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Karácsonyi köszöntő
Ha egymást segítjük, kiegészítjük egymás hiányosságait, értelmet és örömöt adunk egymás életének. Karácsonykor van fény,
van remény, van öröm! Erre a gyönyörű üzenetre különösen
nagy szüksége van a mai kor emberének! „Ilyenkor gondoljunk
arra, hogy - újkeletű kifejezéssel élve - ...állandó stresszel és gazdasági válságokkal.... terhelt korunkban a hétköznapok során
nem a pénzünkkel, hanem a szeretet kincseivel kellene
pazarlóbban bánnunk!” Mert sajnos a 21. század embere
számára a karácsony jelentése átalakult és kimerül abban, hogy
fenyőfát vásárolunk, halat, bejglit készítünk és persze a pénztárcánk vastagságától függően ajándékot veszünk. Eszünk, iszunk,
pihenünk, ajándékozunk és mindjárt itt lesz a szilveszter is, a
nagy mulatságok időszaka. Azután érkezik az új év, megyünk
tovább a megszokott kerékvágásban. Az a tény, hogy változik,
fejlődik a világ, nem jelenti azt, hogy a ráhangolódni tudás és az
empátia képességét elveszítjük! A karácsonyfa sem lehet egy
egyszerű fenyőfa, amelyet kivágunk, feldíszítünk, majd
kidobunk. A karácsonyfa ugyanis az ajándékozó szeretet szimbóluma. Jó lenne, ha a karácsonyfa alá nem csak az ajándékokat

helyeznénk el, hanem szívünk szeretetét is. Mert a szeretet
megteremtődik az egymás iránti türelem, tisztelet, a másik
megértésének szándéka, segítésének készsége is. „A szeretet az
egyetlen kincs ugyanis, mely növekszik, ha pazaroljuk. A karácsony alkalmat kínál számunkra is, hogy megnyissuk szívünket
az örömre, a mások iránti szeretetre. És ehhez nem fényes külsőségek kellenek. Ehelyett kedves szóval, mosollyal és a közelgő új
esztendőre szóló jó kívánságokkal közeledünk egymáshoz. Így
élhetjük csak át az igazi csodát, amire a szeretet teszi képessé az
embert.”
Kívánom mindannyiunknak, hogy a szeretet és a vele együtt
járó békesség tegye széppé az ünnepüket. Kívánom, hogy ez az
ünnepi idő segítse Önöket igazi kikapcsolódáshoz, szellemi és
testi és nem kevésbé lelki megújuláshoz, feltöltődéshez, hogy az
új esztendőt új lelkesedéssel és tettrekészséggel kezdhessük.
RÁCZKEVI LAJOS
POLGÁRMESTER
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Köszönöm a bizalmat!
Tisztelt Papkeszi lakosok!
Nem lehet a jövőt megálmodni, gyorsan változó világban élünk. Nagyon fontos az összefogás, a közösség összetartozása. A településhez való kötődésem ad erőt, kitartást az
elkövetkezendő időszakra, a ránk váró feladatok megoldására. Köszönöm minden Pap-

keszit szerető, Papkesziért dolgozó embernek
azt az önzetlen, áldozatos munkát, amellyel
segítették a település fejlődését és az én
munkámat. Köszönöm Papkeszi lakosságának
a bizalmat, amit újra megkaptam a választásokon. Minden tudásomat és erőmet arra
fogom fordítani, hogy Papkeszi lakossága jól

érezze magát a településünkön és életkörülményei folyamatosan javuljanak.
Mindent elkövetek annak érdekében, hogy
büszkék és elégedettek lehessünk az előttünk
álló időszakban.
RÁCZKEVI LAJOS POLGÁRMESTER

Tisztelt Papkeszi lakosok!
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-én megtartott
választásával a hetedik önkormányzati ciklus
vette kezdetét. A jelöltek közül szavazataikkal Önök kiválasztották azokat, akiket a
legalkalmasabbnak tartanak a közügyek
intézésére, az Önök képviseletére. Papkeszi
község lakossága azzal a bizalommal tüntetett
ki bennünket, hogy munkánkkal öt éven
keresztül a település fejlődését szolgáljuk,
a közügyeket a hatályos jogszabályok alapján,
a köz érdekeinek legmesszebbmenőkig
történő figyelembe vételével intézzük, ahogy
erre az alakuló ülésen esküt tettünk.
Papkeszi polgármestereként szeretném, hogy
a korábbi évek takarékos gazdálkodását folytatva, lehetőségeinket a legjobban kihasználva gazdagíthatnánk és tehetnénk minél
élhetőbbé településünket. Kérem, támogassanak abban, hogy az előttünk álló öt év alatt
megvalósulhasson
– a csapadékvíz elvezetés megoldása a református templomtól a Bendola patakig,
– a papkeszi művelődési ház felújítása és
bővítése, korszerű illemhelyek és ruhatár
kialakítása

