésüket meghozni az első felvonásban szereplő kategóriákban, addig Budai Roland bohócműsora tette tartalmassá és nevetéstől
hangossá a szünet egy részét.
Az eredményhirdetést megelőzően Rábai
Zsanett értékelte a versenyzők versmondását, majd elkezdődött a várva-várt díjátadás. (A zsűri minden résztvevőnek
emléklapot adott, a kategóriák első három
helyezettje oklevelet és könyvjutalmat
kapott, valamint lehetőség volt a kategóriákon belül különdíjak odaítélésére is.)
Óvodás kategória:
I. helyezett: Plesz Bálint („Vadrózsa”
Napköziotthonos Tagóvoda, Papkeszi;
Nemes Nagy Ágnes: Láttam c. verse)
II. helyezett: Stefanovics Melánia (Süni
Óvoda, Berhida; Nemes Nagy Ágnes:
Lila fecske c. verse)
III. helyezett: Sztankovics Gergő (Süni
Óvoda, Berhida; Rákos Sándor: Ezer fecske)
Különdíjak:
Balázs Márton („Vadrózsa Napköziotthonos Tagóvoda, Papkeszi; Weöres Sándor: A medve töprengése c. verse)
Sztána László Botond („Vadrózsa”
Napköziotthonos Tagóvoda, Papkeszi;
Weöres Sándor: Bújócska c. verse)
A zsűri elnökének könyvjutalmát kapták:
Baka Kerubina („Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda, Papkeszi; Weöres Sándor: A birkaiskola c. verse)
Szujó Míra (Süni Óvoda, Berhida; Kiss
Benedek: Esőhívogató c. verse)
1–2. osztályos kategória:
I. helyezett: Mohácsi Bence (2. osztályos
tanuló; Bocskai István Református
Általános Iskola, Papkeszi; Weöres Sándor: Ballada három falevélről c. verse)
II. helyezett: Hámori Gábor (2. osztályos
tanuló; Pilinszky János Általános Iskola,
Balatonkenese; Devecseri Gábor: Tréfás
állatkerti útmutató c. verse)
III. helyezett: Berecz Vivien (2. osztályos
tanuló; Pilinszky János Általános Iskola,
Balatonkenese; Nemes Nagy Ágnes:
Nyári rajz c. verse)
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Különdíjak:
Csonkás Veronika (2. osztályos tanuló;
Bocskai István Református Általános
Iskola, Papkeszi; Nemes Nagy Ágnes:
Nyári rajz c. verse)
Toldi Gergő (2. osztályos tanuló; Bocskai
István Református Általános Iskola, Papkeszi; Devecseri Gábor: Tréfás állatkerti
útmutató c. verse)
A zsűri elnökének könyvjutalmát kapták:
László Viktória (2. osztályos tanuló;
Bocskai István Református Általános
Iskola, Papkeszi; Mándy Stefánia: Csak
csillag ő, csak látomás c. verse)
Tér Henrietta (2. osztályos tanuló;
Bocskai István Református Általános
Iskola, Papkeszi; Csorba Győző: Három
pösze lány c. verse)
3–4. osztályos kategória:
I. helyezett: Molnár Viktor (3. osztályos
tanuló; Ady Endre Általános Iskola, Berhida; Juhász Magda: Hová lett az
ellenőrző c. verse)
II. helyezett: Barnóczki Bertold Boldizsár
(3. osztályos tanuló, Irinyi János
Általános Iskola, B.fűzfő; Szécsi Margit:
Tarló és temető c. verse)
III. helyezett: Varga Szilárd Dominik (3.
osztályos tanuló; Bocskai István Református Általános Iskola, Papkeszi; Devecseri
Gábor: Tréfás állatkerti útmutató c. verse)
Különdíjas:
Humpók Fanni (3. osztályos tanuló;
Bocskai István Református Általános
Iskola, Papkeszi; Bódás János: Ki van
jelölve a helyed)
A zsűri elnökének könyvjutalmát kapta:
Kiss Evelin (3. osztályos tanuló; Bocskai
István Református Általános Iskola, Pap-

2013. június

keszi; Mándy Stefánia: Csak csillag ő,
csak látomás c. verse)

Különdíjas: Baksa Árpád (Papkeszi;
Juhász Ferenc: Juhász Gyulához c. verse)

A második felvonásban a felső tagozatosok és az összevont középiskolás/felnőtt kategória versenyzői léptek színpadra (az addigra szinte teljesen kiürült
Kultúrházban).

