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A Feltámadt Krisztus földi vándorlásunk társa akar lenni
a szentáldozás által!
Jézus az utolsó vacsorán (Nagycsütörtökön emlékezik meg erről Egyházunk)
felajánlotta magát az egész emberiségért.
Nagypénteken véres kereszthalálával ezt
beteljesítette. Minden szentmise az utolsó
vacsorán és a Golgota hegyén bemutatott
Krisztusi felajánlás jelenvalóvá tétele. A
mise után megmaradt szentostyában is
valóságosan jelen van a Feltámadt Megváltónk. Nézzük, hogyan ír az oltáriszentségről Szent Gaudentius bresciai püspök:
„Úti eledelünk ez, amely földi életünk
útján táplál és éltet, míg majd e világot
elhagyva el nem jutunk hozzá. Ezért mondotta Urunk: Ha nem eszitek az én
testemet, és nem isszátok az én véremet,
nem lesz élet bennetek (vö. Jn 6, 53).
Azt akarta, hogy jótékonysága állandóan
velünk maradjon. Azt akarta, hogy az ő
drága vérén megváltott lelkek mindenkor
megszentelődjenek tulajdon szenvedésének képére. Ezért meghagyta hűséges
tanítványainak, akiket Egyháza első papjaivá is tett, hogy szünet nélkül mutassák
be az örök életnek e szent titkait, ezt kell
a földkerekség összes egyházában is minden papnak ünnepelnie, amíg az égből
Krisztus újra el nem jön. Így tehát a
papok és velük együtt az egész hívő nép

megváltásunk örök emlékezetét ünnepeljék, amikor Krisztus szenvedésének
példáját szem előtt tartják mindennap,
amikor azt kezükbe fogják, magukhoz
veszik, és szívükbe fogadják.
Továbbá, mivel a kenyeret sok lisztté őrölt
búzaszemből és vízből készítik, és tűzön
kapja meg a végső alakját, ez a kenyér
nagyon találóan jelképezi Krisztus testét,
hiszen tudjuk, hogy az az egész emberi
nem sokaságából lett egy testté, amelyet a
Szentlélek tüze készített el. (...) Hasonlóképpen az ő vére is olyan, mint a sok
szőlőszemből, mégpedig saját szőlőtőjének
a fürtjeiből készült bor, amit a kereszt
gyötrelme sajtolt ki. Ez a bor saját erejéből
forrásnak indul azoknak a lelkében, akik
azt hűséges szívvel magukhoz veszik. Az
üdvöt hozó Húsvétnak ezt az áldozati
ajándékát hívő szívetek teljes vágyakozásával fogadjátok velünk együtt mindnyájan, akik már kivonultunk a sátán
Egyiptomának és fáraójának a hatalmából, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus
által – akiről hisszük, hogy jelen van e
szentségekben – szívünk legmélyéig
megszentelődjünk, hiszen az ő mérhetetlen
jósága mindörökké megmarad.” Mindenki remél valamiben, ma legtöbben a

gazdagságban bíznak, úgy gondolják,
pénzzel mindent el lehet intézni, meg lehet
szerezni a vágyva vágyott boldogságot. Mi
keresztények abban az Istenben bízunk,
aki Jézus Krisztusban végérvényesen kinyilatkoztatta, hogy az emberrel akar lenni,
lelkünkben akar lakni, s így osztozni mindennapi életünkben, hogy mindannyiunkat elvezessen országába, mely szeretet
és élet. Az Oltáriszentség a feltámadt
Jézusnak olyan létezési módja, amelyben
kizárólag értünk van jelen, hogy az örök
élet felé tartó földi vándorlásunk társa
lehessen. Ezért fontos, hogy megtisztítva
lelkünket a bűneinktől (elvégezve szentgyónásunkat) most húsvétkor is magunkhoz vegyük Őt. Így megtapasztalva
misztikus jelenlétét, töltheti be a mi lelkünket is a bizonyosság Húsvét hajnalán:
Valóban feltámadt az Úr.
Krisztus és valamennyiünk eljövendő
feltámadásából fakadó húsvéti örömöt
kívánok Papkeszi minden lakosának!
FERENC
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Húsvétvasárnap április 20-án a szentmise 18.00 órakor kezdődik.

Húsvéti gondolatok
Húsvét. Megint eltelt egy év, és újra
ünneplünk. De vajon mit? Egyesek
szerint a tavasz eljöttét, a frissességet, a
meleget. Azonban a húsvét nem erről
szól. A mai világban a hagyományok
elfelejtődtek, az ünnep elveszítette jelentőségét. Talán joggal kérdezheti meg egykét fiatal, hogy végül mit is ünneplünk
meg. Mára a húsvét összekapcsolódott a

tavaszi szünettel, a locsolkodással, a
pénzszerzéssel, vagy éppen a családi
kirándulással.
Mi is a húsvét?
Csillagászatilag a tavaszi napforduló
után eső első holdtöltét követő vasárnap.
Kiszámítása bonyolult, és mindig más

időpontra esik. Azonban a vasárnap és a
hétfő fix pont. Ezt az ünnepet előzi meg a
40 napos böjt időszaka, és a virágvasárnap. Majd a nagypéntek következik,
melyet sötét, fekete betűkkel jelölhetnénk
meg. Ezen a napon halt meg a kereszten
értünk Jézus Krisztus. Azonban három
napra rá legyőzte a halált, és feltámadott.
Isten örök szeretete emberré lett, közöt-
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tünk lakott és Krisztus személyében
értünk áldozta magát. Ezt ünnepeljük
húsvét alkalmával.
Nincs igazi húsvét a feltámadás elfogadása, hite nélkül!

Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után… új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!
Húsvét után… erő, diadal, élet!”
(Túrmezei Erzsébet)

„De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!
Húsvét után… futni a hírrel frissen!

E hitben és boldog reménységben kívánok áldott húsvétot, Isten kegyelmével
teljes ünneplést.
Legyen közös az örömünk.

