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Papkeszi Község Önkormányzata Versmondó versenyt szervez,

melynek célja a Költészet napjának méltó megünneplése
A versenyre jelentkezni a Nyugat című irodalmi folyóirat első és negyedik generációjába tartozó költők verseivel lehet.

Kiemelten javasolt: Ady Endre
További javasolt költők: Babits Mihály, Dzsida Jenő, Füst Milán, Gárdonyi Géza, Illyés Gyula, József Attila, Juhász Gyula,

Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Kosztolányi Dezső, Márai Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János, Radnóti Miklós,
Reményik Sándor, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Weöres Sándor 

Szabályok: Egy-egy kategória elindításához minimum 5 fő jelentkezése szükséges.
Jelentkezni egy verssel lehet, a szerző és a cím pontos megjelölésével. A műveket felolvasni nem lehet.

A verseny értékelése: A produkciókat 3 fős zsűri értékeli, amely mindegyik kategóriában az 1–3. helyezetteknek
oklevelet és könyvjutalmat ad ki. 

Kategóriák: óvodás, általános iskola alsó tagozatos, általános iskola felső tagozatos, középiskolás, felnőtt.

A rendezvény időpontja: 2014. április 12-én 15.00 • Helyszíne: Kultúrház, Papkeszi, Fő u. 21.

Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók:
A jelentkezési határidő: 2014. március 21.

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet, amely letölthető a település honlapjáról, vagy a Kultúrházban igényelhető. 
További információ: Savanyu Beáta 656-189

Kísérő rendezvények (tervezet):
2014. április 9-én 17.00 órától Kiállítás megnyitó, majd Felolvasószínpad

2014. április 11-én Irodalmi est

2013. december 16-án, délután tartottuk
első iskolaelőkészítő foglalkozásunkat a
Bocskai István Református Általános
Iskola karácsonyi hangulatba öltözött zsi-
bongójában. 22 Papkeszi és környékbeli,
félénk nagycsoportos gyermek érkezett
hozzánk, akik aktívan részt vettek az
erdei állatok karácsonyán. Ellátogatott
hozzánk a nyuszika, a cinege, a rén-
szarvas, a medve és a róka, akik a szo -
morú fenyőt próbálták felvidítani külön-
böző feladatokkal. Volt pl. memória
játék, puzzle, dalfelismerés, amiket a

gyerekek csoportokban oldottak meg. A
majd két órás foglalkozást közös sütizés-
sel és teázással fejeztük be. Az óvo dások

saját kezükkel feldíszített fenyőfát vihet-
tek haza. Segítségünkre volt Tóth Virág 8.
osztályos tanuló és Stelczné Kurucz Éva
igazgatóhelyettes. Köszönjük a szülők -
nek, hogy elhozták gyermekeiket, öröm
volt látni a mosolygós, boldog szemeket.
Reméljük a következő délutánunkra, amit
februárban tartunk, ugyanilyen szép
számmal ellátogatnak hozzánk.

ESZES-SINKA ZSUZSANNA ÉS

SZOBOSZLAI ZITA

LEENDŐ ELSŐS TANÍTÓK

Erdei állatok Karácsonya az iskolában
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A Képviselő-testület 2013. december 11-én tartotta soron

következő rendes ülését. 

A Képviselő-testület

• megállapította 2014. I. félévi munkatervét

• megalkotta a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására

vonatkozó szervezett közszolgáltatási kötelező igénybevételéről

szóló 26/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendeletet

• megalkotta a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

szabályo zásáról szóló 27/2013. (XII. 18.) önkormányzati rende -

letet (A rendeletet a Papkeszi Hírlap jelen számában teljes terje de -

lemben közzétesszük.) 

• elfogadta az önkormányzat 2012. évi beszámolójának vizsgá -

latáról szóló belső ellenőrzési jelentést.

• módosította a balatonalmádi háziorvosi központi ügyelet közös

szervezésére létrejött megállapodást.

• a „Regio Pelso” Kiemelten Közhasznú Közalapítvány támogatás

iránti kérelmét nem támogatta.

• elfogadta a Szántó és Társa Bt. által benyújtott 2014. évi belső

ellenőrzési tervet. 

A Képviselő-testület 2013. december 18-án rendkívüli ülést tartott.

A Képviselő-testület

• véleményezte a Balatonalmádi Szociális Társulás Papkeszi ellátási

területén biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

szóló rendelet-tervezetét. Településünkön az Önkormányzat

2014. január 1-jétől a Balatonalmádi Szociális Társulás által

bizto sítja a kötelező szociális ellátásokat: a házi segítségnyújtást

és az étkeztetést. Az ellátásokért fizetendő térítési díjak összege

nem változott. 

• az Önkormányzat tulajdonát képező Papkeszi, Fő u. 94/I. sz. alat-

ti ingatlan villamos fogyasztóhely kialakításával Szabó Ferenc

Barna Papkeszi, Fő u. 74. sz. alatti egyéni vállalkozót bízta meg

Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

27/2013. (XII. 18.) rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról

Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyar ország

Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyar ország

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)

bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális

igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993.évi III. törvény 10. § (1)

bekezdése, 25. § (3) bekezdés b) pontja, 26. §-a, 32. § (3) bekezdése,

37/A. § (1) bekezdése, 45. § (1) bekezdése, 48. § (4) bekezdése, 50. § (3)

bekezdése, 132.§. (4) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdése által biz-

tosított felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és

megőrzése érdekében meghatározza az egyes önkormányzati szoci -

ális és gyermekjóléti ellátások formáit, az ellátásokra való jogosult-

ság igénybevételének, kifizetésének, folyósításának, valamint

ellenőrzésének szabályait.

1. Eljárási rendelkezések

2. § (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások iránti kérelmet, ha ma -

ga sabb rendű jogszabály vagy e rendelet másként nem rendelkezik,

az erre rendszeresített formanyomtatványon a Balatonfűzfői Közös

Önkormányzati Hivatal Papkeszi Kirendeltségénél (továbbiakban:

Kirendeltség) lehet benyújtani, illetőleg a Kirendeltség címére (8183

Papkeszi, Fő utca 42. sz.) postai küldeményként feladni. 

(2) A szociális és gyermekjóléti ellátás iránti kérelmet az ellátásra

jogosult, illetve törvényes képviselője terjesztheti elő. 

(3) A kérelmezőnek nyilatkoznia kell a saját, és ellátási formától

függően a családja, vagy háztartása jövedelmi, vagyoni viszo -

nyairól, és igazolnia kell azokat. A jövedelemszámításnál irányadó

időszakként a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló

1993.évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)  10. § (2)-(5) bekezdés-

ben meghatározottakat kell tekinteni.

(4) A szociális és gyermekjóléti ellátások kérelemre és hivatalból –

különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más

családvédelemmel foglalkozó intézmény, szociális szolgáltató, illetve

természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó

társa dalmi szervezet kezdeményezésére – is megállapíthatók.

(5) Az e rendeletben foglalt feltételek hiányában, vagy megsértésé -

vel nyújtott ellátást meg kell szüntetni. 

(6) Ahol jogszabály családsegítést vagy gyermekjóléti szolgáltatást

említ, ezen a rendelet alkalmazása szempontjából a Balatonalmádi

Szociális Alapszolgáltatási Központ (a továbbiakban: SzAK)

tevékenységét kell érteni.