– a colori Vitéz Bartha Andor Művelődési
Ház nyílászáróinak cseréje,
– a Petőfi utca szilárd burkolatának befejezése,
– a hiányzó járdák pótlása, a meglévők javítása,
– a településrészek belső úthálózatának felújítása,
– az óvoda tetőszerkezetének cseréje, az épület
akadálymentesítése
– a Községház akadálymentesítése, nyílászáróinak cseréje, külső hőszigetelése,
– falugondnok telephely kialakítás a BajcsyZsilinszky utcában,
– telepgondnoki telephely kialakítása
Colorban,
– a Danka József Egészségház fa nyílászáróinak cseréje és fűtéskorszerűsítése,
– a Bocskai István Általános Iskola tanulói
részére a kulturált étkeztetés megoldása,
– a sportöltöző tetőszigetelése,
– kerékpárút kialakítása, a balatoni
kerékpárúthoz történő csatlakozással.

kapjanak az itt élők a munkahelyek
vonatkozásában is. A legjobb természetesen a
helyben történő foglalkoztatás lenne, azonban erre kevés a reális esély. A közeli
nagyvárásokban működő vállalatokat célozzuk meg, a munkahelyre való eljutás és hazajutás lehetőségének biztosításával.

Továbbra is fontosnak tartom, hogy az itt élők
minél nagyobb számban legyenek résztvevői
kulturális, közösségi rendezvényeinknek.
Az elhelyezkedési lehetőségek javítása
érdekében is tettünk már lépéseket, a közfoglalkoztatáson túl alternatívát kell, hogy

Kérem az itt élőket, ötleteikkel, javaslataikkal
bátran keressenek meg! Hiszem, hogy együtt,
közösen sokat tudunk tenni Papkeszi jobb és
szebb jövőjéért!

A Colorchemia ipartelep kármentesítése
esetén a betelepülő ipar is sokat javíthatna a
munkaügyi helyzeten. Sajnos, a kármentesítésben hosszú évek óta nincs előrelépés.
Fontosnak tartom, hogy ügyes-bajos dolgaik
intézéséhez továbbra is helyben kaphassanak
pontos és szakszerű segítséget.
Megválasztott képviselőtársaim hasonló
célkitűzéseket fogalmaztak meg választási
programjaikban, ezért is bízom abban, hogy a
Képviselő-testület közös akarattal, a kitűzött
célok megvalósításáért együtt tud dolgozni.

RÁCZKEVI LAJOS POLGÁRMESTER

Meghívó
Adventi jótékonysági koncert a Papkeszi Református Templom orgonájának
felújításáért 2014. december 14-én 17 órától a Papkeszi Református
Templomban.
Közreműködők: Bocskai István Református Általános Iskola tanulói –
ének, Sorstárs Népdalkör – ének, Horváth Krisztina – zongora,
Horváth Beáta – orgona
A belépés díjtalan. Adományaikkal az orgona felújításához járulnak hozzá.
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Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület 2014. szeptember 24-én tartotta soron
következő rendes ülését.
A Képviselő-testület
• tájékoztatót hallgatott meg a település munkaügyi helyzetéről.
• értékelte a 2014. évben megvalósított útfelújítások tapasztalatait.
• felülvizsgálta a helyi adókról szóló önkormányzati rendeleteit.
• kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulóját.
• a zárt csapadékvíz elvezető csatorna kitisztíttatását határozta el az
un. „Kossuth közben”. A munkát a megbízott Aqua-Start Kft.
november hónap utolsó hetében elvégezte, így a csapadékvíz
elvezetés végső megoldásáig elhárult az érintett ingatlanok
esetében a lezúduló csapadékvíz okozta veszélyhelyzet.
• megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait.
A Képviselő-testület 2014. október 2-án rendkívüli ülést tartott.
Az ülés összehívására egyetlen napirend tárgyalása – a szociális
célú tűzifa igénylés benyújtása – miatt került sor.
A Képviselő-testület 58 erdei m3 szociális célú tűzifa iránt nyújtott be igényt. Az igények elbírálása során a Belügyminiszter úr a
kérelmet részben támogatta, településünk 37 m3 tűzifa juttatásban részesül.
A 2014. október 12-én megtartott helyi önkormányzati képviselők
és polgármester választást követően a Képviselő-testület 2014.
október 22-én tartotta alakuló ülését.
A Képviselő-testület
• meghallgatta a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatóját a választás eredményéről, a megválasztott képviselők,
majd a település polgármestere letette az esküt és aláírták az
esküokmányt.
• Ráczkevi Lajos Polgármester úr ismertette programját, a
2014–2019. ciklus célkitűzéseit.
• titkos szavazással – 4 igen és 3 nem szavazattal – Takács Tibor
képviselőt alpolgármesterré választotta.
• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX.
törvény 71. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Ráczkevi Lajos
polgármester havi illetményét bruttó 448 700 Ft összegben,
havi költségtérítését bruttó 67 300 Ft összegben állapította meg.
• Takács Tibor alpolgármester havi tiszteletdíját – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 80. §
(2) bekezdésében foglaltak alapján bruttó 157 100 Ft összegben,
havi költségtérítését bruttó 23 565 Ft összegben állapította meg.
• döntött a bizottsági struktúráról, mely megegyezik az előző ciklusban létrehozott bizottságokkal. A Vagyonnyilatkozati Bizottság
elnökévé Pethő-Pataki Szilvia képviselőt, tagjává Czotter Csabáné
és Horváth Annamária képviselőt, a Pénzügyi, Településfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság elnökévé Simon-Jójárt Sándor
János képviselőt, tagjává Czotter Csaba Lászlóné és Horváth
Annamária képviselőt, nem képviselő tagjává pedig Humpók
Mária és Kántorné Istók Klára papkeszi lakosokat választotta meg.