„Krisztus feltámadott, kit halál elragadott.
Örvendezzünk, vigadjunk,
Krisztus lett a vigaszunk. Halleluja.
Ha ő fel nem támad, nincs többé bűnbocsánat.
De él ezért szent nevét, zengjük Ő dicséretét.
Halleluja.” (Húsvéti ének a 13.sz. elejéről)
BORBÁTHNÉ TÖRÖK ÉVA
REFORMÁTUS LELKÉSZ

A Papkeszi Református Egyházközség Presbitériuma, szeretettel és tisztelettel fordul a lakossághoz, vállalkozókhoz,
amennyiben támogatni szeretnék a templom felújítási munkálatait, adományaikat az alábbiak szerint juttathatják el:
– Papkeszi Református Egyházközség számlaszámára: 72900020-10300837 • Forrás Takarékszövetkezet
Megjegyzés: Isten dicsőségére
– Horváth Béla gondnok úrnál fizethetik be
Adományaikat előre is köszönjük!

Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület 2014. január 29-én tartotta ide első rendes

támogatást igényelt 3 millió forint önrész vállalása mellett.

ülését.

Papkeszi Község Önkormányzatának pályázatát az elbíráló elu-

A Képviselő-testület

tasította, mivel egy fenntartónak csak egy pályázata részesülhet

➢ meghallgatta a Depónia Kft. ügyvezetőjének az új közszolgáltató

támogatásban. (Településünk óvodája a balatonfűzfői Szivárvány

tevékenységének bemutatásáról, illetve a hulladékgazdálkodási

Bölcsőde és Óvoda tagóvodája, fenntartója – Papkeszi Község

közszolgáltatás területén várható változásokról.

Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés keretében –

➢ elfogadta a kulturális szervező 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata. Balatonfűzfő Város Önkormányzata szintén pályázott saját intézményének felújítására, ezért

➢ elfogadta a település 2014. évi kulturális programját.

a papkeszi tagóvodára vonatkozó pályázatot a hatályos szabályo-

➢ első fordulóban megtárgyalta az Önkormányzat 2014. évi költ-

zás miatt utasították el.)

ségvetését.
➢ elfogadta az átruházott szociális jogkörök 2013. évi gyakorlásáról szóló beszámolót.
➢ hatályon kívül helyezte a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ön-

➢ „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” című pályázat előkészítését
határozta el, melynek keretében a református templom kertjében
lévő emlékmű és környezete megújítását tűzte ki célul.

kormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló
15/2007. (IX. 28.) rendeletét.
➢ jóváhagyta a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának módosításáról szóló okiratot.
➢ felülvizsgálta a Papkeszi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
2012. évben kötött együttműködési megállapodást.
➢ megvitatta Várpalota Város Polgármesterének a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megszüntetésére irányuló kezdeményezését. A Képviselő-testület a Társulás megszüntetésének bírósági úton történő kezdeményezését
nem támogatta.

A Képviselő-testület 2014. február 26-án tartotta soron következő
rendes ülését.
A Képviselő-testület
➢ módosította az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletét.
➢ megalkotta az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014. (III. 7.) önkormányzati rendeletét.
➢ elbírálta a támogatás iránti kérelmeket és 2014. évi költségvetésében
• az Öböl Tv. Kft részére 100 e. Ft,
• a Balatonalmádi Rendőrkapitányság részére 30 e. Ft.

A Képviselő-testület 2014. február 10-én rendkívüli ülést tartott.

• a Római Katolikus Jézus Szíve Plébánia részére 100 e. Ft,

A Képviselő-testület

• a Papkeszi Református Egyházközség részére 100 e. Ft,

➢ megtárgyalta „az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó

• a Bocskai István Református Általános Iskola részére 3 millió fo-

fejlesztési támogatás” tárgyú BM pályázatról szóló előterjesztést

rint támogatás biztosításáról döntött, mely összeget az intézmény-

és pályázat benyújtását határozta el a Vadrózsa Napköziotthonos

ben interaktív tábla, tantermi eszközök, bútorzat beszerzéséhez,

Tagóvoda infrastrukturális fejlesztésére, felújítására. A Képviselő-

úszás oktatás, színházlátogatás, erdei iskola megszervezéséhez kell

testület a beruházás megvalósításához 12 millió forint pályázati

felhasználni.
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• a Bocskai István Alapítvány „Határtalanul” programjának
lebonyolításához 150 e. Ft támogatást biztosított.
➢ elfogadta a civil szervezetek, az egyházak, a Bocskai István
Református Általános Iskola részére 2013. évben nyújtott támo-
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részére a művelődési ház hangtechnikai eszközeinek használatát
nem engedélyezi.
➢ jóváhagyta a települési ügysegédi feladatok ellátására a Veszprém
Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodás tervezetét.
➢ támogatta a Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport „Az első

gatások elszámolását.
➢ megtárgyalta a Művelődési ház hangtechnikai eszközeink térítési

világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a

díj megállapításáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy a

hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális programok,

Papkeszi székhelyen bejegyzett civil szervezetek, továbbá a helyi

művészeti tevékenységek támogatása” témában történő pályáza-

intézmények rendezvényeihez térítésmentesen biztosítja a
művelődési ház hangtechnikai eszközeit. A Képviselő-testület a
fentiekben felsoroltakon túl más személyek, szervek, szervezetek

tának benyújtását.
➢ megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait és póttagjait.

Start-értékpapírszámla
Tisztelt jelenlegi, illetve jövőbeli Ügyfelünk!
Ezúton szeretnénk Önnel megismertetni a Start-értékpapírszámlát, amely a gyermeke számára rendkívül előnyös megtakarítási
forma!
Kik nyithatnak Start-értékpapírszámlát?
A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV.
törvény bármely magyar állampolgárságú, Magyarországon lakóhellyel rendelkező gyermek számára, 18. életévének betöltéséig
lehetővé tesz adómentes megtakarítási forma létrehozását.
A Start-számla a számlavezető által a gyermek nevén vezetett
értékpapírszámla, értékpapír-letéti számla, ügyfélszámla, illetve
bankszámla. Ezt a számlát 2012. október 1-től kizárólag a
Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) állampapírforgalmazó ügyfélszolgálatain lehet megnyitni.
Start-értékpapírszámlát nyithat 2005. december 31. napja után
született gyermekek esetében a szülő, vagy hozzátartozó, illetve
2006. január 1. napja előtt mind a szülő mind pedig a hozzátartozó és – a szülő egyetértő nyilatkozatával – a 16. életévét
betöltött gyermek, mely esetekben legalább 25.000,- forint
befizetése is szükséges.
(Hozzátartozónak, illetve közeli hozzátartozónak minősül a
Polgári Törvénykönyv szerint többek között a gyermek, szülő,
nagyszülő, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a
testvér.)
Egy gyermek egyidejűleg csak egy Start-számlával rendelkezhet!
A Start-értékpapírszámla nyitásának feltételei:
− számlanyitás kezdeményezőjének személyes megjelenése a
Kincstár bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán,
− 2006. január 1. napja előtt született gyermekek esetében a
számlanyitást követő 30 napon belül legalább 25.000,- forint
befizetése,