(7) A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó, e rendelet szerinti

ellátások megállapításával és megszüntetésével kapcsolatos hatás -

körét a polgármesterre ruházza át.

2. Különös rendelkezések

3. § (1) Az Szt. 37. § (1) bekezdésének b)-d) pontja szerinti sze mély

(a továbbiakban: együttműködésre köteles személy) a rendszeres

szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köte-

les a SzAK-kal. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt személy az együttműködés keretében

köteles: 

a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jog erőre

emelkedését követő 15 napon belül felkeresni a SzAK Balaton -

fűzfői Kirendeltségét, és nyilvántartásba vetetni magát, 

b) a beilleszkedést segítő program kidolgozásában részt venni, 

c) a beilleszkedést segítő programról az együttműködésre kijelölt

szervvel a nyilvántartásba vételtől számított 30 napon belül írás-

ban megállapodást kötni,

d) teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, és

e) az együttműködésre kijelölt szervvel folyamatosan kapcsolatot

tartani és az együttműködési megállapodásban meghatározott

időpontokban megjelenni.

(3) A beilleszkedést segítő programok típusai:

Önkormányzati hírek
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a) az ügyfél saját erőforrásainak feltárására irányuló prog ramok,

b) csoportos önsegítő és képességfejlesztő programok,

c) munkavégzésre történő felkészítő programok,

d) életmódot formáló csoportos foglalkozás,

e) egyéni tanácsadás,

f) szociális esetkezelés,

g) álláskeresési motiváció erősítése és

h) mentálhigiénés tanácsadás, családi kapcsolati problémák kezelése.

(4) A (2) bekezdésben és a beilleszkedési programban foglalt

határidő, határnap önhibáján kívüli elmulasztása esetén az

együttműködésre kötelezett igazolási kérelem benyújtására jogosult.

Igazolási kérelmet elmulasztott határnaptól illetőleg elmulasztott

határidő utolsó napjától számított 8 napon belül lehet előterjeszteni

a SzAK Balatonfűzfői Kirendeltségéhez. Az igazolási kérelemben

foglaltakat hitelt érdemlő módon igazolni kell. (Pl. orvos, vagy

hivatalos szerv által kiállított igazolással.)

(5) Az együttműködésre köteles személy rendszeres szociális segélye

folyósításának időtartama alatt az együttműködési kötelezettségét

megszegi ha, neki felróhatóan az (1) és (2) bekezdésében foglaltak-

nak nem tesz eleget. 

(6) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a SzAK a

kitűzött határidő lejártát követő 8 napon belül értesíti az

együttműködésre kötelezett személyt a határidő elmulasztásáról, és

új határidő kitűzésével felhívja az együttműködési kötelezettség

telje sítésére. Az értesítésben tájékoztatja a jogosultat az együtt -

működési kötelezettség két éven belüli ismételt meg szegésének

jogkövetkezményeiről is.

(7) A SzAK az együttműködési kötelezettség ismételt megszegése

esetén – az együttműködési kötelezettség megszegését igazoló iratok

egyidejű megküldésével – 8 napon belül értesíti a jegyzőt. 

3. Önkormányzati segély

4. § (1) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli

élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenn -

tartási gonddal küzdő személyek részére önkormányzati segélyt

nyújt. 

(2) A segély azon rászoruló részére biztosítható, akinek a család-

jában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a

nyugdíjminimum 130 %-át, egyedül élő esetén annak 160%-át,

továbbá nem rendelkezik olyan vagyonnal, valamint vagyoni értékű

joggal, amelynek hasznosításával létfenntartása biztosítható. 

(3) Az önkormányzati segélykérelmek elbírálása során

a) a gyermeket nevelő munkanélküli, 

b) a három vagy többgyermekes család,

c) a tartósan beteg, fogyatékos személy gondozását ellátó család

esetében 

az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a nyugdíjmini -

mum 150 %-át, egyedül élők esetén annak 180 %-át, feltéve hogy

nem rendelkezik olyan vagyonnal, valamint vagyoni értékű joggal,

amelynek hasznosításával létfenntartása biztosítható. 

(4) A tartós betegség, fogyatékosság fennállását háziorvos, házi

gyermekorvos, jogszabályban meghatározott esetben a szakorvos

igazolásával kell bizonyítani. 

(5) Az alkalmanként megállapított önkormányzati segély összege 

a) gyermeket/gyermekeket nevelő háztartásban gyermekenként az

5.000 Ft-ot,

b) az a) pontba nem tartozó háztartások esetében az 5.000 Ft-ot

nem haladhatja meg. 

c) A támogatás összege személyenként évente a 10.000,-Ft-ot nem

haladhatja meg.

(6) Az (2)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a jövedelmi

helyzettől függetlenül évente egy alkalommal, legfeljebb 10.000 Ft

összegű átmeneti segélyt lehet megállapítani, ha a kérelmező vagy a

kérelmező családjában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli

élethelyzet áll elő.

(7) Katasztrófahelyzet miatt károsult, emiatt rendkívüli élethely -

zetbe került kérelmező esetén egyszeri, legfeljebb 80.000 Ft önkor-

mányzati segély adható.

(8) A családgondozó javaslatára, maximum 5.000.- Ft tartós

élelmiszer, gyógyszer vásárlásához támogatás adható azon családok

részére, ahol a kiskorú ellátásáról gondoskodnak és rövidtávon,

önhibájukon kívül képtelenek a kiskorú élelmezését, gyógyításához

szükséges gyógyszert biztosítani.

5. § A 4. § (5) bekezdése szerint létfenntartást veszélyeztető rend-

kívüli élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező vagy a kérelmező

családjában:

a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem kiesés

következik be, vagy egyszeri kiadásra kényszerülnek,

b) elemi kár vagy baleset következett be, vagy sérelmére elkövetett

bűncselekményből, szabálysértésből anyagi kár keletkezett,

c) legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék, lakbérhátralék halmozó-

dott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni,

d) nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság

megállapításának

6. § (1) Halálestre tekintettel önkormányzati segély állapítható meg

a Papkeszi községben lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen az

önkormányzat közigazgatási területén élő kérelmére, aki elhunyt

személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra

nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de

a temetési költségek saját illetve családja létfenntartását veszé-

lyezteti és nem jogosult a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV.

törvény 16. §-ban szabályozott temetési hozzájárulásra. 

(2) A segély összege az eltemettető családjának egy főre jutó

jövedelméhez igazodóan a következő: 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori összegének  200 százalékáig.

25.000,- Ft 

b) az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 300 százalékáig.

20.000,- Ft, de nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb

temetés költségének 10 %-ánál.

(3) Egyedül élők esetén az a.) b.) pontokban meghatározott

jövedelemhatárt további 50 százalékkal növelt összeghatárig kell

figyelembe venni. 

(4) A segély megállapítása iránti kérelmet a temetést követő 30 na -

pon belül lehet előterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell a halotti

anyakönyvi kivonat másolatát, a temetési költségről a segélyt kérő
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vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállí-

tott számla eredeti példányát, és a saját, illetve a család tagjai

jövedelmét igazoló okiratokat.

(5) A tárgyév helyben szokásos legolcsóbb temetési költségének

összegét a temetkezési vállalkozók által január 1-től alkalmazott

díjszabás határozza meg.