Úgy döntött, hogy módosítja a Colorchemia Településrészi
Önkormányzati Testület személyi összetételét, a továbbiakban 2 fő
képviselő és 3 fő településrészen élő, nem képviselő taggal kívánja a
részönkormányzatot felállítani.
• megalkotta a helyi szociális tüzelőanyag juttatásának helyi
szabályairól szóló 10/2014. (X. 28.) önkormányzati rendeletét.
(A rendeletet a Papkeszi Hírlapban közzétesszük.)
• a közmeghallgatások időpontját Colorchemia lakótelepen 2014.
november 17-én 16.00 órai időpontban, Papkeszin pedig 2014.
november 18-án 16.00 órai időpontban határozta meg.
2014. november 17-én a colori Vitéz Bartha Andor Művelődési
Házban, majd 2014. november 18-án a papkeszi Művelődési
Házban tartott közmeghallgatást a Képviselő-testület. A lakossági
fórumokon bemutatkozott az újonnan megválasztott Képviselőtestület. Első napirendként – mindkét helyszínen – tájékoztatót adott
a turisztikai szezon közbiztonsági tapasztalatairól Éliás Gábor r. őrnagy
úr, a balatonkenesei rendőrőrs parancsnoka. Ezt követően Ráczkevi
Lajos polgármester úr értékelte az eltelt egy év önkormányzati
munkáját, majd ismertette az új testület előtt álló feladatokat.
A Képviselő-testület
• a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a helyi önkormányzati
képviselők részére tiszteletdíjat kíván megállapítani. A képviselők
tiszteletdíjának havi összegét bruttó 30.000 Ft-ban, a bizottsági
elnökök pótdíját havi bruttó 20.000 Ft-ban határozta meg.
Szankciókat állapított meg a képviselők részére, amennyiben az
ülésekről indokolatlanul, illetve igazolatlanul távol maradnak.
• módosította az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát.
• megválasztotta a Colorchemia Településrészi Önkormányzati
Testület tagjait. A részönkormányzati testület elnökévé Györkös
Tamás képviselőt, tagjává Pethő-Pataki Szilvia képviselőt, Barsi
Ákos, Dévényi Dóra és Stéberné Endrédi Márta településrészen
élő választópolgárt választotta meg.
• megtárgyalta a helyi adók felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület a korábban megállapított adómértékeken –
az építményadó kivételével – nem módosított. Az építményadó
mértékét 2015. január 1-jétől 1.300 Ft/m2/év mértékről 900
Ft/m2/év mértékre csökkentette.
• a Colorchemia lakótelepen lévő Vitéz Bartha Andor Művelődési
Ház üresen álló helyiségeinek hasznosításáról döntött. A
Tegyünk Együtt Colorért Egyesület kérésére a korábbi vegyesbolt helyiségét edzőterem céljára biztosítja. A korábbi
vendéglátóegység helyiségét, illetve az elősátort a telepgondnokság részére telephely céljára biztosítja. Mindkét helyiség eredeti
használati jellegét vissza kell állítani, ha a vegyesbolt, illetve a
vendéglátó egység újranyitására lehetőség nyílik.
• elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójára beérkezett pályázatokat.
A Képviselő-testülethez 7 fő felsőfokú tanulmányokat folytató
papkeszi illetőségű fiatal nyújtotta be pályázatát, valamennyi
pályázat kedvező elbírálásában részesült, részükre az önkor-
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mányzat 2015. évben (10 hónapban) havi 4.000 Ft/fő ösztöndíjat állapított meg.
• támogatta a Bocskai István Református Általános Iskola javaslatát,
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mely szerint 3 fő nyolcadik osztályos tanuló részvételét javasolta az
Arany János Tehetséggondozó Programba. A Képviselő-testület elvi
támogatást nyújtott a tanulók részére, anyagi támogatást nem biztosít.