− nyilatkozat a családi pótlékra való jogosultságról, hozzátartozó esetében a gyermekkel fennálló hozzátartozói kapcsolatról, ez utóbbi esetben további nyilatkozat szükséges arról,
hogy a szülő jogosult a gyermek után családi pótlékra,
− ha a szerződést a 16. életévének betöltését követően a gyermek köti meg a szülő egyetértő nyilatkozata,
− a 2006. január 1. napja előtt született gyermekek esetében a
gyermek nevének és adóazonosító jelének közlése az adóigazolvány bemutatásával, illetve lakcímkártya,
−2005. december 31. napját megelőzően született gyermekek
esetében az imént említett adatok vagy a gyermek személyazonosító adatainak közlése adóigazolvány és személyazonosító
okmányok bemutatásával,
− hozzátartozó által nyitott Start-értékpapírszámla esetén a
családi pótlékra jogosult szülő személyazonosító adatainak
közlése.
A fenti adatok téves közlése, illetve valótlan nyilatkozatok
megtétele esetén a számlavezető jogosult a számlanyitást megtagadni!
A Start-értékpapírszámla megnyitása lehetőség, hiszen a gyermek születését követő hónapban a Kincstár a gyermek születését
igazoló adat és részére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által
hivatalból továbbított adóazonosító jel alapján automatikusan
kincstári letéti Start-számlát nyit a gyermek részére, amelyen
elhelyezésre kerül az életkezdési támogatásnak az adott évi költségvetési törvényben meghatározott összege (jelenleg 42.500,forint).
A támogatás kincstári letéti Start-számlára történő elhelyezéséről a született gyermek törvényes képviselője írásban
értesítést kap a Kincstártól. A Kincstár a megnyitott kincstári
letéti Start-számlára évente az előző éves átlagos fogyasztói
árindex változásával (infláció) megegyező mértékű támogatást
ír jóvá.
A jogszabályban megfogalmazott életkezdési támogatás a számlatulajdonos gyermeket az utalási összegek alapján illeti meg.
Utalási összeg a gyermek születésének évében jár, jelenleg ez a
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2005. december 31. napja után született gyermekeket illeti meg
(42.500,- forint). Emellett pedig a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermekek esetében a gyermek
születését követő hetedik évben jelenleg hatályos törvényi szabályozás alapján 44.600,- forint, illetve a tizennegyedik évben
ismét 44.600,- forint támogatás jár.
Start-értékpapírszámla nyitás esetén a támogatás kiegészíthető a
gyermek 18. életéve betöltésének napjáig természetes személy
általi befizetéssel, amelynek felső korlátja nincs. A befizetés
összege után az állam támogatást nyújt a naptári évben
befizetett összeg 10 százalékának megfelelő, de legfeljebb
6.000,- forint összegben.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek
esetében a naptári évben befizetett összeg 20 százalékának
megfelelő, de legfeljebb 12.000,- forint támogatás jár. A
nevelésbe vett gyermek esetében a természetes személy általi
befizetés összegétől függetlenül évi 12.000,- forint összegű
támogatás kerül jóváírásra.
A települési önkormányzat, saját rendeleti hatáskörében szintén
befizethet a gyermek Start-értékpapírszámlájára, de ez után állami támogatás nem érvényesül.
Miért a Kincstár?
A gyermekeknek járó támogatásokat, illetve a számlára
történt befizetésekből származó pénzösszegeket a Kincstár a
kincstári Start-értékpapírszámla szerződést kötött Ügyfelei
részére – automatikusan – az állam által kibocsátott 19 éves
futamidejű állampapírba, Babakötvénybe fekteti, mely állampapír a kibo csá tó Államadósság Kezelő Központ Zrt.
Ismertetője, illetve Nyilvános ajánlattétele alapján infláció

feletti 3 százalékos kamatprémiumot biztosít a futamidő
végéig.
Start-értékpapírszámla előnyei:
− 100 százalékos állami garancia az állam által kibocsátott értékpapírok tőke- és kamat összegére egyaránt, összegtől függetlenül.
− A számlán lévő összegek utáni jövedelem személyi jövedelemadó alapot nem képez.
− Díjmentes számlavezetés, a számlán végrehajtott tranzakciók
díj, költség és jutalékmentesek.
− A számlán nyilvántartott értékpapír és pénzösszeg hitelfedezetül nem vehető igénybe, végrehajtás alá sem vonható.
Amennyiben a szülő, vagy hozzátartozó további megtakarítással kívánja gyermeke életkezdését könnyíteni, akkor ezt 2012.
október 1. napjától kezdve kizárólag a Kincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainál, illetve az addig megnyitott Startszámlák esetében a szerződött hitelintézeteknél, befektetési szolgáltatóknál teheti meg. Más forgalmazónál vezetett Start-számla a Kincstárhoz átvihető.
Számlanyitás megkönnyítése érdekében lehetőség van a Kincstár
honlapján keresztüli on-line időpontfoglalásra, illetve ügyfélregisztrációra egyaránt.
A fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő egyéb
kérdésekben a Kincstár életkezdési támogatási irodájától
kérhető felvilágosítás: Telefon: (+36-1) 327-58-60, Telefax:
(+36-1) 327-58-61 E-mail: baba@allamkincstar.gov.hu
Állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatok elérhetőségei, nyitva
tartása a Kincstár honlapján megtalálható.

Tisztelt Lakosság!
Az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára, a háború hőseire és

Az alábbi tárgyakat várjuk a kiállításhoz: egykori levelek, képeslapok,

áldozataira szeretnénk méltóképpen megemlékezni ebben az évben,

tábori levelezőlapok, naplók, térképek, fényképek, egykori újságok, folyó-

többek között egy kiállítással is. Ezért kérjük a tisztelt Lakosságot, ha van

iratok, a háború ideje alatt kiadott, azzal kapcsolatos témájú könyvek, a

a birtokukban bármilyen, az I. világháborúhoz kapcsolódó emléktárgy, és

háború idejéből származó fegyverek, kitüntetések, jelvények, zászlók, a

ha ezt a kiállítás idejére (augusztus 1-étől 20-ig) a rendelkezésünkre bo-

mindennapi hadi élethez szükséges eszközök és hadifogság emlékei.

csátaná, kérem jelezze a Kultúrházak valamelyikében személyesen, vagy
Papkeszin a 656-189-es, Colorban a 656-202-es telefonszámokon nyitva

SAVANYU BEÁTA

tartási időben, illetve az epapkeszi@gmail.com email címen.