7. § (1) Gyógyszertámogatás annak a kérelmezőnek nyújtható,

akinek havi jövedelme családban élő esetén a nyugdíjminimum

200%-át, egyedül élő esetén annak 250%-át nem haladja meg és a

havi rendszeres gyógyszerfogyasztás költsége, vagy gyógyászati

segédeszközének térítési díja jövedelmének 15 %-át meghaladja. A

támogatás összege személyenként évente a 10.000,-Ft-ot nem halad-

hatja meg.

(2) Elsősorban annak indokolt gyógyszertámogatást megállapítani,

aki közgyógyellátásra nem jogosult.

(3) A kérelemhez csatolni kell a kérelem benyújtását közvetlenül három

hónapban felírt rendszeres gyógyszerekről és azok egy havi költségéről

a háziorvos számítógépes igazolását. Gyógyászati segédeszköz esetén a

szakorvosi javaslatot és az árajánlatot vagy számlát.

(4) A támogatott kötelezhető arra, hogy a támogatás fel-

használásáról a nevére vagy TAJ számára kiállított gyógyszertári

számlával, vagy igazolással elszámoljon.

(5) A tárgyévben újabb támogatás nem állapítható meg annak a

kérelmezőnek, aki elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

8. § (1) Az önkormányzati segély iránti kérelmeket e rendelet 1. és

2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) Az önkormányzati segély tárgyévben a második alkalmat

követően csak abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező

vállalja a SzAK családgondozójával való együttműködést, anyagi

helyzetének rendezéséhez való segítségnyújtás céljából.  

(3) Az önkormányzati segélyben részesített személyt a pénzben

folyósított segély összegéről számlákkal bizonyítottan, vagy egyéb

hitelt érdemlő módon el lehet számoltatni. Az elszámolás módjáról,

határidejéről a segélyt megállapító döntésben rendelkezni kell.

(4) A segély részben vagy egészben természetbeni formában nyújtható.

(5)Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az

élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás támoga tá -

sa, a tandíj, a közüzemi díjak, gyógyszerköltségek kifizetése, illetve

a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támo-

gatás, középiskolai, vagy felsőfokú nappali oktatás munkarendje

szerinti oktatási intézmény tandíjának, kollégiumi díjának, vagy

albérleti díj átvállalása. 

9. § (1) A Papkeszi községben lakóhellyel rendelkező, életvitel -

szerűen az önkormányzat közigazgatási területén élő szülőanya,

alanyi jogon szülési támogatásra jogosult.

(2) A szülő anyát szülési támogatásként gyermekenként egyszeri

alkalommal 15.000 Ft összegű szülési támogatás illeti meg.

(3) A szülési támogatás iránti kérelem e rendelet 3. számú mellék-

lete szerinti formanyomtatványon, a gyermek születését követő

30 napon belül nyújtható be. A kérelemhez be kell mutatni a gyer-

mek születési anyakönyvi kivonatát.

10. § (1) Az önkormányzat a helyettes szülői feladat ellátására

megállapodást köt a helyettes szülői feladatot vállaló személlyel.

(2) Az ellátást a szülő (törvényes képviselő) egészségügyi

körülményei, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más

akadályoztatása esetén kérheti.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a szülő (törvényes

képviselő) térítési díjat köteles fizetni.

(4) A térítési díj összege ellátott gyermekenként 300.- Ft/nap.

(5) Mentesül a (4) bekezdésben meghatározott térítési díj fizetése

alól a helyettes szülői ellátást igénybevevő, amennyiben családjában

az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

11. § Méltányossági közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek:

a) családjában az egy főre  jutó havi jövedelem nem haladja meg

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át,

egyedül élő esetében a 230%-át, és

b) havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri vagy meg -

ha ladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

20%-át.

12. § A hamvasztásos köztemetés költségének megtérítési

kötelezettsége alól kérelemre az eltemettetésre köteles személyt

mentesíteni kell:

a) részben, ha

aa) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj minden -

kori legkisebb összegének 130%-át nem haladja meg, vagy

ab) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi

nyug díj mindenkori legkisebb összegének 160%-át nem halad-

ja meg,

b) egészében, ha három vagy több gyermek eltartásáról gondos -

kodik és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg.

HI R D E S S E N ÖN I S A PA P K E S Z I HÍ R L A P B A N!
E-mail: epapkeszi@gmail.com

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
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Az adventi időszakban a megszokottak-
nak megfelelően több rendezvénnyel is
vártuk a településrészek lakosságát.
December 1-jén, advent első vasárnapján
megnyitottuk a berhidai amatőr alkotók
adventi tárlatát. A novemberi hosszas
egyeztetéseket követően négy amatőr
művész alkotásait tekinthették meg az
érdeklődők. Simon Gerda festményeit
hozta el a kiállításra, Belső Lászlóné Viki
a kerámiáit, Szabóné Matika Julianna
tegola és pergamano nevű alkotásait,
Hersits Antal pedig fotókkal vett részt a
kiállításon.
Simon Gerda: A 21 éves alkotó Berhidán
él szüleivel és testvéreivel. A tanulmá -
nyait Berhidán, az Ady Endre Általá nos
Iskolában végezte, emellett másodikos
kora óta művészeti oktatásban vett részt.
Majd a Várpalotai Képesség és Tehet -
ségfejlesztő  Magán iskolában tanult, ahol
a Művészeti Iskola grafika szakát vé gez -
te. Ezután Budapesten a Ring Alkal -
mazott Művészeti Szakképző Iskolában
festészeti szakvizsgát tett, mint általános
festő. Képgrafikai tanulmányokat is foly-
tatott. Kiállításai Várpalotán, Buda pes -
ten, Berhidán és Peremartonban voltak. 
Belső Lászlóné: 1985-ben, a földrengés
után költözött szüleivel és testvéreivel
Berhidára. A kerámiával először hobbi
szinten kezdett el foglalkozni 15 év vel
ezelőtt. Aztán fokozatosan vált a hobbija
mára a kenyérkereső tevé keny ségévé.
Szeret alkotásaival másoknak is örömet
okozni, és szívesen megmutatja az érdek-
lődőknek. Kiállításai vannak évről évre a
berhidai falunapokon, és a karácsonyi
tárlaton. A környező telepü lé seken is
több alkalommal voltak kiállításai

(Balatonalmádiban, Öskün, Ősiben,
Nádasdladányban, Pétfürdőn, Várpalo -
tán.) Aki szeretné kipróbálni magát a
kerámiakészítésben, keresse fel Viktóriát.
(elérhetősége a szerkesztőségben)
Szabóné Matika Julianna: A településen
élő gyermekek számára biztosan nem
ismeretlen, hiszen minden évben részt
vesz alkotói játszóházával a település
gyermek napi rendezvényén. Jutka első-
sorban a természetben fellelhető anya -
gokkal dolgozik: agyag, vessző, gyapjú,
csuhé. Szeret újat tanulni, ezért sok tech-
nikával, anyaggal megismerkedett már. A
kiállításunkra is ilyeneket hozott: perga-
mano technika (pergamen csipke karco -
lása) és tegola építés (kolostor cserépből
dísztárgy készítése).
Hersits Antal: Születése óta Peremarton -
ban él. Négy éve kezdett el hobbiszinten
foglalkozni a fotózással. Elsősorban ter-
mészetfotókat készít, de vannak portréi
is, ezeket a barátai családi rendezvényein
készítette. Ahogy a legtöbb természet -
fotós, alkotásaival azt szeretné megmu -
tat ni, hogyan látja ő a természet csodá -
latos teremtményeit és képződményeit.