Minden versenyzőnek gratulálok! Ezen a
versenyen nem voltak vesztesek, még
akkor sem, ha oklevelet és könyvjutalmat
csak az első három helyezett és a különdíjasok kaphattak. Mindenki győztes volt,
hiszen szinte mindenkinek sikerült
legyőznie színpadtól vagy éppen a nézőktől való félelmét, ugyanis színpadon állni,
ráadásul teljesen egyedül nem egyszerű
dolog, ahol úgy kell elmondani egy verset, lehetőleg hibátlanul, hogy közben
több mint száz ember figyel a versmondó
minden egyes szavára. Nagyon sok szép
verset hallgathattunk meg, így tehát a
nézők is nyertesek, hiszen egy kellemes
délután során csodaszép versekkel
gazdagodhattunk.

Felső tagozatos kategória:
I. helyezett: Németh Karolina (7. osztályos tanuló; Bocskai István Református
Általános Iskola, Papkeszi; Mándy Stefánia: Játékzivatar c. verse)
II. helyezett: Brasch Renáta (6. osztályos
tanuló; Bocskai István Református
Általános Iskola, Papkeszi; Pilinszky
János: Ne félj! c. verse)
III. helyezett: Takács Donáta Dóra (8.
osztályos tanuló; Bocskai István Református Általános Iskola, Papkeszi; Nemes
Nagy Ágnes: Az éjszakai tölgyfa c. verse)
Különdíjas:
Leposa Virág Kata (8. osztályos tanuló;
Bocskai István Református Általános
Iskola, Papkeszi; Weöres Sándor: Mosoly
az arcodon c. verse)
A zsűri elnökének könyvjutalmát kapta:
Tóth Ivett (7. osztályos tanuló; Bocskai István
Református Általános Iskola, Papkeszi;
Weöres Sándor: Bársonytalpak c. verse)
Felnőtt kategória:
I. helyezett: Őri Zsuzsanna (Papkeszi;
Nagy László: Ki viszi át a szerelmet c.
verse)
II. helyezett: Brasch Zsuzsanna (Papkeszi;
Pilinszky János: Tilos csillagon c. verse)
III. helyezett: Horváth Istvánné (Papkeszi; Devecseri Gábor: Napló c. verse)

Bízom abban, hogy jövőre is hasonló
érdeklődés közepette valósíthatjuk meg
rendezvényünket, és abban is bízom,
hogy a középiskolás-felnőtt kategóriát
egyszer majd külön választhatjuk.
Olvassanak verseket! Verset olvasni jó.
Egyszer rá fognak akadni arra a versre,
amiről meggyőződésük, hogy Önökről
vagy éppen Önöknek írta a költő; amibe
visszavonhatatlanul „beleszeretnek”;
amit sokáig fognak a lelkükben hordozni, és úgy érzik majd, ez olyan nagyon
szép vers, amit mással is meg kell osztaniuk. Ha ezt érzik, mindenképpen jelentkezzenek a versmondó versenyre, hogy
mások is megismerhessék azt a csodálatos verset.
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Tisztelt Olvasók!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Papkeszi Hírlap következő száma nem augusztusban,
hanem szeptemberben fog megjelenni. Továbbra is várjuk írásaikat,
melyeket az epapkeszi@gmail.com email címre küldhetik 2013. augusztus 23-ig.
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG
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Idegenforgalmi szezonra készülve
Egyedülálló kiadványt készített a

megyei Kapitányságokat körbejáró képzelet-

látogatóira és a strandokon törölköző alá

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

beli utazás keretében ismerteti, miközben az

rejtett értékeink védtelenségére hívja fel a

bűnmegelőzési

dolgozó

áldozattá válás megelőzésre szolgáló taná-

figyelmet. De természetesen téma a gépko-

munkatársa, Orsós Károly r. őrnagy úr

csok mellett egy-egy helyi ételspecialitás és a

csi feltörés, a gépkocsi lopás, a kempingek

Bûnmegelõzési RecepTúra címmel.

területre jellemző növény vagy állat bemu-

óvatlan vendégserege, présházak, pincék

A szerző a kiadványban a Főkapitányság

tatásával színesíti a képet. A kiadvány leltár-

feltörése, a tűzifacsalás, a trükkös lopások,

bűnmegelőzési szakterületén tevékenykedő

ba veszi híres borvidékeinket, tallóz idegen-

a fizetés nélküli vásárlás, a közlekedési bale-

kollégák felhalmozódott szakmai tudását

forgalmi nevezetességeink között, felvillantja

setek, az eltévedt kirándulók, az internetes

foglalta össze az olvasók által is élvezhető

a már mögöttünk lévő XIX. és XX. század

csalások, a háborúból visszamaradt robba-

formában, stílusban. A komoly levéltári

történelmének fontos pillanatait.

nó anyagok.

