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Karácsony közeleg, s aztán hamarosan ránk köszönt az új esztendő, ez az időszak a
fokozott szeretet, a békesség jegyében telik – bízom benne – mindannyiunknak. A
karácsony családi ünnep, s mint ilyen a nagy család, a falu ünnepe is. Hiszem, hogy a
falu képzeletbeli karácsony fája alatt mindenki talál kedvére való ajándékot, tudom,
hogy a képviselőkkel, hivatali, intézményi dolgozókkal együtt Önök mindannyian hoz-
zájárulnak Papkeszi fejlődéséhez, ahhoz, hogy jó legyen itt élni. Békét és szeretetet
kívánok  családjaikba, otthonaikba. Az óévet pedig búcsúztassuk majd hangos
jókedvvel, hogy az éjfél után beköszöntő 2014. év lássa – mint már annyiszor – ezúttal
is bizakodva, reményekkel, megvalósítandó tervekkel várjuk az új évet, az új felada-
tokat, új kihívásokat.    
Köszöntöm Önöket, s kívánom, teljen békébe, örömben a kará csonytól újévig terjedő
időszak és aztán az egész év!

RÁCZKEVI LAJOS POLGÁRMESTER

Kedves Papkesziek!

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.

A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,

Ilyenkor decemberben.

Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,

Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,

Ilyenkor decemberben.

És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,

A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk

rendületlen,
S ne csak így decemberben. 

Juhász Gyula: Karácsony felé
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A Képviselő-testület 2013. szeptember 25-én tartotta soron

következő rendes ülését. 

A Képviselő-testület

• tájékoztatót hallgatott meg a Bocskai István Református Általános

Iskolában és a balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú

Művészeti Oktatási Intézményben folyó oktató-nevelő munkáról.

• megvitatta a település munkaügyi helyzetéről szóló tájékoztatót.

• megtárgyalta az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról szóló

előterjesztést. A felülvizsgálat I. ütemében hatályon kívül helyezte azon

módosító rendeleteket, melyek hatályvesztése a korábbi rendelkezések

szerint még nem volt automatikus, ez összesen 33 rendeletet érintett.

Felülvizsgálta a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat és a

családi események szolgáltatási díjairól szóló rendeletét. A rendelet

értelmében 1993. október 1-jétől az alábbi díjakat kell megfizetni:

1.) Hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidőn kívüli

anyakönyvi esemény megtartásáért: 35.000,- Ft.

2.) Hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidőben történő

anyakönyvi esemény megtartásáért: 20.000,- Ft.

3.) Hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi

esemény megtartásáért: 10.000,- Ft.

4.) Hivatali helyiségben hivatali munkaidőben történő

anyakönyvi esemény megtartása térítésmentes.

• módosította a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázat elbírálásainak szabályairól szóló rendeletét. A

módosítás értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-

mányzati Ösztöndíj pályázat elbírálásánál szociálisan rászoruló-

nak az a kérelmező tekinthető, akinek családjában az egy főre jutó

nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-

át nem haladja meg.

• módosította a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásával kötött

ellátási és társulási szerződést. A módosítás értelmében Papkeszi

község önkormányzata 2013. évben a házi segítségnyújtás biz-

tosításáért 853.465 Ft hozzájárulást fizet meg a Társulásnak.

• a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

igényléséről döntött.

• a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom által kezdeményezett

„Engesztelő Kápolna építése” beruházás támogatását határozta el. Az

Engesztelő Kápolna építéséhez – a támogatást jelképező – 1 db

30*40*50 cm-es faragott, „Papkeszi” feliratú terméskövet ajánlott fel.

• az „Itthon vagy – Magyarország szerelek!” című programsorozat -

hoz történő csatlakozásról döntött. A programsorozat a kiírásnak

megfelelően 2013. szeptember 28–29-én megrendezésre került.

A Képviselő-testület 2013. október 15-én rendkívüli ülést tartott.
A Képviselő-testület
• szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás

iránti igény benyújtásáról döntött. A Képviselő-testület által be -

nyújtott igény 54 erdei m3. Az igényelt támogatáshoz az önkormá ny -

zat által biztosítandó önrész összege bruttó 137.160 Ft, továbbá a

szállítás költsége is az önkormányzatot terheli. A beérkezett igények

elbírálása után Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter Papkeszi Község

Önkormányzata részére 29 erdei m3 tűzifát biztosított.

• az önkormányzat tulajdonát képező Papkeszi, Fő u. 94/A. sz. alat-

ti ingatlan bérbeadásáról döntött.

A Képviselő-testület 2013. október 28-án Colorchemia
lakótelepen, 2013. október 29-én Papkeszi településrészen tar-

tott közmeghallgatást. A közmeghallgatás mindkét helyszínén

elhangzott a Balatonalmádi Rendőrkapitányság Balatonkenesei

Rendőrőrs vezetőjének közbiztonsági tájékoztatója, a Balaton -

almádi Járási Hivatal közbiztonsági referensének tájékoztatója és a

település gazdasági helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztató. A

felsoroltakon kívül Papkeszin tájékoztatót tartott a Séd-Nádor

csatorna kármentesítéséről a projekt vezető tervezője.

A Képviselő-testület 2013. október 29-én rendkívüli ülést tartott.
A Képviselő-testület
• elfogadta az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III.

negyed évi végrehajtásáról szóló beszámolót.

• megtárgyalta az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját.

• megtárgyalta az MLSZ műfüves pályaépítési programjához

történő csatlakozásról szóló előterjesztést. A Képviselő-testület a

programhoz történő csatlakozást nem támogatta.

• megtárgyalta a Balatonman Triatlon Fesztivál 2014. évi program -

tervét, annak megrendezését támogatja. 

• a községi köztemető fenntartásához kapcsolódó feladatainak ellá -

tá sához Temető-nyilvántartás Program beszerzését határozta el.

Önkormányzati hírek

Karácsonyfa Papkeszin eladó! 

2‐3 m‐es lucfenyő 2500 Ft/db

2 m‐es ezüstfenyő 5000 Ft/db

Érdeklődni, kiválasztani:
Békési Csaba, Hársfa u. 42.
Tel: 484‐336; 20/3478‐725
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Aki az óceán felszínén hajózik, nem is tudja, milyen csodálatos élet

van az óceán mélyén. Ám attól, hogy nem vesz róla tudomást, az

még létezik. Sokan az élet óceánjának felszínén hajózva, élve nem is

sejtik, milyen csodálatos terve van kibontakozóban Istennek – s ez

a jelen pillanatban meg is valósul, ha nem is veszünk róla tudomást.