December 8-án adventi játszóházba vár-
tunk kicsiket és nagyokat, ahol tortapa-

pírból készítettünk angyalkát, miközben
sültek a mézeskalács figurák, melyeket a
gyerekek nagy lelkesedéssel díszítettek.
Mármint azt a kis mennyiséget, ami a
folyamatos kóstolgatások után meg-
maradt. Természetesen minden résztvevő
hazavihette alkotásait.

December 15-én rendeztük meg Color -
ban a karácsonyi műsort, amit Ráczkevi
Lajos Polgármester úr ünnepi beszédével
nyitottunk meg. A colori könyvtárban is
díjaztuk a legtöbbet kölcsönző olvasót,
ebben az évben ismét Kovács János
részesült könyvjutalomban. (A könyvet
nem az ünnepségen, hanem januárban
adtam át az olvasónak, mert nem állt
módjában részt venni a rendezvényen.)
Ezt követően pedig kezdetét vette egy
nagyon vidám, bár egyáltalán nem
szokványos mesejáték, Vigyázat, a tetőn
angyalok járnak! címmel. A műsort
követően megvendégeltük az érdeklő -
dőket teával, kakaóval, forralt borral,
kaláccsal, és egy kis szaloncukorral. Az
italok elkészítésében a TEC tagjai voltak
a segítségünkre.

December 22-én Falukarácsonyi műsorra
vártuk a lakosságot. Az ünnepi beszédet

Adventi rendezvényeink
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követően díjaztuk a Papkeszi Könyvtár
legtöbbet kölcsönző olvasóit, két
kategóriában. A gyermek olvasók közül
Magas Mária Mercédesz, Jakab Vivien és
Plesz Bálint, a felnőtt olvasók közül pedig
Vadas István, Kovács Istvánné és Czifra
Margit vehetett át könyvjutalmat. 
A műsorban felléptek a „Vadrózsa”
Napköziotthonos Tagóvoda Süni cso -

portj ának gyermekei Kántorné Istók Klára
és Győrfiné Virág Irma óvónők vezetésé -
vel, majd a Bocskai István Refor mátus
Általános Iskola 5. osztályos tanulóinak
megható ünnepi összeállítása következett.
Az iskolás gyerekeket Bertáné Pintér Judit
osztályfőnök készítette fel.
Majd pedig a Colorban már bemutatott
mesejáték következett. Ezúton is köszö -
netet szeretnék mondani a mesejáték szere-
plőinek: Tóth Hanna (aranyhajú angyal-
ka), Klemencz Bianka (kétbalkezes
angyal), Barnóczki Bertold Boldizsár
(részeges angyal), Eszes-Sinka Zsuzsanna
(Hófehérke), Kukáné Horváth Barbara
(Csipkerózsika), Plesz Zsolt (ólomkatona),
Klemencz Marietta (Juliska), Klemencz
Attila (Jancsi), Eszes Attila (Gomulka
bácsi), Humli Veronika (kémény seprő),

Varga Zsoltné (gonosz mostoha), Brasch
Renáta (tündér), Takács Tibor (ördög),
Takács Erik (farkas), Őri Zsuzsanna
(boszorkány). Köszönet a segítőknek is:
Horváth Annamária (súgó) és Savanyu
Norbert (hang- és fénytechnika).
A műsort követően itt is megvendégeltük a
résztvevőket. Az italok elkészítését Sztána
Lászlóné és id. Balatoni József vállalta,
nekik is köszönöm a közreműködésüket.
A tavalyi évben is tartalmas prog -
ramokkal vártam a településrészek
lakosságát, bízom abban, így lesz ez
ebben az évben is. Kérem, kísérjék
figyelemmel programjainkat, látogassa -
nak el rendezvényeinkre!

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

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.

március 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

játékosok között ajándékkönyv kerül

kisorsolásra. 

A helyes megfejtést a következő hírlapban

olvashatják. Kellemes időtöltést kívánok.

1. Melyik évből való Magyarország első

megyetérképe?

a. 1722 b. 1735 c. 1800

2. Ki nem Habsburg-házi uralkodó?

a. II. Mátyás b. Könyves Kálmán

c. I. Lipót

3. Milyen birtok (gyarmat) volt Nigéria

1914-ben?

a. brit b. francia c. dán

4. Melyik állítás igaz az általános trapézra?

a. szögei egyenlők

b. oldalainak nagysága megegyezik

c. egy párhuzamos oldalpárja van

5. Melyik várost tekintik a dzsessz

szülővárosának?

a. Detroit

b. New-Orleans

c. Chicago

6. Melyik festőnket hívták a Balaton

szerelmesének?

a. Egry József

b. Barabás Miklós

c. Benczúr Gyula

7. Melyik országból ered az anime?

a. Franciaországból

b. Kínából

c. Japánból

8. Ki volt az a nagy francia filozófus, aki

nagy hatású munkát írt a nevelésről, bár ő

maga mind az öt gyermekét lelencházba

adta?

a. Blaise Pascal

b. Rousseau

c. Denis Diderot

9. Egy leánynevelő intézetben a kertbéli

titokzatos női szobor nevében egy tanár

ellenálló tevékenységet folytat a II.

világháborúban. Kinek melyik regényéről

van szó?

a. Thury Zsuzsa: A tűzpiros üveggömb

b. Szabó Magda: Abigél

c. Kertész Erzsébet: Elizabeth

10. Melyik az a Verne mű, amely 89 évvel

az író halála után jelent meg először?

a. Párizs a XX. században

b. Az örök Ádám

c. A Szahara tengere

Az előző számban megjelent teszt helyes

megoldása:

1 – A (Sallay András).; 2 – C (Buzánszky

Jenő); 3 – C (Simon Böske); 4 – B (Zseb

TV); 5 – A (Blaha Lujza); 6 – A (latin);

7 – C (létra, lépcső); 8 – B (Apáczai Csere

János); 9 – A (1920), 10 – C (36).

A játék nyertese: Ádámné Ivanics Nikoletta

Nyereménye: Pápai Éva – Nagy Endre:

Kína ahogy egy akvarellista látja c. könyv.

Gratulálok a nyertesnek.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Kedves Olvasó!
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Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata

tisztelettel meghívja a település lakosságát

az 1848-49-es forradalom és

szabadságharc emlékműsorára,

amely 2014. március 15-én 10.30 órától

kerül megrendezésre a papkeszi Kultúrházban.

Az emlékműsort követően kerül sor

a 2013-ban született gyermekek

emlékfájának elültetésére a közösségi parkban.

Felhívás „Petőfi Sándor versei” versmondó versenyen való részvételre

Tisztelt versmondók és verset szeretők!

Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub a hagyományoknak megfelelően, 2014. március 15-én tartja Papkeszi községben,

az V. „Petőfi Sándor versei” versmondó versenyt. 

Szeretettel hívjuk községünkbe azokat a felnőtt versmondókat, akik Petőfi Sándor költészetét kedvelik.

A versenyen, a költő által írt, egy szabadon választott verssel lehet részt venni.

Résztvevők: versmondók (18 éves kortól)

A verseny időpontja 2014. március 15. 16.00 óra

A verseny helyszíne: Papkeszi község Művelődési Háza 

Jelentkezési határidő: 2014. március 11.

A jelentkezőknek részletes tájékoztatást tartalmazó meghívót küldünk.