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás eredményéről
2014. október 12-én a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása Papkeszi községben zavartalanul lezajlott a
001. szavazókörben, a Papkeszi Művelődési házban, valamint a 002.
számú szavazókörben a Vitéz Bartha Andor Művelődési Házban.
A Helyi Választási Bizottság 2014. augusztus 25-től szeptember 8án 16.00 óráig vehetett jelölteket nyilvántartásba. Ez idő alatt 2 fő
polgármester-jelölt és 13 fő képviselő-jelölt kérte nyilvántartásba
vételét, a bizottság valamennyi jelöltet nyilvántartásba vette, elutasításra nem került sor.
2014. október 12-én, a szavazás lezárását követően, a helyi önkormányzati képviselőkre és polgármesterekre leadott szavazatokat a
szavazatszámláló bizottságok megszámlálták, jegyzőkönyvben
rögzítették. A Helyi Választási Bizottság – a Helyi Választási Iroda
közreműködésével – a két szavazókörben készült jegyzőkönyveket
számszakilag és a törvényi előírásnak megfelelően ellenőrizte, majd
A polgármester-jelöltekre leadott szavazólapok közül 16 db volt
érvénytelen. A polgármester-választás eredményes volt, a leadott
érvényes szavazatok 80,43 %-ával
S.sz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Képviselő-jelölt neve
Eszesné Brasch Mária
Humpók Mária
Pethő-Pataki Szilvia
Ráczkevi Lajos
Győrfiné Virág Irma
Őri Zsuzsanna
Simon-Jójárt Sándor János
Györkös Tamás
Sári Gyula
Horváth Annamária
Varga Zsoltné
Czotter Csaba Lászlóné
Takács Tibor

független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független

A Képviselő-testület tag jai: Simon-Jójárt Sándor János,
Horváth Annamária, Györkös Tamás, Pethő-Pataki Szilvia,
Takács Tibor, Czotter Csaba Lászlóné
Ráczkevi Lajos képviselő-jelölt a helyi önkormányzati
képviselőválasztáson 234 szavazatot kapott, azonban a polgármesteri tisztség elnyerése miatt, a jogszabályban foglaltak szerint, az
egyéni listáról törölni kellett.
A települési önkormányzati képviselők választása szavazólapjai közül
13 db érvénytelen szavazólapot találtak a szavazatszámláló bizottságok.
A megyei önkormányzati választás listáira leadott szavazatok
száma szavazókörönként az alábbi:

összesített jegyzőkönyvben rögzítette és határozatával megállapította a választás eredményét. A Helyi Választási Bizottság eredményt megállapító határozata ellen 2014. október 15-én 16.00
óráig fellebbezés nem érkezett.
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás
napján: 1.303 fő
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 476 fő, a
szavazásra jogosultak 36.53 %-a.
A polgármesteri tisztség elnyerésére ketten indultak. Horváth
Gyula 90, míg Ráczkevi Lajos 370 szavazatot kapott.
A polgármester választás szavazóköri eredménye az alábbi:
Polgármester-jelölt neve 001. szavazókör 002. szavazókör
Horváth Gyula
76
14
Ráczkevi Lajos
289
81

Papkeszi Község Polgármestere ismét RÁCZKEVI LAJOS lett.
A települési önkormányzati képviselők választásának
szavazóköri és összesített eredménye az alábbi:
001.
107
108
123
199
85
130
186
122
118
185
142
142
176
S.sz. Lista megnevezése
1.
DK
2.
MSZP
3.
FIDESZ-KDNP
4.
JOBBIK
5.
EGYÜTT

002.
21
12
73
35
51
9
49
78
7
17
6
11
12

Település összesen
128
120
196
234
136
139
235
200
125
202
148
153
188

001.szavazókör 002.szavazókör
19
3
54
29
192
23
82
35
18
3

Érvénytelen szavazólapok száma: 18 db
A Szavazatszámláló Bizottságok, a Helyi Választási Bizottság,
továbbá a Helyi Választási Iroda tagjai a jogszabályi előírásoknak
megfelelően végezték feladataikat.
KÁNTORNÉ ISTÓK KLÁRA HVB. ELNÖKE
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Őszi rendezvények a Kultúrházakban
Papkeszin az őszi hónapok sem teltek el
rendezvények nélkül.
Szeptember 27-én az Itthon vagy! –
Magyarország, szeretlek! országos rendezvénysorozat helyi programjára vártuk
szeretettel a település lakosságát. A program felépítését tekintve két részből állt, az
elsőben amatőr színjátszó csoportok léptek
fel, a második részben pedig régi magyar
filmekből ismert slágereket hallgathattunk.
A programban színpadra lépett elsőként a
Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport
a tavaszi előadáson debütált Faragó Sándor
víg tragédiájával a Borbélybosszúval.
Utánuk a bándi színjátszó csoport, a
Sosebánd lépett színpadra, előadásukban a
Beteg a disznó című bohózat vidám félreértésein nevethettünk, a pápai Szó és
Kép Színpad Rejtő Jenő: A biztosíték című
bohózatot hozta el, végül pedig a Márkói
Kamara TehátRum Kellér Dezső: Meg ne
írja szerkesztő úr! bohózatát mutatta be.
A prózai előadások után a településünkön
sem ismeretlen Csillag Musical Stúdió
művészeti vezetője, Erdélyi Csilla és csapatának zenés műsora következett, 20-as,
30-as évek magyar mozifilmjeinek
slágereiből összeállított Este fess a pesti nő
című összeállítással.
A Szent Mihály napi tűzgyújtást követően
pedig folytattuk a rendezvényen fellépők és
a rendezvényre látogató érdeklődő közönség megvendégelését.