Úgy, ahogy az óceán mélyén is zajlik az élet, ha nem is merülünk

alá, hogy megnézzük. XVI. Benedek pápa amikor meghirdette a Hit

évét egy esztendővel ezelőtt, rámutatott: a Hit kapuja mindenki

előtt nyitva áll, bátorságunktól függ, átlépünk-e ezen a kapun? A

Hit éve Krisztus Király vasárnapján befejeződött, de a Hit kapuja

továbbra is nyitva áll.

A II. vatikáni zsinat ötven évvel ezelőtt fogalmazta meg a Lumen

gentium kezdetű, az Egyházról szóló dogmatikai konstitúciójában a

következő gondolatokat:

„Jézus Krisztusban mindnyájan hivata losak vagyunk az Egyházba,

és ott Isten kegyelméből eljutunk az életszentségre. Az Egyház azon-

ban csak a mennyei di cső ségben válik majd tökéletessé, amikor

elérkezik a mindenség megújulásának ideje, amikor az emberiséggel

együtt tökéletesen helyreáll majd Krisztusban a teremtett világ,

minthogy bensőségesen össze van kapcsolva az emberrel, és az

ember által éri el célját. Krisztus minden kit magához vonzott,

amikor felemelték a földről. Amikor pedig feltámadt a halálból,

elküldte tanítványaira éltető Lelkét, és általa az üdvösség egyetemes

szakramentumává tette saját testét, ami az Egyház; az Atya jobbján

ül, de folytonosan munkálkodik a világban, hogy elvezesse az

Egyházba az embereket, s általa szorosabban kapcsolja magához, és

saját testével-vérével táplálva, részesítse őket megdicsőült életében.

A megígért és várt helyreállítás eszerint már el is kezdődött

Krisztusban, útjára indult a Szentlélek elküldésével, és őáltala foly-

tatódik az Egyházban. A hit fényében itt tudjuk meg, mi az értelme

ennek a mi földi életünknek, amelynek folyamán az Atya meg-

bízásából örök javak reményében ennek a világnak javára

fáradozunk, és munkáljuk üdvösségünket.

Már elérkezett tehát a végső idő, visszavonhatatlanul le vannak

rakva a világ megújításának alapjai. Mindez valamiképpen

elővételezve meg is valósult e világon, hiszen az Egyházat már a

földön ékesíti az igazi, bár még nem tökéletes szentség.

Amíg azonban meg nem lesz az új ég és az új föld, amely az igazsá-

gosság hazája, addig a zarándokló Egyház – a jelen világhoz tartozó

szentségeiben és intézményeiben – ennek a világnak mulandó

alakját hordozza, és maga is ott él a teremtmények között, amelyek

a világ végéig sóhajtoznak, vajúdnak, és várják az Isten gyer-

mekeinek megnyilvánulását.” Mindannyian, akik meg vagyunk

keresztelve, az Egyház tagjai vagyunk és így az örök élet „az új ég

és az új föld” reményének birtokosai. A Betlehemi történet nem egy

szép rege, melytől elérzékenyül sok ember Karácsony éjszakáján,

hanem üdvös ségünk megvalósulásának fontos állo mása: Isten

emberré lett „és az Ige testté lett”, hogy minket felemeljen.

Felemelni azt lehet, aki engedi, aki mer átlépni a Hit kapuján. Az

elérzékenyülés kevés, követnünk kell Jézust a szeretet megélésében,

meg kell halnunk önzőségünknek, tudnunk kell másokért élni

életünk minden napján. Ehhez fontos, hogy a Hit által a felszín alá

tudjunk merülni és meglássuk az igazán fontos dolgokat. Hányan

figyeltek fel 2000 évvel ezelőtt Isten fiának megtestesülésére? A szá-

munkra is igazán lényeges dolgok csendben történnek, sokszor még

a környezetünkben élők sem figyelnek ránk. Isten azonban mindig

velünk van, örökre egyesült velünk, amikor Jézus Krisztusban

emberré lett. Ezen gondolatokkal kívánok békés, boldog szent

Karácsonyt és Új Esztendőt Papkeszi minden lakosának.      

FERENC ATYA

Ünnepi szentmisék a Szent Imre-kápolnában:

December 25-én, Karácsony ünnepén: 17.00 órakor.

December 28-án Szent Család ünnepének vigiliáján: 17.00 órakor.

Január 1-jén, Újév, Szűz Mária Isten anyja főünnepén: 17.00 órakor.

A Betlehemi történet nem egy szép rege

• az Önkormányzat tulajdonát képező traktor minél gazdaságosabb

kihasználása érdekében pótkocsi beszerzését határozta el legfel-

jebb 600 e. Ft összegben.

• F. Zoltánné helyi lakos az Önkormányzat ellen indított kártérítés

megállapítása iránti perében az Önkormányzat képviseletére Dr.

Filep Balázs ügyvédet bízta meg.

A Képviselő-testület 2013. november 27-én tartotta következő rendes ülését.

A Képviselő-testület
• módosította az önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló

5/2013.(III.4.) önkormányzati rendeletét.

• felülvizsgálta a helyi adók megállapításáról szóló önkormányzati ren-

deleteit. A Képviselő-testület új önkormányzati rendeletet alkotott az

a) az építményadóról

b) a telekadóról

c) a magánszemélyek kommunális adójáról

d) a helyi iparűzési adóról.

A helyi adók mértéke azonos a 2013. évi helyi adók mértékével. (Az

önkormányzati rendeletek a Kirendeltség hirdetőtábláján meg te -

kint hetőek.)

• a helyi rendeletek felülvizsgálatának II. ütemében elvégezte a

„Papkeszi Község jelképeiről és használatuk rendjéről” továbbá az

„Elismerések alapításáról, adományozásáról” szóló önkormányza-

ti rendeletek felülvizsgálatát.

• rendeletet alkotott a szociális tűzifa juttatás helyi szabályairól.

• döntött a Kelet-Balatoni Önkormányzati Társuláshoz történő

csat la kozásról.

• az E-on-nal fennálló közvilágítási üzemeltetési szerződés felbontását

határozta el 2013. december 31. napjával. 2014. évben a teljes

ellátású közvilágítás üzemeltetésével a Fényforrás Kft-t bízta meg.