A verseny díjai: Értékes könyvek, ajándékok, oklevél. Jelentkezni „Jelentkezési lapon” lehetséges, amelyet Papkeszi község honlapjáról

(www.papkeszi.hu) lehet letölteni, vagy személyesen a Művelődési Házban Savanyu Beáta kulturális szervezőtől igényelni. 

Felvilágosítás telefonon: Savanyu Beáta 88/656-189-es telefonszámon. Simon-Jójárt Sándor: 20/380-0051 sjsj@mailbox.hu

Jelentkezési lapot kitöltve postai úton a PÖNYK  8183 Papkeszi Fő u. 21. szám alá, vagy a fenti e-mail címre

szíveskedjenek küldeni, március 11-ig.

Tisztelettel: SIMON-JÓJÁRT SÁNDOR PÖNYK ELNÖKSÉGI TAG

Január 24. (februári szám)
Március 21. (áprilisi szám)
Május 23. (júniusi szám)

Július 25. (augusztusi szám)
Szeptember 19. (októberi szám)
November 21. (decemberi szám)

Amennyiben gondolataikat, véleményüket szeretnék
a hírlap hasábjain keresztül a lakosság elé tárni, kérjük,

hogy a megadott határidőig az írásokat eljuttatni
szíveskedjenek az alábbi helyre:

Papkeszi vagy colori Művelődési Ház,
Savanyu Beáta kulturális szervező:

epapkeszi@gmail.com

A lapzártát követően beérkező cikkek lapunk következő
számában jelennek meg.

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

A PAPKESZI HÍRLAP
LAPZÁRTÁINAK IDŐPONTJA

2014-BEN

SULIVÁRÓ
Tisztelt Szülők!

A Bocskai István Református Általános Iskola az alábbi
időpontokban „Suliváró” foglalkozásokat szervez:

Mesélő foglalkozás: január 24-én 9.00–9.45
Matekoló: február 7-én 9.00–9.45

Farsangi játszóház: február 20-án 16.30–17.30
Barkácsoló: február 28-án 9.00–9.45
Sportoló: március 21-én 16.30–17.30
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2014. január 1-től más szervezet látja el a gyermekjóléti és család-

segítő szolgáltatást, illetve az idősek házi gondozását telepü lé -

sünkön. Intézményünk, a Bala ton almádi Szociális Alapszolgál tatási

Köz pont a veszprémiektől vette át ezt a feladatot. Kistérségi

szervezetünk szék helye Almádi, de hozzá tartozik Balaton fűzfő,

Alsó- és Felsőörs, Litér, Szent király szabadja, Királyszentistván és

immár Papkeszi is.

Központunk munkatársai itt, Papkeszin a régi helyen, az orvosi ren-

delő épületében várják a szociális problémáikkal hozzájuk fordu -

lókat. 

Az időskorúak házi gondozója továbbra is

Humpok Ferencné, Ibolya marad, de

három új munkatárssal is találkozhatnak

majd az itt élők. Ibolya mellett Valdner

Veronika, mint a házi gondozás és ét kez -

tetés vezetője végzi majd az irányítási

felada tokat. De bizalommal fordul hatnak

hozzá bármilyen, az idő seket, nyugdíjaso -

kat érintő problémával. (pl. özvegyi nyug -

díjak intézése, idősotthoni elhelyezés, stb) 

Fekete-Kertész Istvánné, Zsóka a gyer-

mekjóléti munkát, Balogh Attila Zoltán a

családsegítő tevékenységet látja el. Mind -

ketten több éve dolgoznak az adott szak-

mai területen, széleskörű tapasztalattal ren-

delkeznek. A jogi és általános tájékozottsá-

gon túl sok pedagógiai módszert ismernek,

és a segítségre szorulókat bevonva igye -

keznek közösen megoldást találni a problé -

mákra. Nem hagynak senkit sem tanács

nélkül, kezeletlenül, ellátatlanul, illetve tudják, hogy speciális eset-

ben melyik szakintézménybe érdemes irányítani a rászorulókat. 

Munkánk során életviteli, háztartá s -

vezetési, adósságrendezési tanácsadást

nyújtunk a hozzánk fordulóknak, gondo-

zottjainknak. Munkatársaink készen áll-

nak a segítő beszélgetésre, gyermek -

neveléssel kapcsolatos egyéni konzultá-

ciókra, ügyintézésben való segítségnyújtás-

ra. Kiemelten fontosnak tartjuk a szociális,

munka ügyi, nyugdíjellátásokkal kapcso-

latos információnyújtást, a jogi segít-

ségnyújtást-tanácsadást. Ha szükséges, munkánkat pszichológus is

segíti. Foglalkozunk az egészséges életmóddal kapcsolatos tanács -

adással is, és a gyermekek részére szabadidős foglalkozásokat, prog -

ramokat szervezünk, kínálunk. 

Nyitva tartásunkat úgy alakítottuk ki, hogy hetente legalább 3 alka-

lommal ügyfélfogadási szolgáltatást is biztosítsunk. 

Hétfőn 12.00–16.00 óráig Fekete-Kertészné Zsóka,

kedden 8.00–12.00 óráig Balogh Attila Zoltán, míg pénteken

8.00–12.00 óráig Valdner Veronika várja Önöket. 

A hét többi napján – csütörtök kivételével – Balatonfűzfőn, a

Bugyogóforrás utca 1. szám alatti irodában is felkereshetik szolgála -

tunkat.

Munkaidőben a 06-88/451-051-es telefonszámon is elérhetőek

vagyunk.

A szolgáltatással kapcsolatos javaslataikat folyamatosan várjuk a

gondozasbalmadi@chello.hu e-mail címre.

Mindenkit szívesen fogadunk, Nekünk Önök fontosak! 

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

BALATONFŰZFŐI ÉS PAPKESZI SZOLGÁLATÁNAK MUNKATÁRSAI

Új arcok a régi helyen – Változások a szociális szolgáltatásokban

A 2013-as karácsonyi ünnepély volt az első, amely a Tegyünk
Együtt Colorért egyesület szervezésében került megrendezésre.
December 21-én, délután a vitéz Bartha Andor Művelődési
Házban összegyűltek a lakótelep lakói; kicsik és nagyok, hogy
együtt ünnepeljék Jézus születését. A színvonalas műsorban fel-
nőttek és gyermekek egyaránt részt vettek. Verseket, ismert és
kevésbé ismert dalokat hallhattak a vendégek, akik meg töl -
tötték a kultúrház mindkét termét. A csodás karácsonyi
énekekre a legapróbbak vidáman táncoltak, szaladgáltak. A
Télapó meg érkezéséig az óvodáskorú szereplők a nagylányok
segítségével kiosztották a felnőtteknek, a sajátkezüleg készí tett

toboz mikulásokat, amivel nagy örömet szereztek a műsorra
ellátogató felnőtteknek. Majd megérkezett a várva várt Télapó.
A gyerekek verssel, énekkel fogadták, s a Mikulás mindenkit
ajándékkal jutalmazott. A műsor után a látogatókat forró
karamellával, teával, forralt borral, süteménnyel vendégelték
meg a szervezők. A közös játék, a beszélgetés jó hangulatban
estig folytatódott. Ezúton is szeret nénk megköszönni mindenki -
nek, hogy velünk együtt ünnepelt, és a süteményeket, amivel
hozzájárultak az ünnepség utáni meghitt hangulathoz.