Papkeszi munkahelyre keresünk helybeli férfi
munkaerőt rugalmas munkaidőre, órabér alapú
elszámolással. +36 30 23 96 786

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

HIRDESSEN ÖN

IS A

PAPKESZI HÍRLAPBAN!

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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„Tavaszt hív már a rigó!”
Január elsején beléptünk, a 2014-es év
kapuján, peregtek a napok, hetek s már a
tavasz enyhe fuvallatára, madárcsicsergésre ébredhetünk reggelente.
Február 13-án a Palinta együttes élvezetes
előadásában hallgathattunk, énekelhettünk vidám dalokat: „Farsang van,
farsang van, Járjad a táncot gyorsabban!”

Másnap délután farsangi mulatságunkkal
próbáltuk elűzni a telet a kultúrházban.
Öröm volt látni a sok maskarába öltözött
óvodást, akik a színpadi bemutatkozás után
táncoltak velünk, versenyeztek szüleikkel,
családtagjaikkal a játék öröméért. A tombolasorsolással ért véget az önfeledt délután.
Köszönet a Szülőknek a tombola tárgyakért és a süteményekért. És külön
köszönet Szikszai Norbert üzletvezetőnek
a felajánlott tombola tárgyakért.

Amikor ezek a sorok megjelennek, a
legtöbb nagycsoportosunkat már beíratták szüleik valamelyik iskolába. Nehéz
felelősségteljes döntés ez, onnantól
kezdve, hogy gyermekük lassan elhagyja
a boldog óvodás életet és belekerül az élet
körforgásába. Láttam a szülők szemében
a félelmet, riadtságot, amikor fogadóórákon átbeszéltük a gyermek érettségét,
fejlettségét. Nekünk, óvónőknek sem
egyszerű, könnyű döntés ez, hisz azt
szeretnénk, ha minden egyes gyermek
sikereket, élményeket szerezne az iskola
első évében (is). Bízzunk egymásban! Itt
mindegyikünk a legjobbat akarja gyermekeinknek. Még jó néhány hónap van
szeptemberig, s magunk is csodálkozni
fogunk, mekkora változáson mennek
keresztül ez alatt a leendő elsősök,
mennyire megérnek az iskolára.
Március 14-én, pénteken délelőtt már
hagyományt teremtve óvodánk udvarán
emlékeztünk ünneplőbe öltözötten,
kokárdával a szívünk fölött a Szabadság
harcra dalokkal, versekkel, s a virágoskertben a szél napokig fújta, lobogtatta nemzeti színű, kis zászlóinkat.
Nagy megmérettetés előtt állunk: április
12-én, a költészet napján nagy- és közép-

ső csoportosaink többsége megmutatja,
hogy ott a helyünk a versmondók között.
A
versek
együttes
válogatása,
kiválasztása a mindennapi „titkos
szobai” ☺ felkészülések nagylépések az
irodalom és a versek szeretete felé. „A
versmondás talán az emberi önkifejezés
egyik legjobb eszköze, út saját magunk és
más emberek szívéhez.”
ŐRI ZSUZSANNA,

ÓVÓNŐ

Szívünkben őrizünk
Mély fájdalommal értesültünk február
első napjaiban volt kolleganőnk, Nagy
Istvánné született: Farkas Cecília, Cilike
hosszú betegség után bekövetkezett
haláláról.
Cilike a colori lakótelepen működő
tagóvodánkban dolgozott dajkaként
1976. szeptember 1-től 2004. szeptember
1-ig, aztán a papkeszi óvodában 2006.
július 15-ig, nyugdíjba vonulásáig.
Férjével és két gyermekével Papkeszi,
Vasút út 7. szám alatt laktak.
Elhivatottan, szeretettel végezte munkáját, kollegáit messzemenőkig segítette,
szelídségével a békét, harmóniát, nyugalmat sugározta maga körül. Keze nyomán
tisztaság, rend uralkodott az óvodában.
Sok-sok éven keresztül a colori, vilonya
és a királyszentistváni gyerekekről gon-

doskodott, akik remélhetőleg megőrzik
őt emlékezetükben. Hivatása teljesítésében az sem volt akadály, hogy a rossz
buszközlekedés miatt hosszú évekig gyalog tette meg az utat hazafelé kislányával
együtt.
Sajnos nyugdíjas éveit nem sokáig
élvezhette, mert betegségéből kifolyólag
ápolásra szorult. Megrendülten 2014.
február 10-én elkísértük utolsó útjára.
Cilike emlékét szívünkben örökre
megőrizzük.
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm arra, el kellett indulni,
szívetekben hagyom emlékem örökre,
ha látni akartok, nézzetek az égre.”
A „VADRÓZSA” TAGÓVODA

DOLGOZÓI
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Iskolába készülünk
Az elmúlt 4 hónapban, 6 alkalommal tartottunk iskola-előkészítő foglalkozást a nagycsoportos óvodásoknak, hogy
megismerjük egymást. 3 alkalommal a délelőtti órákban vittük
át őket az óvodából, háromszor pedig a délután foglalkoztunk
velük. Délelőtti foglalkozások alkalmával volt Mesélő, ahol a
gyerekekkel közösen dolgoztuk fel a Kiskakas gyémánt fél krajcárja című mesét, Matekolón az ötös számkörben páros munkával számolgattunk, játszottunk és a Barkácsoló alkalmával
pedig szívószálra készítettünk állatfigurákat!
A délutáni alkalmakkor tartottunk Karácsonyi játszóházat, ahol
az erdei állatok ünnepi készülődésében vehettünk részt. Farsangi játszóházban, csoportmunkában dolgoztunk. A kislányok
virág, a kisfiúk pedig indián fejdíszt készítettek, majd a foglalkozáson megtanított táncot adták elő egymásnak és a szülőknek. Utolsó találkozásunkkor sportolni hívtuk az érdeklődőket.
A gyerekek a szüleikkel párban, csapatokban versenyeztek.
Mindhárom csapat nagyon eredményesen és ügyesen küzdött az
érmekért. Minden alkalmunkon nagyon jól éreztük magunkat
mi és a szép számmal megjelent résztvevők egyaránt. Legközelebb augusztusban rendezünk programot a hozzánk beíra-

tott új kis Bocskais diákoknak és családjaiknak. Reméljük, hogy
már iskolásként is hasonló élményekben lesz részük a tanulóknak!
ESZES-SINKA ZSUZSANNA