• a többfunkciós szolgáltató központ létrehozására (művelődési ház

felújítása, bővítése) pályázat benyújtását határozta el.

• megtárgyalta az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról szóló

beszámolót.
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A MOBIL használt gyerek ruha decemberben
is vásárt rendez Papkeszin!

2013. 12. 13‐án pénteken 13:30‐tól 16:30‐ig
a Művelődési házban várok minden szülőt és

nagyszülőt szeretettel!
Ha jó minőségű 

gyerekruhát vásárolna, itt a helye.

2013. szeptember 14-én küldöttségünk
ellátogatott az ország egyik csodaszép
vidékére, a Karancsságba, ugyanis Keszi
találkozóra voltunk hivatalosak, amit
ebben az évben Karancskeszi rendezett
meg. A meghívott Keszi-települések közül
csupán Egyházaskesző, Magyarkeszi,
Papkeszi és Tiszakeszi képviselői vettek
részt a találkozón. A kis létszám ellenére
nagyon kellemes hangulatban ismerked-
hettek meg a települések delegáltjai
egymás településével, ugyanis a
meghívóban a szervezők többek között
kértek település-bemutató „kisfilmet”.
Ezt a felkérést Papkeszi a lehető legko-
molyabban vette, és elkészítette az
utazást megelőző hetekben a településün-
ket bemutató első kisfilmünket. 
Az utunk kicsit kalandos volt: Budapestig
valamint a fővárosból kiérve még biztosak
voltunk az útirány helyességében. Amint
közeledni kezdtünk a célhoz, a gps-ek
valamilyen rejtélyes okból úttalan utakra
próbáltak irányítani minket, sőt volt egy
szántóföld, amelyen a szerkezet szerint
keresztül kellett volna mennünk, ott még
út sem volt. Gyors útvonalmódosítást
követően sem változtak az útviszonyok,
azonban a táj szépsége kárpótolt mind-
nyájunkat a plusz kilométerekért, a
zötyögős utakért, és a késésért. 
Karancskeszire érve vendéglátóink a leg-
nagyobb szeretettel és kedvességgel
fogadtak minket. Miután a tiszakeszi
delegáció is befutott, megkezdődött a
hivatalos program a település közelmúlt-
ban felújított művelődési házában. 
Elsőként a vendéglátó település pol-
gármestere Kurunczi István köszöntötte a
vendégeket, beszédében többek között
megemlítette, mennyire fontosnak tartja a

Keszi-találkozókat, amik során meg -
őrizhető a Keszi nevű települések összetar-
tozása. Majd egy fényképes összeállítás-
ban bemutatta a települést. Karancskeszi
bemutatása után Egyházas kesző, Magyar -
keszi, Papkeszi végül Tiszakeszi bemutat -
kozását hallgathatták és tekinthették meg
a résztvevők.
A program folytatásaként ellátogattunk a
település gyönyörű római katolikus temp -
lomába, ahol a templomi kórus műsorát
hallgathattuk meg. A templomból a
Mille náris Parkba mentünk, ahol Illés
Csaba történelem tanár ünnepi beszédét
követően, a helyi óvodások mondtak
verseket, majd a Nagy Magyarország
térképének avatása következett, amelyen
az összes Keszi települést feltüntették.
„A honfoglalás népünk talán legnagyobb
eseménye. Mint ilyen diplomáciailag terv -
szerűen előkészített, stratégiailag kidolgo-
zott, tudatos akció volt. Ennyi embert
megmozgatni, járható utakat, megfelelő
mennyiségű élelmiszert, sót felhalmozni és
szállítani (logisztika!!), elő és utóvédről
gondoskodni, ezt mind mind meg kellett
szervezni. A só a levegő és a víz után a 3.
legfontosabb szükséglet. Félmillió ember
esetében ez 10000 mázsa lehetett. Fo -
gantatási tilalmat bevezetni azt ellenő riz -
ni, hogy a májustól szeptemberig tartó
idő szakban ne legyenek szülések, szüle té -
sek. 895 őszén a 7 magyar törzs, mintegy
400.000 ember megszállt 300.000 négy -
 zetkilométernyi Kárpát-medencei régiót.
Itt sikerült éhínség nélkül kitelelnie, majd
896-ban megkezdte a máig tartó életét. A
medence DNY-i részét a Nyék, északnyu-
gatot a Kéri, az északi határt a kunok, a
keletit meg a Keszi törzs védte. A Keszi
falvak a honfoglalás után is tartoztak

katonai szolgálattal, ez megerősíti a
bekéredzkedett, alávetett státusukat
Padányi Viktor jeles őstörténet kutató
szerint  a Keszi törzsnévből 49–59 tele -
pülés keletkezhetett. Megtalálható Kesz,
Keszi, Kesző és Keszü alak ban is.” (részlet
Illés Csaba beszédéből)
Ezután újra a Művelődési házban foly-
tatódott a program, a vendéglátást kö -
vetően a kulturális műsorral: felléptek a
karancskeszi Százszorszép Óvoda óvodá-
sai, és a szintén helyi Őszirózsa Hagyo -
mányőrző Csoport, majd a Rest Macskák
következtek A rézrúd című bohózattal. A
műsor a Magyarkeszi Hagyományőrző
Egyesület népdalos összeállításával foly-
tatódott, majd a Tiszakesziről érkezett
Botorka Néptánccsoport fergeteges össze -
állítását tekinthettük meg, végül pedig a
karancsberényi Szivárvány Nép dalkör és a
Deák Família (zenei kíséret) összeállítása
zárta a programot.
A kulturális műsort követően minden
meghívott vendégnek a szervezők apró
ajándé kot adtak, hogy sokáig emlékez -
zenek a találkozóra, amelyet jövő évben
Magyarkeszi fog megszervezni, és min-
den bizonnyal Papkeszi település azon a
Keszi találkozón is részt vesz majd.

SAVANYU BEÁTA KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Vendégségben Karancskeszin

Tisztelt Papkeszi
Lakosok!

A Fűzfői Atlétikai Klub Labdarúgó
Szakosztálya toborzót hirdet az

1996. január 1. és 2001. december 31.
között született fiataloknak.
A toborzóval kapcsolatos

megbeszélés 2014. január 8-án
17.00 órakor Papkeszin a

Polgármesteri Hivatalban lesz.
Szeretettel várunk minél több fiatalt,

illetve szülőt.

LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY

VEZETŐSÉGE
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Október 12-én tartotta ötven éves
osztály találkozóját a Papkeszi Általános
Iskolában 1963-ban végzett osztály. Az
elmúlt ötven év alatt egy kivételével min-
den 5. évben szerveztek találkozót. Ebben
az évben volt osztályfőnökük, Ferenczy
Kálmánné idős kora miatt nem tudott
részt venni az összejövetelen, de Gáti
Ildikó tanárnő a volt diákokkal emlé -
kezett jó hangulatban az együtt töltött
évekre. A tizenhét fős osztályból tizenket-

ten jöttek el az osztálytalálkozóra, amit a
jövő évben megismételnek.
Első sor: Hajnóczyné Kovács Erzsébet,
Gáti Ildikó tanárnő, Ruppné Kiss Ilona
Középső sor: Klemencz József, Váginé
Meilinger Erzsébet, Bódisné Takács
Mária, Takácsné Molnár Erzsébet,
Punkné Molnár Éva
Hátsó sor: Csőszi Kálmán, Varga Lajos,
Miklós Sándor, Vargáné Kovács Anna,
Savanyu Gyula

50 éves osztálytalálkozó Papkeszin

A hagyományokhoz híven, idén is
megrendezésre került a szüreti felvonulás.
Rendezőként a tavalyi évhez hasonló for-
gatókönyvet követtünk.
Szombat délelőtt a teremdíszítés, traktor -
díszítés mellett, a kultúrház kis termében
nem győztük fogadni a sütőasszo nyok
által hozott finomságokat, melyek ért ez -
úton is köszönet illeti:
Varga Istvánnét, Sümegi Évát, Horváth
Istvánnét, Kolompár Máriát, Savanyu
Gyulánét, Károlyi-Varga Rózsát, Baksa
Árpádnét, Id. Balatoni Józsefnét, Huszár
Évát, Ráczkevi Lajosnét, Cseszárik
Annát, Horváth Lászlónét, Nagy
Sándornét, Hajdú Istvánnét, Varga
Andrásnét és Humpók Máriát. 
Összegyűlt, mi szem szájnak ingere, s a
folyósón már ekkor finom illatok szálltak
az üstök mellől. A korábbi évekhez
hasonlóan, most is gulyásleves fortyogott.
Az idei évben a főzést Humli Dávid
vezényelte, aki ebben az évben részt vett
a Budapesten megrendezésre kerülő
Chaine des Rôtisseurs Baráti Asztal/tár-
saság által minden évben megrendezett

fiatal szakácsok versenyén, s a rangos
második helyet szerezte meg a
nemzetközileg elismert szakácsversenyen.
Az Ő munkáját segítette: Klemencz
József, akire minden évben számíthatunk
a vendégcsalogató menü elkészítésénél. 
A délelőtti elfoglaltság azonban itt még
nem ért véget, hiszen, a hagyományok-
nak megfelelően, ebben az évben is
kidobolásra került a délutáni program a
kisbíró: Barnóczky Bertold Boldizsár
segítségével, valamint az udvardíszítés
versenyzőinek műveit is ekkor értékelték
a zsűritagok: Simon-Jójárt Sándor és
Vass Tiborné Rózsika.
A délelőtt folyamán kissé beborult az ég,
de az időjárás kegyes volt hozzánk, s így a
délutáni felvonulás már ragyogó nap-
sütésben indult útjára, a szépen feldíszített
traktorokkal és személyautókkal,
melyeket ebben az évben Sohajda
Menyus, Gábornyik László, Csizmadia
Ferenc, Kiss Sándor, Ifj. Varga Zsolt és az
Önkormányzat biztosította számunkra.
A bírót: Humli Dávidot és a bírónét:
Békési Júliát is köszönet illeti amiért

elvállalták és ragyogóan képviselték eme
címet. 
A felvonulás időtartama, a tavalyihoz
hasonlóan szédületes gyorsasággal való-
sult meg, s így a menet az indulást
követően egy órán belül visszatért a
kultúrház udvarára, ahol egy kis pihenő
után kezdetét vette a szüreti műsor. 
A fellépők: 
• A „Vadrózsa” Tagóvoda ovisai
• A Bocskai István Református Általános

Iskola Kéknefelejcs Néptánccsoportja
• a balatonfűzfői Irinyi iskola fúvósai
• Berhidai Néptánccsoport

A hangtechnikai hátteret idén is Savanyu
Norbert biztosította.
A műsor közben került sor az Udvar -
díszítő verseny két indulójának: Varga
Mihálynénak és Takács Sándornénak a
nyeremény átadása, melyért köszönet
illeti a Happy Plant Kft.-t.
A műsor ideje alatt és utána is jófajta
borral, különböző ízesítésű üdítővel és
ásványvízzel olthatták a szomjukat a
jelenlévők. A délután végére mindenki

Szüret 2013.
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kellemesen elfáradt, de pihenésképpen
még együtt elfogyasztottuk a gulyás -
levest, mely nagy sikert aratott.
Szeretnénk megköszönni mindennemű
felajánlást, mely segített abban, hogy az
idei szüreti rendezvényen se legyen hiány
semmiben. 
A segítséget nyújtók ebben az évben (a
korábban már felsorolt személyeken
kívül):
Kiss Sándor, Gondán Sándor, Kiss Bea,
Lénárt János, Szikszaiék, Kántor József
és Ráczkevi Lajos. 
A nap lezárásaként megnyitotta kapuit a
szüreti bál is, ahol a zenét a Sofőrök
zenekar szolgáltatta. Itt szeretnénk meg -

kö szönni, hogy a több hónapos szerve -
zést egy ránk szervezéssel sikerült kenter -
be vágni. A következő évben a szervezés
lehetősége fenn áll ezen illető részére is,
hátha akkor rájön, hogy egy szüreti fel -
vonulással egybekötött bál megszervezése
nem egy plakát kiragasz tá sából áll, s így
értékelni fogja azt a munkát, amit közös
összefogással, rengeteg ember önzetlen
segítségével sike rült ebben az évben is
megvalósítanunk. Bízunk Benne, hogy a
családias hangulat ellenére, aki részt vett
a szüreti bálban, jól érezte magát. 
S, nem utolsó sorban köszönet illeti a
Polgárőröket, akik jelenlétükkel minden-
ki biztonságáért ügyeltek!