TEGYÜNK EGYÜTT COLORÉRT EGYESÜLET

Lakótelepi karácsony
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Február

4. PÖNYK klubfoglalkozása 16.00-tól a kisteremben

Tere-fere: Zsiga Henrik író-olvasó találkozó 17.00-től a nagyterem-

ben – PÖNYK rendezvénye

6. Farsangi játszóház 16.30 órától Colorban

7. Farsangi játszóház 14.00 órától Papkeszin

14. Farsangi rendezvény – „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda

rendezvénye

15. Farsangi jelmezes bál – Rest Macskák Amatőr Színjátszó

Csoport Rendezvénye

15. Farsangi mulatság – TEC rendezvénye Colorban

Március

4. PÖNYK klubfoglalkozása 16.00-tól a kisteremben

Petőfi Sándor versei és élete címmel előadás 17.00-től a kisterem-

ben. PÖNYK rendezvénye

8. PÖNYK és Sorstárs Népdalkör közös rendezvénye

13. Ünnepi megemlékezés – a Bocskai István Református Általános

Iskola rendezvénye 

15. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékműsora

10.30-kor Papkeszin

15. „Petőfi Sándor versei” versmondó verseny – Papkeszi Őszirózsa

Nyugdíjas Klub rendezvénye 16.00 órától a Kultúrház nagy -

termében

15. Ünnepi megemlékezés Colorban a TEC rendezvénye

19. Irodalmi teaház 18.00 órától Papkeszin

Április

1. PÖNYK klubfoglalkozása 16.00-tól a kisteremben

Egészségügyi előadás 17.00-től a nagyteremben. PÖNYK rendez -

vénye

9–12-ig Költészet napi rendezvények

9-én 17.00 órától a rendezvénysorozat és kiállítás-meg nyitó,

Felolvasószínpad

11-én 17.00 órától irodalmi est 

12-én 15.00 órától Versmondó verseny

14–16-ig Bocskai Napok programjai

17. Húsvéti játszóház 16.30-tól Colorban

18. Húsvéti játszóház 15.00 órától Papkeszin

22. Falutakarítás a Föld Napja alkalmából 15.00 órától a lakosság

segítségével Papkeszin, Colorban 17.00-től

30. Májusfa állítás Colorban a TEC rendezvénye

Tervezett programok

Legutóbb a Papkeszi Hírlap 2012-es őszi
számában adtunk hírt a csapat ról, a 25
éves jubileum okán. Az azóta eltelt más-
fél esztendő komoly nehézségeket tar-
togatott a számunkra. Van, akiknél
családi körülmény, súlyos betegség vagy
haláleset az oka annak, hogy nem lehet-
nek köztünk.
A 2013-as év végén pedig nagyszerű
élményben volt részünk. Az advent
időszakában a Veszprém Arénában
énekelhettünk együtt az Edda együttes
koncertjén több száz kórustársunkkal.
Embert próbáló munka volt a fel ké szülés,
és az előadás is. Rengeteg szövegtanulás,

amely elménket, és a fellépés – délután fél
háromtól éjjel fél tizenegyig – fizikai álló -
képességünket tette próbára. Elmond -
hatom: mindkét próbát becsülettel kiáll-
tuk!
Könnyebb dolgunk lett volna azonban, ha
alapító elődeink köztünk lettek volna.
Tánczos Béla meghatározó hangja, Kuka
Jóska bácsi csodá latos orgánuma, Ács
Józsi bácsi, drága Sinka Sanyi bácsi
gyönyörű szólóéneke, Cseszárik papa,
Ilonka mama kedves harmóniája. (Büszke
és boldog voltam, hogy meg engedték,
hogy így szólítsam őket.) Gyönyörű
hangú asszo nyaink: Karáthné Erzsike,
Kónyáné Ilonka, Fülöpné Hugi, aki utol-
sóként távozott körünkből, de mondhat-
nám Hajdúné Marikát, aki súlyos betegen
fekszik egy rehabilitációs intézményben,
mind-mind pótolhatatlanok. Ön zet lenül,
végtelen kitartással dolgoztak éveken át,
öregbítve községünk jó hírnevét, hirdetve
a közösség megtartó erejét.
Tollat ragadtam, ennek a kis csoportnak
az érdekében, amelyet elhunyt férjem,

Károlyi László alapított, én pedig
„megörököltem”. Tisztelettel kérem a
község lakóit, hogy aki szeret és tud
énekelni, és szeretne tagja lenni egy
huszon hét éve működő közösségnek,
jöjjön közénk. Főként a férfihangok
hiányoznak, a szólamok és a szövegek
sokszínűsége miatt. Baksa Árpád csopor-
tunk jelenleg egyetlen aktív férfi tagja
hősiesen áll helyt egyedül, mint „férfi -
szólam”, de ez sajnos nagyon kevés az
összhangzat miatt. 
Biztos vagyok abban, hogy nem csak
évekkel ezelőtt, de jelenleg is vannak a
településen jó kiállású, jó hangú férfiak,
és asszonyok.
Nagy szeretettel várom őket a meg-
maradás okán, és nagy tisztelettel és
szeretettel fogadjuk, aki úgy dönt, hogy
csatlakozik hozzánk!

A CSOPORT NEVÉBEN:
KÁROLYI-VARGA RÓZSA

AZ EGYESÜLET ELNÖKE,
MŰVÉSZETI VEZETŐ

Emlékezzünk és tervezzünk! –
képek a Balatonvidéki Sorstárs Népdalkör életéből
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A Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub 2013. január 8-án meg-
tartotta évértékelő és évnyitó rendes közgyűlését. Jelen voltak a
meghívott vendégek, a klub tagjai közül 24 fő, akik a napirendi
pontokat megtárgyalták és a határozatokat elfogadták. 

Január 19-én klubunk szervezésében méltóképpen emlékeztünk
a hetven évvel ezelőtt történt eseményekre, a II. világháború
magyar szempontból legszomorúbb tragédiájára. Meg emlé kez -
tünk a hősökről, a II. világháború Papkeszi községi áldozatairól.
Fejet hajtottunk és koszorút helyeztünk el a Református temp -
lom kertben lévő hősi emlékműnél. 

Február 23-án Szalkai Huba beteg kisfiú egészségügyi
kezelésére, jótékonysági kulturális műsort szervezett az önkor-
mányzat és a helyi Vöröskereszt csoportja. Klubtagjaink közül
sokan részt vettek a műsorban, illetve sokan ott voltak nézőként
a kultúrházban, nemes gesztusként pénzbeli adományaikkal
hozzájárultak a kisfiú kezelési költségeihez.

A Nemzetközi nőnap méltó megünneplését határoztuk el a klub
férfi tagjai segítségével. Március 8-án, Klubfoglalkozásunkon,
műsorral köszöntöttük a hölgyeket, amelyben az elnöki köszön-
tő után Balatoni József mondott kedves verset. Elmaradhatatlan
szájharmonikámon ünnepi dallamokat játszottam, majd
Horváth István egy verssel örvendeztette a hallgatóságot. Végül
átadtuk hálánk jeléül a virágokat, amelyekhez Ráczkevi Lajos
polgármester úr is az általa átnyújtott virágokkal csatlakozott.

Március 16-án nyugdíjas társaink Szentgálról, Márkóról,
Balatonfűzfőről és Papkesziről a nagy költő gyönyörű verseit
előadva szórakoztattak bennünket, a IV. „Petőfi Sándor versei”
versmondó versenyen, a Művelődési házban.