ÉS

SZOBOSZLAI ZITA

LEENDŐ ELSŐS TANÍTÓ NÉNIK

Túrázzon velünk!
Tisztelt Lakosság! Túrázni híjuk Önöket a csodálatos
környezetben található Bátorkő várához.
A Thury-vártól nemzetközi turistajelzés vezet a Várvölgyön át
Bátorkő váráig, mely a Fajdas hegységben egy sziklabércen
emelkedik. Ez az egykori Pusztapalota romjai, Mátyás király
vadászkastélya volt. A Bakony rengetegének egyik legszebb
pontján épült a XIV. század elején ez a kis fellegvár, melyről
említést tett Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, Krúdy Gyula és
Petőfi Sándor is műveikben. Az utolsó adat szerint 1559-től
elhagyatott hely. Háromemeletes toronynak és nem várnak
építették, erről árulkodik a ma is látható 15m magas falmaradvány. Csak délnyugat felől volt megközelíthető felvonóhíd segítségével, mely mára már nem látható. Ma egyike a Bakony
középkori emlékeinek.
A kirándulás útiterve: menetrend szerinti járattal Várpalotára,
onnan gyalogtúra a várhoz, majd Várpalotáról szintén menetrend szerinti járattal utazás vissza Papkeszire. A járatok indulási

ideje Papkesziről Várpalotára: 11.23-kor, Várpalotáról Papkeszire: 18.10-kor. Jegyárak: teljes árú jegy egy útra: 370 Ft
A túra időpontja: április 26. szombat
Várunk mindenkit szeretettel egy érdekes bakonyi túrára!
RÁCZKEVI LAJOS,

SZERVEZŐ

Tisztelt Lakosság!
A nyár folyamán csoportos kirándulást tervezek Budapestre a Szépművészeti Múzeumba, ahol megtekintenénk
a tavalyi évben újrarendezett egyiptomi gyűjteményt.
Tervezett utazás: bérelt busszal.
Költségek:kb 4.000 Ft/fő (ami magában foglalja a belépőjegyet és az utazási költséget.)
Részvételi szándékukat május 9-ig jelezhetik személyesen a Kultúrházak valamelyikében, vagy Papkeszin a 656-189-es,
Colorban pedig a 656-202-es telefonszámon, illetve az epapkeszi@gmail.com email címen.
SAVANYU BEÁTA,

KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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Gyermekek óvodai beíratása
Értesítjük a kedves szülőket, hogy a Szivárvány Óvoda
2014/2015-ös nevelési évre a beiratkozás időpontja:
2014. április 23-tól–április 25-ig
Az óvodai beíratáson várjuk azoknak a gyermekeknek a szüleit
• akik 3. életévüket 2014. augusztus 31-ig betöltik,
• akik a 2014/2015. nevelési év (2014. 9. 1.–2015. 08. 31.)
során lesznek 3 évesek.
• akik 5. életévüket a 2014. évben töltik be. Ők a Köznevelési
Tv. értelmében szeptember 1-től óvodai nevelés keretében
folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson kötelesek
részt venni, minimum napi 4 órában.
A beiratkozások helye:
SZIVÁRVÁNY ÓVODA
Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 15.
Tel: 88/451-872
8.00–16.00-ig

Balatonfűzfő, Árpád u. 36.
Tel: 88/451-651
8.00–16.00-ig
Balatonfűzfő, Radnóti u. 26.
Tel: 88/451-860
8.00–16.00-ig
Papkeszi, Fő u. 46.
Tel: 88/484-183
9.00–15.00-ig
Szükséges dokumentumok:
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímigazolványa
• A szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája
• Esetenként a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat
• Sajátos nevelési igényű gyermekek esetén szakértői vélemény
• Tartósan beteg gyermek esetén Magyar Államkincstári Igazolás
SALAMON TAMÁSNÉ

INTÉZMÉNYVEZETŐ

Tisztelt Lakosság!
A Föld napja alkalmából falutakarítást szervezünk
április 22-én Papkeszin 15.00 órától, Colorban 17.00 órától.
Gyülekező mindkét helyszínen a Kultúrháznál.
Az idén is tegyük szebbé településünket!
A szemétszedéshez kesztyűt és zsákot biztosítunk.
PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Gyermeknap
Papkeszin, a Bocskai István Református Általános Iskola
udvarán május 24-én 13.00–18.00 óráig
Program:
Kalandtúra és játéktér sok-sok érdekes, vidám játékkal,
óriáscsúszda, mini játszótér a legkisebbeknek, arcfestés,
óriás társas játék, játszóház, vidám bohóc műsor és
a Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport
gyermekelőadása.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Papkeszi Község Önkormányzata

Meghívó
A Rest Macskák Amatőr
Színjátszó Csoport
társulata szeretettel meghívja a tisztelt
lakosságot következő előadására
2014. május 10-én 17 órától a papkeszi
Kultúrházba.
Belépőjegyek felnőtteknek 300 Ft-os,
gyermekeknek 100 Ft-os áron
válthatók a helyszínen.
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Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját a
Költészet Napja
alkalmából megrendezésre kerülő programjaira
Április 9-én 17.00 Farkas István festőművész kiállításának megnyitója
A vendégeket köszönti Ráczkevi Lajos polgármester.
Közreműködik a Sorstárs Népdalkör.
A kiállítás megtekinthető április 9-től 30-ig a Kultúrház nyitva tartási idejében.
Április 10-én 10.30-tól Levente Péter műsora – a belépés díjtalan.
A program az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Papkeszi Községi Könyvtár
(könyvtári, információs és közösségi hely) szervezésében.
Április 12-én 15.00 VII. települési versmondó verseny
A rendezvények helyszíne: Kultúrház, Papkeszi, Fő u. 21.