A korábbi évekhez hasonlóan ismét
bebizo nyosodott, hogy össze fogással
(remélem egyetlen segítőnk neve sem
maradt ki a felsorolásokból) képesek
vagyunk megmozgatni a falu lakos ságát,
s így évről évre sikerül megvalósítani eme
rendezvényt.
A Rest Macskák Amatőr Színjátszó
Csoport nevében köszönöm mindenkinek
aki segítségével hozzájárult a Szüreti
Mulatság megvalósításához. 

-HORA-
A REST MACSKÁK AMATŐR SZÍNJÁTSZÓ

CSOPORT TAGJA

A Papkeszi Hírlap legutóbbi számának
megjelenése óta is számos rendezvénnyel
vártuk a lakosságot a Kultúrházakba.
Szeptember 28-án szombaton és 29-én
vasárnap Papkeszi település is részt ve hetett
az országos Itthon vagy – Ma gyar ország
szeretlek! rendez vénysorozatban. A ren-
dezvény az Önkormányzat költség vetését
nem terhelte, ugyanis a telepü léseknek
pályázniuk kellett, és az elnyert összegből
valósíthattuk meg programjainkat. A
műsorban elsőként a Veszp rémből érkezett

Golding Tánccsoport lépett színpadra,
majd a Csajox Tánccsoport, végül Csomai
Zoltán táncdalénekes zárta az első blokkot.
A színpadrendezést követően az idei falu-
napon már bemutatkozott La Traversa,
majd pedig az Emulzió koncertjével foly-
tatódott a program. 
Vasárnap került sor a Szent Mihály napi
tűzgyújtásra, ahol meleg teával és po gá -
csá val vártuk az érdeklődőket. 

Október 6-án 19.00 órától rendeztük meg
az aradi vértanúk emlékműsorát. A
műsorban közreműködött Eszes-Sinka
Zsuzsanna, Horváth Annamária, és
Varga Zsoltné. Fáklyás felvonulás követte
a műsort, és a Petőfi parkban a Sorstárs
népdalkör összeállítását követően elhe-
lyeztük a megemlékezés koszorúit.
Idősek napi rendezvényeinket október
12-én Colorban, 13-án pedig Papkeszin
rendeztük meg. A tavalyi évben kialakí-
tott gyakorlat szerint a két műsor tar-
talmában teljesen különbözött egymás -
tól. Mindkét műsort Ráczkevi Lajos pol-
gármester úr köszöntőjével kezdtük, aki
külön köszöntötte a településrészek
legidősebb lakóit: Colorban Gáncs
Jánosné Gizi nénit (90 éves) és Juhász
Károly bácsit (81 éves); Papkeszin pedig
Berecz Lajosné Annus nénit (94 éves) és
Bódi Károly bácsit (84 éves).
Colorban a köszöntő után Juhász Károly
bácsi énekelt magyar nótákat a közön-

ségnek, majd két ovis kislány Bozsoki
Barbara és Németh Csenge mondott ver-
set, megmosolyogtatva a közönséget.
A kislányok után a papkeszi gyerekek
közreműködésével bemutattuk a pedagó-
gusnapra összeállított mesejátékunkat,
Csaló az üveghegyen címmel. A mese-
játék után Csomai Zoltán táncdalénekes
műsorát, majd a Rest Macskák Amatőr
Színjátszó Csoport előadásában Rejtő
Jenő A rézrúd című bohózatát láthatták. 
Papkeszin a köszöntő után a „Vadrózsa”
Napköziotthonos Tagóvoda Katica cso-
portjának, majd pedig a Bocskai István
Református Általános Iskola 4. osztályos
tanulóinak ünnepi összeállítása követ -
kezett. Az ovisokat Őri Zsuzsanna és
Budáné Bende Mónika óvónők, az
iskolásokat pedig Farkasné Galántai
Krisztina osztályfőnök készítette fel.
A verses-zenés összeállításokat táncmű-
sor követte, mégpedig a Kid Rock and
Roll tánccoport felnőtt csoportja, végül
pedig a Tapolcai Musical Stúdió tagjai
léptek színpadra akik örökzöld- és musi-
cal slágerekkel készültek az idősek napi
rendezvényre.
A műsort követően mindkét település-
részen megvendégeltük a közönséget és a
fellépőket.
A Községi Könyvtár idén is csatlakozott
az Országos Könyvtári Napok rendez -
vénysorozathoz két helyi programmal. 
Október 7-én került sor Sipőczné Hatházi

Rendezvényeinkről
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Sára művésztanár selyem- és olaj -
festményekből összeállított kiállításának
megnyitójára. Az alkotó művész bemu-
tatását követően egy tárlatvezetés során
megismerkedtünk a kiállított alkotások -
kal, majd pedig ízelítőt kaptunk a selyem-
festésről. A gyakorlatban is kipró bál -
hattuk ezt a technikát. Elő kontúrozott
mintákból választ hattunk, és ízlésünknek
megfelelően kifesthettük. Nagyon jó
móka volt, miközben tanultunk is.

Október 9-én Soós Attila családmediátor
volt a vendégünk, aki a férfi és a nő
szeretetnyelvéről tartott előadást. 

Október 19-én családi játékdélutánra
vár tam az érdeklődőket, melyben nép -
szerű televíziós játékok feladatit kellett a
csapatoknak teljesíteniük.
November 2-án, szombaton Halloween –
party várta a gyermekeket. A programban
elsőként vidám játékokkal „melegí tettünk
be” a későbbi „baba-diszkóra”, majd tök-
faragás volt Kukáné Horváth Barbara
vezetésével, valamint arcfestés, melyben
Horváth Annamária segédke zett. A lám-
pás felvonulás előtt a jelmezverseny
résztvevőinek ötletességét bírálta a helyszí-
nen összeállított zsűri. Az alábbi döntést
hozták: 1. helyezést ért el Blaha Mercédesz
(zombi), 2. helyezett: Hajnal Bence (horto-
bágyi csikós sikoly), 3. helyezett: Takács
Donáta Dóra (zombi plázacica).
Részvételükért emléklapot kaptak:
Dragodán Fanni (denevérlány), Dragodán