kutatások során összegyűjtött rendőrségi

A Bûnmegelõzési RecepTúrát nem a nappali

híreket olvasva azt tapasztalja az olvasó,

könyvespolcára szántuk, hanem a többek

Tájékoztatom a Kedves Olvasókat, hogy

hogy a tartalom semmit nem változott, a

által elérhető helyekre, könyvtárakba, idős

május végén tarja a Balatonalmádi Rendőr-

bűnelkövetők és az áldozatok ugyanolyan

klubokba, családsegítő szolgálatoknak,

kapitányság az idegenforgalmi szezonnyitó

forgatókönyv szerint cselekedtek 100–150

ahol akár a közös olvasás élményeként is

rendezvényét egy járási szintű közbiztonsági

évvel ezelőtt, mint manapság, csupán a hírek

jobban megragadnak a jó tanácsok.

egyeztető fórummal összekötve, amelyen egy

megfogalmazása, a szóhasználat tükrözi a

A „Magyar Tenger” kapujában, avagy a

baleset-megelőzési programot is meghirdet.

kort, amelyben a bűncselekményt elkövették.

Balatonalmádi Rendõrkapitányság illeté-

A szerző az egyes bűncselekmény típusokat a

kességi területén a víkendházak hívatlan

szakterületen

STANKA MÁRIA R.

ŐRNAGY

Pedagógusok ünnepe
A településen működő oktatási és nevelési

Az óvódások után versek következtek Ádám

László Viktória (Nagyokos Domokos); Ádám

intézmények dolgozóit – nem csupán a

Nikoletta, Bérczes Vivien, Csonkás Veroni-

Nikoletta és Bérczes Vivien (udvarhölgyek);

pedagógusokat – köszöntöttük június 3-án

ka és Szántó Julianna előadásában.

Csonkás Veronika (dalia); és Szántó Julianna

egy vidám műsorral, melyben természetesen

A műsort egy mesejátékkal zártuk, amelyben

(miniszter).

az óvodás és iskolás gyermekek szerepeltek.

a gyerekek ismét megmutathatták színpadi

A tervek szerint a mesejátékot az idősek

Sikerült az idén is megnevettetnünk vendé-

tehetségüket, ismét bebizonyították, hogy

napi rendezvényeken is bemutatjuk. Az

geinket, hiszen a műsor összeállításakor ez

csodákra képesek. A mesejáték arról szólt,

ünnepi műsort követően megvendégeltük az

az elsődleges cél.

hogy Tök király szerint Zöld király érdemte-

intézményi dolgozókat, és természetesen a

A rendezvényt Ráczkevi Lajos polgármester

lenül nyerte el fiatal korában Csengő-bongó

szereplőket is.

ünnepi

aki

országot, a királylány kezét, és az országban

Kellemes pihenést kívánok minden pedagó-

beszédében külön köszöntötte az idén

köszöntőjével

kezdtük,

található csodaszép Üveghegyet. Némi álnok-

gusnak és intézményi dolgozónak a nyári

jubiláló intézményi dolgozókat: 20 éves

sággal szerette volna a trónt megszerezni fiá-

szünetben, hogy újult erővel kezdhessék a

törzsgárda tagságért Galambos Lajosné

nak, Filkónak. A mesében a király legkisebbik

következő tanévet.

dajkát, közalkalmazotti státuszban eltöltött

fia, Icipici Palkó volt az, aki megoldva a prob-

munkaviszonyukért:

Miskey

lémát, bebizonyította, hogy a Zöld király

„Kezedbe teszem a Könyvet,

Tünde tanítónőt (25 év), Kiss Irén védőnőt

mégsem csalt a versenyen, tehát jogos ural-

hogy vezessen a sűrű ködben.

(30 év), Bertáné Pintér Judit tanárnőt (30 év)

kodója az országnak. Erdőháti Zöld Király

Kezedbe teszem az átlátszó kristályt,

és Ráczkevi Lajosné tanárnőt (30 év).

szerepében Fekete Márk remekelt, a királynét

hogy lásd a szépet, keresd a tisztát.

A köszöntőt követően az ovisok léptek szín-

Leposa Virág Kata alakította. A házaspár

Kezedbe teszem a gyertyalángot,

padra egy vásáros jelenettel. Szereplők: Bagi

gyermekeit Brasch Renáta (Ágica király-

világíts annak, aki bántott!

Benedek (pereces); Baka Kerubina (mézes-

kisasszony); Tér Henrietta (Katica); Meilinger

Kezedbe teszem a szőtt takarót,

kalácsos); Balázs Márton (pék); Kiss József

Fanni (Julika); Kovács Kende (Ferkó); és

takard be az árván fázót!