Tisztelt Lakosság!
2014. július 4–6 Református Egyházi Napokat (REND) tartanak Őriszentpéteren.
A Papkeszi Református Egyházközség kirándulást szervez Őriszentpéterre 2014. július 5. napjára.
A buszköltség 3.100,- Ft/fő, valamint regisztrációs díj (előre fizetendő a buszköltséggel együtt) 18 év felett 1.000,- Ft/fő.
Jelentkezési határidő: 2014. április 15.
Jelentkezni lehet: Horváth Béla gondnoknál és Horváth Bélánénál.
A költségek befizetési határideje: 2014. május hó közepe

2014. április
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VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL

Tájékoztató a Balatonalmádi Járási Hivatal ügyfélfogadási rendjéről
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási
Hivatal szervezeti egységeinek ügyfélfogadási rendjéről az alábbi tájékoztatást nyújtom tisztelt ügyfeleinknek:

Balatonalmádi Okmányiroda
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Tel.: 88/594-180, 88/594-192
Nap
Ügyfélfogadási idő
Hétfő
8.00–11.30 és 12.30–17.00
Kedd
Zárva
Szerda
8.00–11.30 és 12.30–16.00
Csütörtök
8.00–11.30 és 12.30–16.00
Péntek
8.00–13.00
Balatonfűzfői Kormányablak Okmányirodával
Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Tel.: 88/596-907, 88/596-905
Nap
Ügyfélfogadási idő
Hétfő
8.00–20.00
Kedd
8.00–20.00
Szerda
8.00–20.00
Csütörtök
8.00–20.00
Péntek
8.00–20.00
Tájékoztatom tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Balatonfűzfői
Kormányablakban változatlanul lehet okmányirodai ügyeket is
intézni, továbbá lehetőség van ügyfélkapu létesítésre, állampolgársági ügyek, ÉTDR ügyek, családtámogatási ügyek, egészségbiztosítási ügyek (pl. utazási költségtérítés), nyugdíj ügyek
intézésére, valamint hiteles tulajdoni lap és térképmásolat
igénylésére is. (A teljes ügykörlistát a kormányablakokról szóló
515/2013. (XII. 30.) korm. rendelet mellékletei tartalmazzák.)
Az Okmányirodában és a Kormányablakban kispostai pénztár
működik, ezért okmányirodai ügyekben bankkártyás fizetésen
túl lehetőség van a készpénzzel történő fizetésre is, tulajdoni lap
és térképmásolat igénylése esetén kizárólag készpénzzel történő
fizetés lehetséges.
A várakozási idő elkerülése érdekében lehetőség van időpontfoglalásra a fent megadott telefonszámokon vagy személyesen
ügyfélfogadási időben. Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleink a
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda
linken,
ügyfélkapuval nem rendelkezők a http://www.nyilvantarto.hu
oldalon is foglalhatnak időpontot.
A szociális igazgatással kapcsolatos ügyintézés helyszíne (Balatonalmádi, Baross Gábor utca 32.) és ügyfélfogadási ideje változatlan. A járási hivatal hatáskörébe tartozó egyéb ügyekben
(pl. szabálysértési, környezetvédelmi, egyes oktatással kapcso-

latos ügyek) Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. szám alatt
állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Hatósági Osztály
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Tel.: 88/594-180, 183
Balatonalmádi, Baross Gábor utca 32.
Tel.: 88/594-127, 88/594-129
Nap
Ügyfélfogadási idő
Hétfő
8.00–16.30
Kedd
Zárva
Szerda
8.00–16.30
Csütörtök
8.00–16.30
Péntek
8.00–13.00
A Balatonalmádi Járási Hivatal szakigazgatási szervei változatlan ügyfélfogadási időben várják a ügyfeleket az alábbiak
szerint:

Járási Gyámhivatal
Balatonalmádi, Baross G. utca 32.
Tel.: 88/594-120, 88/594-122
Nap
Ügyfélfogadási idő
Hétfő
8.00–16.30
Kedd
Zárva
Szerda
8.00–16.30
Csütörtök
8.00–16.30
Péntek
8.00–13.00

Nap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Munkaügyi Kirendeltség
Balatonalmádi, Rákóczi út 43.
Tel.: 88/439-055
Ügyfélfogadási idő
8.00–14.00
Zárva
8.00–14.00
8.00–14.00
8.00–12.00

Kérem, forduljanak hozzánk bizalommal, ügyintézőink
készséggel állnak ügyfeleink rendelkezésére!
Balatonalmádi, 2014. március 14.
DR. TAR VIKTÓRIA HIVATALVEZETŐ
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL
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Kicsalta a jó idő a kerékpárosokat az utakra
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság területén 2013. évben
bekövetkezett közlekedési balesetek elemzésekor egyértelműen
megfigyelhető a szezonalitás – kivétel talán a kerékpárosok –,
amely a nyáron többszörösére növekvő nyaraló és jármű forgalommal magyarázható.
A személyi sérüléssel járó balesetek leggyakoribb okai között
szerepelnek továbbra is a relatív gyorshajtás, vagyis az út és
látási viszonyoknak nem megfelelően megválasztott sebesség, a
követési távolság, valamint az elsőbbségi és kanyarodási szabályok be nem tartása. 4 esetben fordult elő, hogy a balesetet
okozó vezető ittas volt.
A közlekedés legvédtelenebb résztvevői a gyalogosok, illetve
kerékpárosok. 2013. évben – a kerékpárosok által okozott balesetek száma 10 volt. A balestek bekövetkezésért gyakran maguk
a kerékpárosok felelősek. 2014. évben a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság baleset-megelőzési tevékenységében – éppen
ezért – kiemelt figyelmet fordítunk a kerékpáros balesetek
megelőzésére.
A kerékpárral közlekedő személy a közlekedésnek egyenrangú
résztvevője, ami azt jelenti, ugyanúgy ismernie kell a közlekedési
szabályokat mint a gépjármű vezetőknek!
Tekintsük át a legfontosabb, a kerékpárosokra vonatkozó,
közlekedési szabályokat:
Alapszabály: a kerékpárt hajtó személy vezetőnek, a kerékpárt
toló személy gyalogosnak minősül!
• Csak akkor lehet behajtani kerékpárral az egyirányú út tilos
oldaláról, ha azt kiegészítő jelzőtábla megengedi!
• A kerékpárosokra is vonatkozik a kézben tartott mobil telefonnal való telefonálás tilalma vezetés közben!
• Kerékpárral mindig az úttest menetirány szerinti jobb oldalán
kell közlekedni. Kivétel, ha az kerékpáros közlekedésre alkalmatlan, vagy tiltott. Ebben az esetben a járdán a gyalogosok
zavarása nélkül, maximum 10 km/óra sebességgel lehet haladni.