Máté (csontváz), Blaha Elizabet („halott”
menyasszony), Varga Mihály (vérfarkas)
és Birta Ildikó Regina.
Ezután elindultunk megszokott útvona -
lunkon a lámpás felvonulásra. Biztosan
hallották, amint a gyerekek igen hangosan
kiabálják a „Cukrot vagy csalunk!” mon -
datot, remélem, nem haragudtak ránk
nagyon. A Kultúrházba visszaérve kezdetét
vette a buli. Lehetett táncolni, falatozni,
üdítőzni. A táncverseny részt vevői Sohajda
Menyhért és Savanyu Norbert dj-k által
összeállított zene számokra rögtönöztek a
zenék stílusához illeszkedő koreográfiákat.
Miután ez egy nem komoly verseny, min-
den résztvevő csokoládét kapott, hiszen
nem lehetett meghatározni melyik páros
koreográfiája a legjobb. 
November 7-én vette kezdetét Colorban a
VI. Endrédi János Amatőr Asztalitenisz
Emlékverseny. A női mérkőzések október
12-én történtek, a férfiak selejtezőit
október 16-án és 19-én tartottuk, a dön tő -
re november 21-én került sor. A ver se nyek
mérsékelt érdeklődés mellett, az eddigi ek -
hez hasonlóan jó hangulatban zajlottak, és
az alábbi eredmények születtek:

Női csoport:
I. helyezett: Polgár Edit
II. helyezett: Savanyu Beáta
III. helyezett: Pethő-Pataki Szilvia

Férfi csoport:
I. helyezett: Bazsó Tamás
II. helyezett: Rothweil György
III. helyezett: Pethő Csaba

   Az eredményhirdetés után szolid buli
következett, ahol szerény vendéglátás mel-
lett elevenítették fel a résztvevők a versenyek
legemlékezetesebb pillanatait. Köszönetet
szeretnék mondani Endrédi Jánosné Márti
néninek, hogy ebben az évben is hozzájárult
az emlékverseny megrendezéséhez.
A továbbiakban az adventi esték rendez -
vénysorozat programjaival várjuk Önöket:
december 1-én a berhidai amatőr alkotók
kiállításának megnyitása és irodalmi teaház a
magyar irodalom karácsonyi meséiből,
december 8-án adventi játszóházba várunk
minden érdeklődőt, ahol mézeskalácsot és
papírangyalkát készíthetnek. Advent 3. va -
sárnapján kerül sor Colorban a karácsonyi
műsorra, december 22-én pedig Papkeszin a
Falukarácsonyi műsorra.
Szeretettel várjuk rendezvényeinkre a
település lakosságát.

SAVANYU BEÁTA KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata

szeretettel meghívja a tisztelt Lakosságot
az Adventi esték programsorozatra.

December 1-én 16.00 órától
berhidai amatőr alkotók

kiállításának megnyitója és irodalmi
teaház (Papkeszi, Kultúrház)

A kiállítás megtekinthető
december 1-től 22-ig a Kultúrház

nyitva tartási idejében.

December 8-án 16.00 órától játszóház –
mézeskalács sütés és papírangyalka

készítés (Papkeszi, Kultúrház)

December 15-én 16.00 órától
karácso nyi műsor (Colorchemia,

Kultúrház)

December 22-én 16.00 órától
Falukarácsony (Papkeszi, Kultúrház)

A karácsonyi műsorok után vendégül
látjuk a tisztelt Lakosságot teával,

kakaóval, forralt borral és kaláccsal.





2013. december PP aa pp kk ee ss zz ii   HH íí rr ll aa pp 9

Csodaszép HÓFEHÉR

mosoly a fa alatt!
Karácsonyi exkluzív ajánlataink:

1. Fogfehérítés extrákkal
2. Prémium fogfehérítés a legtartósabb eredményért

3. Teljes porcelán koronák ajándék wellness
hétvégével Önnek és párjának!

Lepje meg szeretteit ragyogó mosollyal,
amelyre mindig vágyott!

További információért látogassa meg honlapunkat:
www.globedental.hu/extra-kedvezmenyek

Balatonkenese, Táncsics M. u. 6.
Tel.: 06 88 574 865

www.facebook.com/GlobeDental

Az ajánlat igénybevételéhez mindenképp hozza
magával ezt a kupont!

Érvényesség: 2013. dec. 20.

A 2013. júniusában megrendezett 9. Nemzetközi DUNA napi
rádióamatőr aktivitási versenyen KOVÁCS MIHÁLY – hívójele
HA2TX – papkeszi-colorchemiai lakos bizonyult a legjobbnak. 
Ebben a versenyben az volt a cél, hogy minél több olyan rádióál-
lomással, aki a Duna eredetétől a Fekete tengeri torkolatig tartó
szakaszán és a vele határos területein élő rádióamatőrökkel lép-
jen kapcsolatba. 
Kovács Mihály ebben az évben 84 kapcsolatot létesített és 117
pontot ért el. Amatőrtársunk az idei eredményével együtt az

előző két esztendőben is első helyezést ért el, ezért egy emlék
plakettel is jutalmaztuk kimagasló rádióamatőr tevékenységét.
A díjakat 2013. 10. 12-én Szentendrén tartott baráti találkozón
adtuk át.  A rendezvényre több Duna menti országból is eljöttek
olyan rádióamatőrök, akik a Dunával határos településeken lak-
nak.

TISZTELETTEL: SZÉKELY JÓZSEF

A DUNA NAPI RÁDIÓAMATŐR AKTIVITÁSI VERSENY RENDEZŐJE

Kimagasló rádióamatőr teljesítmény elismerése

Sérelmek a pszichiátrián

Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES
jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért

a pszichiátriai kezelésük során.
Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve tudomása
van ilyen esetről, kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségeken:

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Felhívás!
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy
„viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed,
és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott

vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Cím:
1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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„Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti.
Amit lát is, már inkább megjegyzi.

De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz
az bizonyosan bevésődik az emlékezetébe.”