Október 6-án 19.00 órától rendeztük meg
az aradi vértanúk emlékműsorát. A műsorban közreműködött Horváth Annamária,
és Varga Zsoltné. Fáklyás felvonulás
követte a műsort, majd a Petőfi parkban, a
koszorúzást megelőzően a Sorstárs népdalkör alkalomhoz illő dalt énekelt.
Idősek napi rendezvényeinket október 18án Colorban, 19-én pedig Papkeszin ren-

deztük meg. A tavalyi évben kialakított
gyakorlat szerint a két műsor tartalmában
teljesen különbözött egymástól. A rendezvényeket mindkét helyszínen Ráczkevi
Lajos polgármester úr köszöntőjé vel
kezdtük, aki külön köszöntötte a településrészek legidősebb lakóit: Colorban Gáncs
Jánosné Gizi nénit (91 éves) és Juhász
Károly bácsit (82 éves); Papkeszin pedig id.
Savanyu Gyuláné Margit nénit (90 éves) és
Bódi Károly bácsit (85 éves).
Colorban a műsort a papkeszi gyerekek
közreműködésével színpadra állított mesejátékkal, A kecskefülű királlyal kezdtük. A
mesejáték után a Rest Macskák Amatőr
Színjátszó Csoport előadásában A borbélybosszú című víg tragédiát láthatták, majd a
berhidai Ady Endre Általános Iskola tehetséges növendékeinek zenés összeállítása
következett. A műsort Takács Donáta
Dóra és Tasi Viktória táncos műsora zárta.

Papkeszin a köszöntő után a „Vadrózsa”
Napköziotthonos Tagóvoda Süni csoportjának, majd pedig a Bocskai István Református
Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak
ünnepi összeállítása következett. Az ovisokat
Kántorné Istók Klára és Mürkli Anikó
óvónők, az iskolásokat pedig Farkasné
Galántai Krisztina és Holicsekné Sebestyén
Annamária osztályfőnökök készítették fel.
A verses-zenés összeállításokat követően a
Petőfi Színház két színművésze, Módri
Györgyi és Szeles József lépett színpadra,

akik örökzöld slágerekkel készültek az
idősek napi rendezvényre.
A műsort követően mindkét településrészen
megvendégeltük a közönséget és a fellépőket.
Az Országos Könyvtári Napok helyi programjainak sorát (melyek az EKMK és
a Papkeszi Községi Könyvtár közös szervezésében valósultak meg) október 9-én
egy író-olvasó találkozóval kezdtük, ahol
gróf Nádasdy Borbála írónőt láttunk
vendégül. Az írónő beszélgetőtársa
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár egyik
munkatársa, Pardiné Mórocz Magdolna
volt, Humpók Fanni, a B.I.R.Á.I. diákja
pedig egy verssel köszöntötte az írónőt.
A találkozón az írónő nagyon barátságos,
közvetlen stílusban mesélt családjáról,
életéről, könyveiről. Nádasdy Borbálának
eddig öt könyve jelent meg, ebből három
életrajzi regény (Zagolni zabad?; A szabadság zaga; Maradni zabad). 2012-ben adták
ki az Ízes élet című könyvét, amelyben életesszenciák, régi ízek, emlékek és sok líra
kapott helyet, valamint az idén nyomtatásban megjelent Úton-útfélen című könyve,
melyben utazásainak élményeit írja le.

Október 13-án a Bakony Fotóklub Színek
és formák című kiállításának megnyitójára
került sor, melyet a Klub elnöke Mátyus
Károly nyitott meg. A megnyitón közreműködött a Sorstárs Népdalkör.
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Október 14-én ismét egy nagyon érdekes,
sőt megható programmal vártuk a Kultúrházba az érdeklődőket, hiszen a Mozgáskorlátozottak Aktív Egyesületének
RollingCountry Kerekesszékes tánccsoportja érkezett hozzánk.
Az előadás előtt Mesterházy Zsolt az
egyesület egyik alapítója néhány mondatban bemutatta a csoportot, majd mindenki röviden bemutatkozott, elmesélve
kerekesszékbe kerülésének történetét.
Miközben hallgattam őket (és azt hiszem,
a jelen lévők sem érezték magukat
másként), időnként csak nyeltem a
könnyeimet. Zsolt 20 évesen, egy motorbaleset miatt került tolószékbe, Manyi egy
genetikai betegség miatt veszítette el az
egyik lábát 10 évvel ezelőtt; Ildikó
születése óta kerekesszékkel tud csak
mozogni; Andrea 10 évvel ezelőtt lett
mozgáskorlátozott, családon belüli
erőszak következtében; László, aki egy
bányabalesetben sérült meg, és aki a baleset előtt is sportolt, majdnem kijutott a
paralimpiára. Enikő nem mozgássérült, ő
fizioterápiás asszisztens, a gyógytornás
kezelések során több csoporttaggal is dolgozott, a csoport több összejövetelén is
részt vett, majd csatlakozott hozzájuk, ő a
hatodik táncos. Annamária, aki a tánccsoport koreográfusa 10 éve táncolja a
coutryt, Zsolt élettársa.
A táncbemutató után még sokáig beszélgettünk, és mindannyian elgondolkodhattunk, vajon a mindennapi problémáink
tényleg olyan súlyosak-e?