• A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a gyalogos forgalmat
nem akadályozhatja, és nem veszélyeztetheti.
• Kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat
10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár
pótülésén. Kettőnél több kerekű kerékpáron 17. életévét
betöltött személy szállíthat a kerékpárt nem hajtó utast.
• Éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok között vagy a kerékpáron vagy a kerékpároson (fontos változás!), elől fehér –
hátul piros, folyamatos vagy villogó fényjelzést kell használni!
• Lakott területen kívül fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell
viselni éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok között.
Lakott területen belül kifejezetten ajánlott.
• Kerékpárral TILOS lakott területen kívül
– főútvonalon balra kanyarodni, az úttest jobb széléről át kell
tolni a kerékpárt,
– főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek egyedül
kerékpározni,
– elengedett kormánnyal kerékpározni,
– kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerékpár-utánfutót
kivéve – egyéb vontatmányt kapcsolni,
– kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni,
– kerékpáron oldalra, előre vagy hátra egy méternél hosszabban
kinyúló, a vezetőt a vezetésben akadályozó tárgyat szállítani,
– kerékpárral állatot vezetni.
Téves az a köztudatban elterjedt nézet, hogy már lehet alkohol
fogyasztása után kerékpározni!
• Főúton alkohol fogyasztása után kerékpározni TILOS!
Ellenkező esetben a közigazgatási bírság összege 60.000 Ft.
• Mellékúton és kerékpárúton alkohol fogyasztása után – például
egy sör vagy 2 dl bor – csak akkor szabad kerékpározni, ha a
vezető közlekedésre, vezetésre alkalmas állapotban van! Ha nem,
akkor közigazgatási eljárásban 30.000 Ft bírsággal kell sújtani.
SZAKTANÁCSADÓ: PAPP CSONGOR R. ALEZREDES
KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI ALOSZTÁLYVEZETŐ
STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a településrészeken használtruha – gyűjtőedények kerülnek kihelyezésre.
A gyűjtőedényekbe a feleslegessé vált, tisztára mosott és becsomagolt textíliák, ruhaneműk, lábbelik, játékok elhelyezésére
van lehetőség, melyekkel a szolgáltató a „Tőlünk Nektek” Alapítványon keresztül, több nemzetközi karitatív szervezettel
együttműködve segíti a rászorulókat.
A használtruha-gyűjtőedények megtalálhatók Papkeszin az orvosi rendelő udvarában
Colorchemia lakótelepen a szelektív hulladékgyűjtő sziget mellett.
A szolgáltató a gyűjtőedények ürítését kéthetente végzi.

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft. a többlethulladék elszállításához
hulladékgyűjtő zsákokat biztosít, amelyek 420 Ft/db áron a Polgármesteri Hivatalban megvásárolhatók.
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Biztonságosabb Internet Nap – Safer Internet Day – Zaklatás
Az internet használata ma már gyakorlatilag elkerülhetetlen. Már az általános
iskolában is tanulnak a gyerekek informatikát, és a számítógépes ismereteken
belül internet használatot. Későbbi tanulmányaik során egy-egy feladat megoldásához, kisdolgozat elkészítéséhez internet
nélkül már hozzá sem fognak. Ilyen esetekben a „könytárazás” gyors és egyszerűbb
módját választják. A felsőfokú intézmények
hallgatói az oktatási intézményeikkel a
kapcsolatot szinte már csak az internet
használatával tudják tartani.
A hétköznapi életben is az internetet
vesszük igénybe a barátainkkal,
ismerősökkel való kapcsolattartásban,
utazás előtt menetrend keresésnél, vásárlásnál, mesterember keresésénél, banki
ügyek intézésénél, hírek olvasásához,
bennünket érdeklő témákban információszerzéshez, zenék, filmek, könyvek,
letöltéséhez vagyis szórakozáshoz. És
még sorolhatnám a lehetőségek végtelen
tárházát, amelyet az internet nyújt.
Szeretek netezni, szeretek szörfölni a neten, de
• Nem adom meg és nem teszem közzé a
személyes adataimat, banki adataimat,
elérhetőségemet minden szíre-szóra,
• Nem töltök fel fotókat másról, magamról is csak olyant, amit akár évek múlva
is vállalhatok,
• Nem kommunikálok olyan stílusban,
témában, másokról véleményt nyilvánítva, amely nem tartozik a nagy
nyilvánosságra,
• Nem hiszek el mindent feltétel nélkül,
amit olvasok, amit látok,

• Nem vásárolok csak postai utánvétellel
ismeretlen emberektől, cégektől,
• Nem nézegetek tiltott információkat
hordozó oldalakat,
• Nem töltöm a „fél életemet”, a szabadidőmet a számítógép előtt.
Így elkerülhetem, hogy
• Adathalászok hálójába kerüljek, akik
az általam megadott információk
alapján bűncselekményt követnek el
ellenem, vagy a látottak, tapasztaltak, a
velem megtörténtek miatt áldozattá
váljak,
• Megszámlálhatatlan, időnként zaklatásnyi mennyiségű hirdetést, reklámot kapjak,
• Megharagudjanak rám a barátaim,
ismerőseim, hogy kellemetlen helyzetbe
hoztam őket, jómagam bűncselekmény
elkövetőjévé váljak.
A közösségi oldalakon egy új, veszélyes
szokás terjed a fiatalok körében, a cyberbullying, vagyis zaklatás. Az egyre
gyakoribb internetes kortárs-zaklatás
divatja mostanra a magyar fiatalokat is
elérte. Egyre többen próbálják kiközösíteni vagy megleckéztetni a számukra
nem szimpatikus osztálytársat például
úgy,
- hogy álprofilt hoznak létre a nevükben,
szervezetten
pocskondiázzák
egy
közösségi oldalon,
- esetleg megverik és az erről készült
videót feltöltik a netre,
- mobiltelefonon küldenek kellemetlen
vagy ijesztő SMS-eket.