(Kodály Zoltán)

Nevelési programunkban kiemelt szerepet kapott a környezeti
nevelés, melynek célja a gyerekek megismertetése tágabb és
szűkebb természeti – társadalmi környezetünkkel. A nevelés ter-
vezésének fő vonulata az évszakok változása. A tervezés és a
megvalósítás során  a minél többoldalú és mélyebb megismerést,
valamint cselekvéses tapasztalatszerzést tartjuk fontosnak. 
Ősszel sokat tartózkodtunk a szabadban és megfigyeltük a ter-
mészet változásait: hogyan sárgultak a falevelek, hogyan érett
be a dió, gesztenye. Kis kosárkákba gyűjtöttük össze, hogy
később barkácsoljunk belőlük gesztenye sünit, autót, nyaklán-
cot, gombát, falevelekből emberformát. 
Az őszi időszakban, akár csak a többi évszakban a  jeles napok,
szokások, ünnepek sok élményt nyújtottak. Az ünnepek az
egyik legjobb lehetőség az óvodában a sajátos, egyéni arculat
megteremtésére és megmutatására. Az ünnepek kiemelik a
résztvevőket a hétköznapokból és ezáltal nagyobb aktivitásra,
kreativitásra ösztönöznek.
Az ünnepek a hagyományok ápolása szempontjából is rendkívül
fontosak az óvodában, hiszen kultúránk megismertetésére
adnak lehetőséget. Az óvodában évek óta célul tűztük ki a
hagyo mányok ápolását, tiszteletét.
Az ünneplés lényege sokszor nem is maga az ünnep, hanem az a
sok-sok előkészület, ami rengeteg tevékenységre, ötletek kidol-
gozására, önálló elképzelések megvalósítására ad lehetőséget.
Az előkészület a csoporton belüli közösségi érzések alakítására
igen kitűnő alkalmakat teremt és természetesen tág teret nyújt a
gyermekek közötti együtt működésnek. Az esztétikus és alka-
lomhoz illő teremdíszítés ugyancsak lehetőség arra, hogy együtt
örüljünk annak amit létrehoztunk. 
Az ünnepek tehát nemcsak nevelési céljaink megvalósítása
szempontjából fontosak, hanem azért is, mert a legszélesebb
tevékenységi formákra adnak lehetőséget.
A hagyomány a mindennapi életet teszi szebbé, érdekesebbé,

gazdagabbá. Fontos, hogy a gyorsan változó világunkban a
hagyomány értékeiről ne feledkezzünk meg. A hétköznapok
egyhangúságát az ünnepek törik meg, amelyekre emberi
mivoltunkból következően van szükségünk. Ha kultúránk

értékeinek tudatos megismerésével, felhasználásával, továbbél-
tetésével életünket színesebbé tesszük, mi magunk leszünk
gazdagabbak, értékesebbek.

Hagyomány,  hogy óvodásainkkal  minden évben  kis műsorral
készülünk az Idősek napjára. Mindig örömmel tesszük ezt,  hisz
a vendégek körében ülnek gyermekeink nagymamái, nagypapái
is. Vidám, tréfás, szívhez szóló verseink mellett  Halász Judit
dalait énekeltük :
„Mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen?
Mit tehetnék áruld el nekem?…”
Reméljük, hogy az idei fellépésünkkel is szereztünk néhány
boldog, felejthetetlen percet az ünnepelteknek.

Október  18-án délután leutaztunk  Fűzfőgyártelepre, ahol a
Kultúrházban  Katicás gyermekeinkkel a Szivárvány Napon lép-
tünk fel. Rövid  zenével  és tánccal tarkított műsorunk az őszhöz
és a szürethez kapcsolódott. Mi óvónénik, a gyerekekkel  együtt
már a próbákon élveztük ezt az előadást és büszkén mond-
hatom elsöprő sikerünk volt és vastapsot kaptunk.

November 11-én a Süni csoport meghívta vendégségbe a Katica
csoportot Márton-napi szokások eljátszására.  Száz liba egy sor-

Hagyomány ápolás az óvodában
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Segítünk megőrizni egészségét!

Olyan ajánlatunk van Önnek, amit pénzért nem tud
megvásárolni, pedig a mindennapi jó közérzetéhez elenged-
hetetlenül szükséges.
Balatonalmádiban az Egészségházban megnyitottuk az Egész -
ségfejlesztési Irodát (röviden: EFI), melyben ingyen biztosítunk
Önnek lehetőséget arra, hogy segítségünkkel megőrizze egész -
ségét. Széleskörű egészségnevelő, egészségfejlesztő és életmód-
váltást segítő programokat állítottunk össze mindazok számára,
akiknek fontos mindennapi jó közérzetük, és ennek meg-
tartásáért tenni is szeretnének, bizalommal fordulnak hozzánk.
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program
támogatási rendszerének keretében „Az egészségre nevelő és
szemléletformáló életmód programok a kistérségekben” című
2012-ben kiírt felhívásra beadott nyertes pályázat ered-
ményeként valósulhatott meg Balatonalmádiban az EFI. Az
iroda az Országos Egészségfejlesztési Intézet által koordinált
országos hálózat tagjaként működik, olyan szakmai
tevékenységek megvalósítására kapott lehetőséget, amelyek
közvetve vagy közvetlenül képesek hozzájárulni az Ön egész sé gé -

nek megőrzéséhez, illetve az egészségi állapotának javulásához. 
Az EFI-t egyénileg, családostól vagy akár barátaival együtt is
felkeresheti!  
A minél rövidebb várakozási idő érdekében javasoljuk, hogy
munkatársunkkal előzetesen egyeztessen időpontot – ezzel
nekünk is segít a hatékonyabb munkaszervezésben. 

Telefonszám: 88/ 599-923
Bejelentkezés: hétfőtől péntekig 09.00–11.00 óráig, és
13.00–15.00 óráig

Az éppen esedékes programokról, helyszínekről, a jelentkezés
lehetőségeiről, tevékenységünkről és eredményeinkről a média összes,
általunk elérhető fórumán és a www.egeszseghaz.balatonalmadi.hu
honlapon folyamatosan tájékoztatjuk a kistérség lakosságát.
Találkozzunk az egészségfejlesztési irodában, hiszen Ön is
tudja: 

AZ EGÉSZSÉG A LEGFŐBB ÉRTÉK!

DR. NÉMETH ILONA

ÉS AZ EFI MUNKATÁRSAI

„Egészségfejlesztési programok megvalósítása
a Balatonalmádi kistérségben”

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0077 azonosítószámú pályázat

ban…. című libásjátékokat adtak elő a gyerekek Irma néni vel.
Örömmel játszották  a Gyertek haza ludaim játékot, a héjától,
sastól és a farkastól is megvédték a libapásztorlányok a libáikat.
A bemutató után megvendégeltük a gyerekeket libazsíros
falatkákkal, mert aki „Márton napján libát nem eszik, egész
évben éhezik” a mondás szerint. Diós sütivel és gyümölccsel is
kínáltuk a gyerekeket. A süteményhez felhasznált diót a
gyerekekkel együtt gyűjtöttük az udvaron. Rózsa néni és Jucika
néni sütötték a finom sütit.