(halas); Kiss Zselyke (papucs- és ködmön-

Lasancz Gábor (Icipici Palkó) alakították. Az

Kezedbe teszem a fénylő kulcsot,

árus); Kuka Benedek (kikiáltó); Molnár

álnok, kicsit rosszindulatú Tök királyt

hogy meleg legyen, és várjon az otthon.

Bence (vásárló); Nagy János (kendőárus);

Barnóczki Bertold Boldizsár személyesítette

Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket,

Nyitrai Lara (újságárus); Papp Luca Sára

meg, a végtelenségig elkényeztetett Filkó

hogy kezükbe tehesd a szeretetet.”

(virág- és almaárus); Plesz Bálint (gazdag

királyfit pedig Kondits Márk. A darab továb-

(Róth Márta újságíró – logopédus)

ember); Sztána László (csizmaárus); Tóth

bi szereplői: László Zoltán (Gyúró Gyuri);

Anita (vásárló); Tóth Hanna (verselő).

Magas Mária Mercédesz (udvarmester);

Kovácsné

SAVANYU BEÁTA KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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Kedves Olvasó!
Ha van kedve játszani, töltse ki a tesztet,

3. Mit jelent az interregnum?

8. Melyik évet nevezzük a várháborúk évének?

karikázza be, vagy húzza alá a helyesnek

a) Király nélküli időszak

a)1415

gondolt választ, majd névvel, lakcímmel

b) Trónfosztás

ellátott borítékba helyezve juttassa el a pap-

c) Birodalmi átok

keszi vagy a colori Kultúrházba 2013.

b)1552

c)1660

9. Mi az alapanyaga a marcipánnak?
a) dió

augusztus 23-ig. A megjelölt időpontig nem

4. Hol született Ady Endre?

b) mogyoró

csak személyesen, hanem elektronikusan is

a) Szekszárd

c) mandula

eljuttatható a könyvtárba a megoldás. A

b) Érmindszent

kérdések számát, és a válaszok betűjelét

c) Komárom

10. Melyik város mellett található a híres
Alcatraz börtön?

feltüntetve az epapkeszi@gmail.com email
címre küldhető. (Ne feledje nevét és

5. Melyik évben lett Kölcsey Ferenc a Ma-

a) Las Vegas

lakcímét is feltüntetni!)

gyar Tudós Társaság tagja?

b) Philadelphia

A legtöbb helyes választ megjelölt játékosok

a) 1800

c) San Francisco

között ajándékkönyv kerül kisorsolásra.

b) 1819

A helyes megfejtést a következő hírlapban

c) 1830

Az előző számban megjelent teszt helyes
megoldása: 1 – B (utolsó negyed).; 2 – A

olvashatják.
6. Melyik a legmagasabb, mértékegységek-

(Mikes Kelemen); 3 – B (1885); 4 – C (már-

nél használatos előtag?

cius utolsó vasárnapján); 5 – A (Temesvár);

1. Melyik város nevezetessége a Sóhajok hídja?

a) kilo

6 – C (Bánk bán); 7 – A (1971); 8 – C (kirá-

a) San Fernando

b) deka

ly); 9 – A (házasítottság), 10 – B (bors).

b) Buenos Aires

c) mikro

A május 20-ig visszaküldött kérdéssorok

Kellemes időtöltést kívánok.

közül hármat töltöttek ki hibátlanul. A

c) Velence
7. Melyik város nem helyszíne Madách

játék nyertese: Kónya Tünde(Papkeszi)

2. Melyik a legnagyobb méretű magyar

Imre Az ember tragédiája című művének?

Nyereménye: Pápai Éva – Nagy Endre:

festmény?

a) Berlin

Kína ahogy egy akvarellista látja c. könyv.

a) Honfoglalás

b) Párizs

Gratulálok a nyertesnek.

b) A magyarok bejövetele

c) Athén
SAVANYU BEÁTA

c) Golgota

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Tervezett programok
Június
3. Pedagógus napi ünnepség a
településen működő oktatási és nevelési
intézmények dolgozói részére.
4. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
klubfoglalkozása 17.00 órától a
Kultúrház kistermében
7. Óvoda évzáró rendezvénye
Július
2. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub

klubfoglalkozása Kultúrház nagytermében 17.00 órától
19–20. Papkeszi Falunapok (pénteki
megnyitórendezvény
Papkeszin
a
Kultúrházban, a szombati nap programjainak helyszíne a közösségi park)
Augusztus
6. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
klubfoglalkozása 17.00 órától – szalonnasütés

10. Családnap Colorban 15.00 órától
20. Ünnepély Papkeszin 10.30-kor a
közösségi parkban
Szeptember
3. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
klubfoglalkozása 17.00 órától a Kultúrház kistermében
21. Szüreti felvonulás és bál – a
MACSOSZ rendezvénye
25. Irodalmi teaház 18.00 órától
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