Április 22-én a Föld napja alkalmából a község kijelölt területeit
a Kultúrház és környékét és a Petőfi parkot tettük rendbe. 
Április 25-én a reggeli órákban elindultunk autóbusszal a
Tamási Termálfürdőbe 38 fővel, ahol igen kellemes nyárias
időben múlathattuk jól megérdemelt pihenőnket. 

Május 7-én a Bocskai István Református Általános Iskola ta -
nulói színvonalas műsorral köszöntötték a PÖNYK hölgytagjait
az Anyák napja alkalmából. Ezúton is megköszönöm a diákok
kedvességét és a felkészítő pedagógusok áldozatos és lelkes
mun káját. Köszönjük a diákok által készített kedves kis aján dé -
kokat, a kitűző figurákat.

Június 20-án autóbusszal elindultunk a balatonkenesei Honvéd
Üdülőbe, egy kellemesnek ígérkező kikapcsolódásra.

A július 2-i klubfoglalkozás keretében hagyományainkhoz híven
megrendeztük az első félévben névnapjukat ünneplők köszöntését.

A Papkeszi Falunap szombati kulturális műsorában Horváth
Istvánné Rózsika és én mondtuk egy-egy verset, valamint fel-
lépett a Sorstárs Népdalkör is. Köszönöm nekik a fellépést és a
PÖNYK hírnevének öregbítését.

Az augusztus 6-i klubfoglalkozásunkon nagyon szomorú köte-
lességünknek tettünk eleget, amikor Fülöp Endréné, ahogyan mi
neveztük Hugi, kedves klubtársunk elhunytáról megemlékeztünk.
Felejthetetlen klubtársunk legszebb pillanatait megörökítő összeál-
lítással gondoltunk rá, azokra az esemé nyekre, amelyeket velünk, a
klubunkban tölthetett. Utolsó útjá ra a Papkeszi községi temetőbe,
klubtársaink közül nagyon sokan elkísérték, nyugodj békében.

Augusztus 8-án, reggeli órákban autóbusszal, 47 fővel elindul-
tunk a Tamási élményfürdőbe. A rendkívül kedvező időjárás le -
he tővé tette, hogy egy kellemes napot tölthessünk ebben a
gyönyörű objektumban.

Szeptember 5-i klubfoglalkozáson megjelent körünkben,
Ráczkevi Lajos polgármester úr és Boross László rendőr zászlós
úr. Papkeszi község újonnan kinevezett körzeti megbízottja,
rész letes bemutatkozót tartott tagságunknak.

Hagyományaink szerint szeptember 21-én részt vettünk a közsé-
gi szüreti felvonuláson, a Sorstárs Népdalkör pedig a műsorban.
Október 31-én a Sorstárs Népdalkörrel együttműködve szín-
vonalas műsorral megemlékeztünk a Papkeszi községi
temetőben a mindenszentek és halottak napjáról.  

A november 5-i klubfoglalkozáson megbeszéltük az év végi
klubfoglalkozás menetét, lebonyolításának részleteit.

Decemberi 3-i klubfoglalkozásunkon a névnapjukat az év második
felében ünneplőket köszöntöttük, igen jó hangulatú rendezvényen.

Úgy vélem, ismételten tartalmas évet zárhattunk, köszönhető ez
támogatóinknak: az Idősekért Alapítványnak, Papkeszi Község
Önkormányzatának, magánszemélyeknek, akik a közösség
javára felajánlották anyagi támogatásukat; és köszönhető a
klub tagjainak, akik munkájukkal segítették az elmúlt évben
rendezvényeink megvalósítását. Így az írásom végén arra kérem
a településen élő nyugdíjasokat, akik még nem tagjai a klubnak,
fontolják meg belépési szándékukat! Szeretettel várunk minden
kedves nyugdíjast! (Tagsági díjunk 2013-ban 200 Ft/hó volt).
Minden pénzügyi támogatást örömmel fogadtunk és fogadunk
és tisztelettel megköszönünk a továbbiakban is. Bank -
számlaszámunk: 73900102-11075473 Ügyintézés helye: Zirci
Ta karékszövetkezet Balatonfűzfői Fiókja Címe: 8175 Balaton -
fűzfő, Bugyogóforrás u. 34. 

BAKSA ÁRPÁD AZ EGYESÜLET ELNÖKE

Tájékoztató a Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub 2013-ban
végzett munkájáról
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A közúti közlekedési balesetekkel kap -
cso latban gondatlan elkövetésről be -
szélünk, hiszen senki nem megy ki az útra
azzal a szándékkal, hogy balesetet okoz-
zon. Azt azonban mégis meg kell külön-
böztetni, hogy a baleset egy szándékos
szabályszegés következtében, például az
előzési szabályok megszegése, vagy
figyelmetlenségből, például nem elég ala-
pos körülnézés vagy akár a kihangosító-
val folytatott telefonálásra koncentrálás
miatt, következett be.
A statisztikai adatok szerint a balesetek
túlnyomó többsége emberi hibára,
mulasztásra vezethető vissza, amiből kö -
vet kezik, nagy részük elkerülhető, meg -
előzhető lehetett volna.
A közúti közlekedés egyik legveszélyez -
tetettebb résztvevői az idősek. A nekik
összefoglalt tanácsainkat mindenkinek
ajánlom, hiszen mindnyájan köz -
lekedünk gyalog, kerékpárral, gépjár-
művel.

Tanácsok gyalogosan közlekedő
időseknek

• Ügyeljenek a megfelelő láthatóságukra,
amelyet fényvisszaverő hatású mellény -
nyel, vagy egyéb fényvisszaverő eszközzel
érhetnek el akkor is, ha a jogszabály nem

teszi kötelezővé, mint például lakott
területen belül, rossz látási viszonyok
között!
• Az úttesten átkelésnél lehetőleg a
kijelölt gyalogos-átkelőhelyen haladja -
nak át, vagy válasszanak biztonságos, a
sötétben is jól megvilágított helyet.
• Gyalog legbiztonságosabban a járdán
lehet közlekedni. Ahol nincs járda, ott az
úttest szélén, a forgalommal szemben
haladjanak.
• Mindig vegyék figyelembe a fizikai álla -
potukat, fokozott sérülési kockáza tukat.

Tanácsok idős járművezetőknek

• Mindig kipihenten, megfelelő állapot-
ban üljenek a volán mögé. Fáradtan,
izgatottan, éhesen, magas vérnyomás,
szédülés mellett stb. soha ne kockáztas-
sanak!
• Tervezzék meg előre az útvonalat, gon-
dolják át a veszélyesebb helyeket, GPS
alkalmazásakor a legbiztonságosabb utat
válasszák.
• Zárjanak ki minden olyan hatást, mely
figyelmüket elvonhatja a vezetéstől. Ne
hallgassanak rádiót, zenét, ne dohányoz-
zanak, vagy étkezzenek a gépkocsiban, és
akkor is kerüljék a mobiltelefon hasz -
nálatát, ha van kihangosítójuk.