Papkeszi Hírlap
Október 23-án műsorral emlékeztünk az
1956-os eseményekre. Ráczkevi Lajos polgármester úr ünnepi beszédét követő
műsorban Ádám Nikolett, Bérczes Vivien,
Humpók Fanni, Lasancz Gábor és Toldi
Gergő szerepeltek. A koszorúzásra a
közösségi parkban, az ’56-os emlékműnél
került sor, ezt követően az I. Világháború
helyi áldozatainak emlékére ültettünk egy
emlékfát, majd Eizler Csaba református
lelkész mondott egy imádságot.

2014. december
ben is Sohajda Menyhért és Savanyu
Norbert szolgáltatta.
November 6-án vette kezdetét Colorban a
VII. Endrédi János Amatőr Asztalitenisz
Emlékverseny, a versenyre jelentkezők csoportba sorsolásával. A női mérkőzések
november 11-én történtek, a férfiak döntőjére november 25-én került sor. Az eredményhirdetést és díjátadást november
27-én tartottuk. A versenyek mérsékelt
érdeklődés mellett, ám az eddigiekhez
hasonlóan jó hangulatban zajlottak, és az
alábbi eredmények születtek:

Női csoport:
I. helyezett: Polgár Edit
II. helyezett: Savanyu Beáta
III. helyezett: Derbák Bernadett
Emléklapot kaptak: Pethő-Pataki Szilvia
és Stéberné Endrédi Márta.
Október 31-én, pénteken Halloween –
party várta a gyermekeket. A programban
elsőként vidám játékokkal „melegítettünk
be” a későbbi „baba-diszkóra”, majd a játszóházban ablakdíszeket készíthettek a
gyerekek Kovács Réka segítségével, közben
pedig folyamatosan zajlott az elmaradhatatlan arcfestés. A lámpás felvonulás
előtt a jelmezverseny résztvevőinek ötletességét bírálta a helyszínen összeállított
zsűri, akik az alábbi döntést hozták: 1.
helyezést ért el Csajági Patrik és Dominik
(gyerekrabló zombi), 2. helyezett: Blaha
Elizabet (gonosz boszorkány), 3. helyezettek: Szántó Julianna (Hófehérke) és
Blaha Mercédesz (ördög).
Ezután elindultunk megszokott útvonalunkon a lámpás felvonulásra. Biztosan
hallották, amint a gyerekek igen hangosan
kiabálják a „Cukrot vagy csalunk!” mondatot, remélem, nem haragudtak ránk nagyon. A Kultúrházba visszaérve kezdetét
vette a buli, amelyhez a zenét ebben az év-

Férfi csoport:
I. helyezett: Sitku János
II. helyezett: Sitku László
III. helyezett: Punk Richárd
Az eredményhirdetés után szolid buli
következett, ahol szerény vendéglátás mellett
elevenítették fel a résztvevők a versenyek legemlékezetesebb pillanatait. Köszönetet
szeretnék mondani Endrdéi Jánosné Márti
néninek, hogy ebben az évben is hozzájárult
az emlékverseny megrendezéséhez.
A továbbiakban az adventi esték rendezvénysorozat programjaival várjuk
Önöket: november 30-án a balatonfűzfői
Jókai Közszíntér Kézműves Klub adventi
kiállításának megnyitása, december 7-én
adventi játszóházba várunk minden érdeklődőt, ahol hűtőmágneseket készíthetnek
15 órától, 17 órától pedig Mikulás-napi
süteménysütő verseny, ahol reményeink
szerint kreatív, szemet gyönyörködtető és
ízletes alkotásokból kell majd a zsűrinek
odaítélnie az érmeket és a díjakat. Advent
3. vasárnapján kerül sor Colorban a karácsonyi műsorra, december 21-én pedig
Papkeszin a Falukarácsonyi műsorra.
Szeretettel várjuk rendezvényeinkre a
település lakosságát.
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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Kirándultunk
Hosszú évek óta készült csapatunk arra a
nagyszerű, vidám eseményre, melyre november 8-án került sor. Tudjuk, hogy a
dalkör élete a rendszeres, kemény munka
hétről-hétre, évtizedek óta. Utazásaink a fellépésekről szólnak. Hol jobban, hol kevésbé
a megfelelési, teljesítési kényszer rányomja
bélyegét hangulatunkra, mert a kialakult
vélemény egész településünkre hat.
Most viszont segítőinknek, támogatóinknak köszönhetően egy kötetlen, hagyományőrző „Márton-napi” kiránduláson
voltunk. A rendezvénynek Szombathelyen
a Vasi Múzeumfalu adott helyet. A programban országos kézműves kirakodóvásár,
valamint népi játékok, népzenei és sok más