Következik az ADVENT, melyre a csoportok nagy örömmel
készülnek. Felkerül a téli díszítés, az adventi kalendárium és ko -
szorú, hangulatos fények ezáltal ráhangoljuk az elkövetkezendő
szent ünnepre. Javasoljuk a szülőknek, hogy bátrabban vonják
be a gyerekeket az ünnepi előkészületekbe. Nagyon fontos, hogy
lelkiekben is felkészüljünk a meghitt ünnepre.

Mire ezek a sorok megjelennek, már a Karácsony topog ottho-
nunk küszöbén. Mi pedig vágyakozva, de kissé riadtan várjuk.
Hogy miért? Mert lassan újból eltelt egy év az életünkből s talán
a karácsonyfa  alá nem kerül annyi minden amennyit szeretnénk

adni, főként gyermekeinknek, akiknek a csillogó szeme az
ajándékok láttán mindennél  többet ér nekünk, szülőknek.
Annyira közhely, de annyira IGAZ, hogy az adott szeretet
vissza tükröződik. Adjunk hát sok mosolyt, kedves szót, ölelést,
szeretetet ezekben a hetekben (is!) a körülöttünk élőknek!
Mint minden évben, most is szeretnénk megköszönni a
szülőknek és kívülállóknak a támogatását, segítségét.

BÉKÉS, MEGHITT,  SZERETETTELJES KARÁCSONYT
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK !

„Ha hallod a harangok hangját, ha hallod az égi dalt
Szent Karácsony ünnepe jön, jöjj te is velünk.
Ha látod a gyermekek táncát, ha látod a mosolyukat
Szent Karácsony ünnepe jön, jöjj te is velünk.
Ha hallod a harangok hangját, ha hallod az égi dalt
Szent karácsony ünnepe jön, ne legyen kit keresel
és ne legyen kinek nem hiszel
Akkor örökké boldog leszel ! „

VADRÓZSA ÓVODA ÓVÓNŐI

Egészségfejlesztési Iroda
8220 Balatonalmádi, Petőfi S. u. 2–4.
Tel.: 88/599-923 • E-mail: efi@egeszseghaz.balatonalmadi.hu
www.egeszseghaz.balatonalmadi.hu
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Ha van kedve játszani, töltse ki a tesztet,

karikázza be, vagy húzza alá a helyesnek

gondolt választ, majd névvel, lakcímmel

ellátott borítékba helyezve juttassa el a

papkeszi vagy a colori Kultúrházba 2014.

január 20-ig. A megjelölt időpontig nem

csak személyesen, hanem elektronikusan is

eljuttatható a könyvtárba a megoldás. A

kérdések számát, és a válaszok betűjelét

feltüntetve az epapkeszi@gmail.com email

címre küldhető. (Ne feledje nevét és

lakcímét is feltüntetni!)

A legtöbb helyes választ megjelölt játé ko -

sok között ajándékkönyv kerül kisorsolás-

ra. 

A helyes megfejtést a következő hírlapban

olvashatják. Kellemes időtöltést kívánok.

1. Ki volt Regőczy Krisztina párja a

jégtáncban 1967 és 1980 között?

a. Sallay András

b. Szollás László

c. Király Ede

2. Melyik aranycsap-tagnak volt a bece -

neve „Kazal”?

a. Grosics Gyula

b. Zakariás József

c. Buzánszky Jenő

3. Hogy hívták Magyarország első szép-

ségkirálynőjét?

a. Gosztonyi Renée

b. Tasnády Fekete Mária

c. Simon Böske

4. Melyik gyermekeknek szóló műsorban

szerepelt Hakapeszi Maki?

a. Csörgősipka

b. Zseb TV

c. Virgács

5. Ki a nemzet csalogánya?

a. Blaha Lujza b. Honthy Hanna

c. Bajor Gizi

6.  Mi volt a hivatalos nyelv Magyar -

országon 1836-ig?

a. latin b. német c. magyar

7. Mi a skála szó eredeti jelentése?

a. táblázat b. hangsor

c. létra, lépcső

8. Kinek a nevéhez fűződik az első magyar

enciklopédia?

a. Révai Sámuel

b. Apáczai Csere János

c. Gerő Lajos

9. Melyik évben jelent meg a Nyugatban

Babits Mihály Énekek éneke című verse?

a. 1920 b. 1922 c. 1926

10. Hány fokos lázban ég a költő József

Attila Kései sirató című versében?

a. 40 b. 38 c. 36

Az előző számban megjelent teszt helyes

megoldása:

1 – B (1901).; 2 – A (Agatha Christie);

3 – B (tengelykapcsoló); 4 – A (Fidelio);

5 – C (pagoda); 6 – C (Gyulán); 7 – A (Lin -

colnt egy Ford nevű színházban ölték meg,

Kennedyt pedig egy Ford Lincoln gépkocsi-

ban); 8 – C (betegséget, nyomort, öreg -

séget); 9 – B (Kisasszony hava), 10 – C

(Egy-egy csínytevésük miatt kicsapták őket

az iskolából).

A november 20-ig visszaküldött kérdés-

sorok közül hármat töltöttek ki hibátlanul.

A játék nyertese:  Varga Sándor (Hársfa

utca). Nyereménye: Pápai Éva – Nagy

Endre: Kína ahogy egy akvarellista látja c.

könyv. Gratulálok a nyertesnek.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Kedves Olvasó!

Papkeszi Hírlap
Felelôs kiadó: Papkeszi Községi Önkormányzata 8183 Papkeszi, Fô út 42.

Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Fûzfôgyártelep  Felelôs vezetô: Tóth Zoltán  Tördelés: Demeter Zsuzsanna
Szerkeszti: a Szerkesztõbizottság Felelôs szerkesztô: K. Horváth Barbara

Csillagszóró szórja fényét,
kíván melegséget, békét.

Angyalka száll házad felett,
hogy átadjon egy üzenetet:

Áldott karácsonyt 
és boldog új esztendőt kíván a

Papkeszi Hírlap
szerkesztőbizottsága!  
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