• Jó, ha nem egyedül, hanem családtag-
gal, vagy baráttal indulnak útnak, így
csökkenthető az elalvás kockázata,
kevésbé riadnak meg a váratlan
közlekedési szituációkban, ismeretlen
helyen nyugodtabban viselkednek.
• Kerüljék a járművezetést éjjel, korláto-
zott látási és útviszonyok esetén. 
• Csúcsforgalmi időszakokban, eltereléssel
érintett útszakaszokon lehetőleg csak akkor
közlekedjenek, ha egyéb lehetőségük nincs. 
• Tartsanak nagyobb követési távolságot
az előttük haladó jármű mögött még
száraz burkolatú úttesten is.
• Használják gyakrabban a tömegköz -
lekedési eszközöket, melyek a 65 év
feletti ek részére térítésmentesek, és na -
gyobb biztonságot nyújtanak.
• Ha rendszeresen, vagy akár alkalmi jel-
leggel gyógyszert szednek, már a gyógy -
szer felírásakor, vagy kiváltásakor kérjék
ki az orvos, vagy gyógyszerész véleményét
a vezetésre gyakorolt hatásáról.
• Az idősek jelentős része látásproblé -
mákkal küzd, ezért ajánlott évente szem -
vizsgálatra elmenni, s minden esetben
szemüveget viselni, ha az a jármű
vezetéséhez indokolt.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Tanácsok nemcsak idős közlekedőknek

Bocskai István Alapítvány 
Adószám: 19264093-1-19

Értelmet az Életnek Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület

Balatonvidéki Sorstárs Népdalkör
Számlaszám: 72900020-19000307

(Forrás Takarékszövetkezet)

Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Számlaszám: 73900102-11075473 (Zirci

Takarékszövetkezet)

Papkeszi Polgárőr Egyesület
Számlaszám: 72900020-10501351

Papkesziért Alapítvány
Adószám: 18224355-1-19

Számlaszám: 73900236-11082383 (Zirci
Takarékszövetkezet)

Rest Macskák Amatőr Színjátszó
Csoport

Adószám: 18217885-1-19
Számlaszám: 72900020-10503676

(Forrás Takarékszövetkezet)

Tegyünk Együtt Colorért Egyesület
Számlaszám: 72900020-19000307

(Forrás Takarékszövetkezet)

A településen működő civil szervezetek, alapítványok



Háziorvosi ellátás

Papkeszi község területén (Papkeszi és Colorchemia lakótelep)  a

háziorvosi feladatokat Dr. Rimay László Zoltán háziorvos látja el.

A rendelés az alábbiak szerint történik:

Rendelési időben a +36-70-323-7297 telefonszámon, rendelési időn

kívül a +36-70-379-1586 telefonszámon érhető el.

Hétköznapokon 16.00–8.00 óráig, péntek délután 16.00-tól hétfő

8.00 óráig központi ügyelet (Balatonalmádi, Petőfi S. u. 2–4.)

88/412-104-es telefonszámon érhető el. Tisztelt Betegek! Kérjük, hogy

a rendelési idő lejárta előtt 1/2 órával jelenjenek meg a rendelőben!

Gyógyszertári ellátás

A gyógyszertári ellátást a Tátorján patika által működtetett fiók -

gyógy szertár biztosítja, Papkeszi, Fő u. 65. szám alatt.

Nyitvatartási ideje: Hétfő: 12.15–14.30, Kedd: 8.15–12.00,

Szerda: –, Csütörtök: 8.00–12.00, Péntek: 11.00–12.00

Balatonkenesén a Tátorján Gyógyszertár nyitva: minden munka -

napon 8.00–17.00

Legközelebbi ügyeletes gyógyszertár: Balatonalmádi: 8.00–21.00

György gyógyszertár: Baross u. 25. Tel: 88/593-970

Optimum Gyógyszertár: Petőfi u. 11. Tel: 88/574-464

Éjszakai ügyelet: Veszprémben

Kiss Irén védőnő

Védőnői tanácsadó címe: 8183 Papkeszi, Fő u. 65.

Telefonszám: 88/484-577 • Email: papkeszi.vedono@invitel.hu

Ügyfélfogadás szerdánként: 8.00–10.00 csecsemő tanácsadás

10.00–12.00 várandós tanácsadás

Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Papkeszi Kirendeltsége

8183 Papkeszi, Fő u. 42.

Telefon: 06-88/588-650 • Fax: 06-88/588-651

Web: www.papkeszi.hu • Email: info@papkeszi.hu

Nyitva tartás: Hétfő: 8.00–16.00 Ebédszünet: 12.00–12.30

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 8.00–17.00 Ebédszünet: 12.00–12.30

Csütörtök. Nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8.00–12.00

Könyvtárak, kultúrházak

Papkeszi Községi Könyvtár és Kultúrház: Cím: Papkeszi, Fő u. 21.

Telefonszám: 88/656-189 • Email: epapkeszi@gmail.com

Nyitva tartás:  Hétfő: 15.00–19.00, Kedd: 10.00–14.00, Szerda:

11.00–19.00, Csütörtök: 8.00–13.00, Péntek: 10.00–17.00

Vitéz Bartha Andor Művelődési Ház és Klubkönyvtár

Cím: Papkeszi, Colorchemia ltp. 101.

Telefonszám: 88/656-202 • Email: epapkeszi@gmail.com

Nyitva tartás: Kedd: 17.00–21.00

Csütörtök: 16.00–20.00

Balatonfűzfő Város Polgármesteri Hivatal Okmányiroda – Balatonfűzfő

Cím: Balatonfűzfő, Nike körút 1. • Telefon: 88/596-902, 596-905,

596-906, 596-907, 596-908 • Fax: 88/596-909

Web: www.balatonfuzfo.hu • E-mail: igazgatas@balatonfuzfo.hu

Interneten is kezdeményezhető ügytípusok: Anyakönyvi ügyek,

Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek, Járműigazgatási ügyek,

Lakcímigazolvány ügyek, Lakcímváltozási ügyek, Mozgáskor lá to -

zottak parkolási igazolványa, Személyi igazolvány ügyek, Útlevél

ügyek, Ügyfélkapu, Vezetői engedély ügyek

Nyitvatartás H: 08.00–12.00, 13.00–16.00

K: szünetel

Sz: 13.00–17.00

Cs: 8.00–12.00

P: 8.00–13.00

Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal

Járási Munkaügyi Kirendeltsége

8220 Balatonalmádi, Rákóczi út 43. • Telefon: +36 88 439 055,

Fax: +36 88 432 895

Ügyfélfogadás: előírt időpontban jelentkezők fogadása:

Ügyfélfogadási napokon: 8–10 óra

Nyilvántartásba vétel (új ügyfelek regisztrálása):

Hétfő: 10–14 óráig

Szerda: 10–14 óráig

Csütörtök: 10–14 óráig

Péntek: 10–12 óráig

Balatonalmádi Rendőrkapitányság Balatonkenese Rendőrőrs

Cím: 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.

Telefonszám: 88/584-970 • Email: fodort@veszprem.police.hu

Őrsparancsnok: Fodor Tamás r.százados 20/467-4717

Fogadóórája: minden hónap első szerdáján 9.00–11.00 (Rend őrőrs

épületében)

Papkeszi település körzeti megbízottja:

Boros László r.zls 30/9045140

Fogadóóra: minden hónap utolsó csütörtöki napján 9.00–13.00-ig

Papkeszi Önkormányzaton

Elérhetőségek az egységes segélyhívó 112, valamint a járőr mobil

30/572-9008 telefonszámokon.

Közérdekű információk

Papkeszi Colorchemia ltp. Fűzfőgyártelep

Hétfő 12.00–15.00 – 8.00–11.00

Kedd 8.00–12.00 12.00–13.00 –

Szerda – – 10.00–15.00

Csütörtök 8.00–12.00 12.00–13.00 –

Péntek – – 8.00–13.00
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