színes esemény szerepelt. Élveztük a hagyományos receptek alapján, házilag készített
ételek-italok kóstolóját, a kézzel szőtt,
varrt, faragott termékek színes kavalkádját.
Szívesen kipróbáltuk a valaha volt vásári
játékokat,
mellyel
csoporttársunk
Horváthné Rózsika még országos rekordot
is döntött, mert 73 éves utasa még nem volt
a „száguldó” népi körhintának.
A rengeteg élmény után, amit a vásárban
begyűjtöttünk, természetesen ettünk egy
finom ebédet, ami számos ételféleség mellet ropogós libasültet is kínált, finom
újborral.
Nem szabad azonban nagy jókedvünkben
elfeledkezni a „Márton-nap”, Márton

püspök példaértékű életének igazi
üzenetéről. A püspök (aki saját egyetlen
köpenyét terítette az éhező, didergő
emberre) élete arra int bennünket, hogy
környezetünkben is vegyük észre a kiszolgáltatott, rászoruló embereket, és ne menjünk el mellettük észrevétlen!
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult,
hogy ez a közös élmény gazdagított bennünket. Ezzel a gondolattal kíván a
Balatonvidéki Sorstárs Népdalkör áldott,
békés karácsonyi ünnepeket, és boldog új
esztendőt a község minden lakójának.

KÁROLYI-VARGA RÓZSA

Hagyományos Szüreti Ünnepségünk
Az idei évben is szívesen vállaltuk fel mi,
Rest Macskák, a hagyományos szüreti
ünnepség megszervezését. Szeptember 20án délelőtt elkezdődött a traktorok, utánfutók feldíszítése színes szalagokkal,
szőlőlevelekkel. Eközben bevállalós
lányaink, asszonyaink hozták a finomabbnál finomabb édes és sós süteményeket.
Ezekkel a finomságokkal, és a csoport tagjai által készített szendvicsekkel kínáltuk
meg a műsorban fellépőket, és természetesen a rendezvényre látogató közönséget is.

A szüreti felvonulás 15 órakor indult a
Kultúrház udvarától. A Kisbíró, Barnóczki
Boldizsár több helyen megállította a
menetet és kidobolta a kíváncsiskodó
embereknek humorral fűszerezve, hogy
mindenkit elvárnak a felvonulást követő
színes műsorra és az esti vigasságra, bálra.
Idén a Bíró és Bíróné szerepét, nagy
örömünkre az új lelkész pár, Eizler Csaba és
Eizler Arabella vállalták el.
A felvonulás után a Szüreti Műsor a
Vadrózsa Óvoda Katicás óvodásainknak

táncos műsorával kezdődött. A kicsik, bár
megilletődve a nagy tömeg láttán, de
örömmel táncoltak, énekeltek. Az iskolások is egy népi játékos dalt adtak elő.
A Litéri Zöldág Ifjúsági csoportja ismét
elkápráztatott bennünket fergeteges műsorával. A Balatonfűzfői Irinyi Általános
Iskola Fúvósainak dalaikból is meghallgathattunk egy vidám válogatást. A Sorstárs
Népdalkör tagjai a tőlük már megszokott
magas színvonalon adták elő népdalaikat a
hallgatóság tapsával kísérve.

Papkeszi Hírlap
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Járművek: Sohajda Menyhért, Rafael
Dávid, Baka József.

A Szüreti Bál este 8-kor vette kezdetét, ahol
a Szőke Testvérek húzták a talpalávalót.
Mindenki megtalálhatta a neki tetsző
muzsikát, és a vidám hangulatú bál hajnalban ért véget.
Még egyszer szeretnénk megköszönni fellépőinknek, támogatóinknak, segítőinknek, akik hozzájárultak ennek a napnak a
sikeréhez.

Támogatóink: Kelemen Attila, Hydrodynamic Kft., Rapatyiné Nagy Magdolna,
Szikszai Norbert, Kiss Beáta, Kiss Sándor,
Gondán Sándorné, Happy Plant Kft.
Tobruk, Papkeszi Község Önkormányzata,
Csizmadia Ferenc, Vilonya Község Önkormányzata.
Süteménysütők: Nagy Sándorné, Kiss
Józsefné Orbán Sára, Humpók Mária,
Szilvai Józsefné, Kolompár Mária, Id.