Zaklatást valósít meg a Bűntető
Törvénykönyv szerint az,
• aki mást megfélemlítve, magánéletébe,
minden napjaiba beavatkozva rendszeresen, tartósan háborgat,
• aki mást vagy hozzá tartózóját személy
elleni erőszakos vagy testi épségét
veszélyeztető cselekmény elkövetésével
fenyeget.
Tippek gyerekeknek és fiataloknak az
internetes zaklatás megelőzésére
1. Mindig tartsd tiszteletben a többieket!
Nem láthatod, milyen hatással vannak
szavaid, vagy az általad küldött képek
másokra, ezért fontos, hogy tartsd
őket tiszteletben, és gondold meg, mit
mondasz/küldesz másoknak.
2. Használd az eszed, mielőtt közzéteszed! Bármit küldesz, vagy posztolsz
online, legyen az fotó, vagy szöveg,
nagyon gyorsan elterjedhet, nem törölhető, örökre online maradhat.
3. A jelszavadat kezeld úgy, mint a fogkefédet – ne oszd meg másokkal! A
mobil számodat csak megbízható
barátaidnak add meg!
4. Blokkold a zaklatót! Tanuld meg,
hogyan blokkolhatod vagy jelentheted, aki kellemetlenül viselkedik, és
ne vágj vissza, ne válaszolj haragból!
5. Mentsd el a bizonyítékot! Tanuld meg,
hogyan mentheted el a sértő
üzeneteket, képeket vagy online
beszélgetéseket!
6. Beszélj róla! Ha sérelem ért, mondd el
egy felnőttnek, akiben megbízol, vagy
hívd a Kék Vonal Helpline számát:
116 111, vagy a rendőrséget!
7. Ne állj félre, ha tudsz róla, hogy valakit zaklatnak! Támogasd az áldozatot,
jelentsd a zaklatást! Te hogy éreznéd
magad, ha senki nem állna melléd?
Kedves Szülők, Pedagógusok, gyermekekkel foglalkozó Felnőttek!
Mindnyájunk feladata, hogy megvédjük
gyermekeinket, fiataljainkat az internetes
bűnelkövetéstől és áldozattá válástól.
STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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Kedves Olvasó!
Ha van kedve játszani, töltse ki a tesztet,

3. Melyik arab ország fővárosát nevezik

8. Walt Disney melyik mesefigurája ünne-

karikázza be, vagy húzza alá a helyesnek

édenkertnek?

pelte 1984-ben ötvenedik születésnapját?

gondolt választ, majd névvel, lakcímmel

a. Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság

a. Miki egér

ellátott borítékba helyezve juttassa el a pap-

b. Abu-Dzabi

b. Donald kacsa

keszi vagy a colori Kultúrházba 2014.

c. Rijád

c. Goofy kutya

csak személyesen, hanem elektronikusan is

4. Milyen hivatalos büntetőeszköz volt a

9. Milyen jellegű zenemű a scherzo?

eljuttatható a könyvtárba a megoldás. A

kancsuka?

a. melankolikus hangzású zene

kérdések számát, és a válaszok betűjelét

a. kaloda

b. vidám, élénk ütemben előadott zenedarab

feltüntetve az epapkeszi@gmail.com email

b. korbács

c. hangsúlyos, erős hangzású zenedarab

címre küldhető. (Ne feledje nevét és

c. kalapács

május 20-ig. A megjelölt időpontig nem

lakcímét is feltüntetni!)

10. Kitől származik a ma már közmondás-

A legtöbb helyes választ megjelölt játékosok

5. Melyik felfedezéshez kapcsolódik a

nak tekintett mondat: „Az idő pénz”?

között ajándékkönyv kerül kisorsolásra.

„fáraó átka”?

a. Henry Ford

A helyes megfejtést a következő hírlapban

a. Tutanhamon sírjának feltárásához

b. George Washington

olvashatják. Kellemes időtöltést kívánok.

b. Ur királyi sírjainak faltárásához

c. Benjamin Franklin

c. Pompeji feltárásához
1. Hol vezették be a világon először a

Az előző számban megjelent teszt helyes

diákok részére az érettségit?

6. Minek a múzsája volt Kalliopé az ókori

megoldása: 1 – B (1735).; 2 – B (Könyves

a. Magyarországon

görög mitológiában?

Kálmán); 3 – A (brit); 4 – C (egy

b. Olaszországban

a. tánc

párhuzamos oldal-párja van); 5 – B (New-

c. Poroszországban

b. történetírás

Orleans); 6 – A (Egry József); 7 – C (Japán);

c. elbeszélő költészet

8 – B (Rousseau); 9 – B (Szabó Magda:

2. Attila hun király egyik feleségét egyszerű-

Abigél), 10 – A (Párizs a XX. században).

en „a görög nő”-nek nevezték. Melyik ez a

7. Melyik várat nevezték már a 15. század-

A játék nyertese: Varga Zoltán. Nyeremé-

ma is divatos női név?

ban is Magyarország kapujának?

nye: Pápai Éva – Nagy Endre: Kína ahogy

a. Krimhilda

a. Nándorfehérvárt

egy akvarellista látja c. könyv. Gratulálok a

b. Réka

b. Soproni várat

nyertesnek.

c. Ildikó

c. Gyulai várat

SAVANYU BEÁTA,

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Tervezett programok
Április

Május

1. PÖNYK klubfoglalkozása 16.00-tól a kisteremben

3. Anyák napi műsor Colorban 15.00 órától

Egészségügyi előadás 17.00-től a nagyteremben. PÖNYK ren-

6. PÖNYK klubfoglalkozása 17.00-tól a kisteremben

dezvénye

10. Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport előadása 17.00

9–12-ig Költészet napi rendezvények

órától

9-én 17.00 órától a rendezvénysorozat és kiállítás-megnyitó

24. Gyermeknap Papkeszin 13.00–18.00 óráig az általános

10-én 10.30-tól Levente Péter műsora

iskola udvarán

12-én 15.00 órától VII. települési versmondó verseny

28. Irodalmi teaház 18.00 órától

14–16-ig Bocskai Napok programjai

30. Óvoda évzáró rendezvénye

17. Húsvéti játszóház 16.30-tól Colorban

30. Gyermeknap és főzőverseny Colorban a TEC rendezvénye

18. Húsvéti játszóház 15.00 órától Papkeszin
22. Falutakarítás a Föld Napja alkalmából 15.00 órától a

Június

lakosság segítségével Papkeszin, Colorban 17.00-től

2. Pedagógus napi ünnepség a településen működő oktatási és

30. Májusfa állítás Colorban a TEC rendezvénye

nevelési intézmények dolgozói részére 17.00-től
3. PÖNYK klubfoglalkozása 17.00-tól a kisteremben