A rendezvény előkészületeiben, lebonyolításában segítettek:Kovács Réka, Sánta
Sára, Varga Roland. Külön köszönjük Treier
Patriknak egész napos segítségét.
ŐRI ZSUZSANNA ÉS VARGÁNÉ JUCIKA

Balatoni Józsefné, Horváth Istvánné, Czipp
Rózsa, Kuka Józsefné, Varga Istvánné,
Károlyi-Varga Rózsa, Cseszárik Anna, Punk
Miklósné, Jankó Józsefné.

Meghívó

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

Papkeszi Község Önkormányzata szeretettel meghívja a tisztelt
Lakosságot az Adventi esték programsorozatra.
November 30-án 16.00 órától a balatonfűzfői Jókai Közszíntér
Kézműves Klub adventi kiállításának
megnyitója (Papkeszi, Kultúrház). A kiállítás megtekinthető
december 21-ig a Kultúrház nyitva tartási idejében.

Kihagyhatatlan akció a Globe
Dental-nál!
Ajándékozza meg magát vagy szeretteit
egy gyönyörû mosollyal!

December 7-én 15.00 órától játszóház –
hűtőmágnesek készítése

1. Konzultációs szájhigiénés csomag
70% kedvezménnyel

17.00 órától I. Mikulás-napi süteménysütő verseny
értékelés és díjátadás, valamint a versenyre érkezett alkotások
elfogyasztása. Közben vásár a Tortissimo tortadíszítő kellékeket
forgalmazó áruház termékeiből (Papkeszi, Kultúrház)

Panoráma röntgen+ szájvizsgálat+fogkõ
eltávolítás+fehérítõ hatású polírozás:
20 000 Ft helyett mindössze 6 000 Ft!

December 14-én 16.00 órától karácsonyi műsor
(Colorchemia, Kultúrház)
December 21-én 16.00 órától Falukarácsony
(Papkeszi, Kultúrház)
A karácsonyi műsorok után vendégül látjuk
a tisztelt Lakosságot teával, kakaóval,
forralt borral és kaláccsal.

Érvényesség: 2014. december 19-ig
a hirdetés felmutatásával
Elérhetõségeink:
Telefonszám: +36 88 574 865
Email: info@globedental.eu  Web: www.globedental.hu

2014. december

Papkeszi Hírlap

Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag juttatásának helyi szabályairól.
Papkeszi Község Önkormányzatának képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) A rendelet célja, hogy az önkormányzat részére a központi
költségvetésből szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás terhére egyszeri, természetbeni
tüzelőanyag juttatás jogosultsági feltételeit, az igénylés és
odaítélés szabályait meghatározza.
(2) A rendelet hatálya Papkeszi község közigazgatási területén
bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen ott élő polgárokra terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret erejéig a rászoruló személyeket
a) legalább 1 m3, de legfeljebb 5 m3 tűzifa juttatásban, vagy
b) legfeljebb 10 q szén juttatásban (a továbbiakban együtt:
tüzelőanyag juttatás) részesíti a (2) bekezdésben meghatározott
feltételek fennállása esetén.
(2) Szociális tüzelőanyag juttatásban részesíthető a háztartás, ha az
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg
a) a családban élők esetében az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 125 %-át (2014-ban: 35.625 Ft/fő),
b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át (2014-ban 42.750 Ft/fő)
(3) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény szerint
aa) aktív korúak ellátására, vagy
ab) időskorúak járadékára,vagy
ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési
támogatásra, vagy
ad) lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvényben szabályozottak szerint halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.
(4) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról
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több kérelem érkezik az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
(5) A tüzelőanyag támogatásban részesülő személy a
tüzelőanyagot nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak
saját háztartásában használhatja fel.
3. § (1) Nem jogosult szociális célú tüzelőanyag támogatásra –
függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltételek teljesülésétől –
az a személy, aki szilárd tüzelőanyaggal nem fűthető ingatlanban
lakik.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem igényelhető.
4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.
(2) A kérelmeket 2014. december 15. napjáig a Balatonfűzfői
Közös Önkormányzati Hivatal Papkeszi Kirendeltségénél
lehet benyújtani.
(3) A szociális tűzifa juttatás megállapításával kapcsolatos
hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a polgármesterre
ruházza át.
(4) A polgármester a kérelmek elbírásáról azok beérkezésének sorrendjében, a tüzelőanyag megvásárlását követő 5 napon belül
dönt.
(5) A döntést követő 10 napon belül a polgármester gondoskodik
a tűzifa kiszállíttatásáról.
(6) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező
átvételi elismervény aláírásával igazolja.
5. § (1) A támogatás kizárólagos forrása az 46/2014. (IX. 25.) BM.
rendelet alapján az önkormányzat számára megállapított
kiegészítő támogatás, valamint az önkormányzat által biztosított saját forrás.
(2) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket –
függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott
feltételeknek megfelelnek és a 4. § (2) bekezdésben meghatározott határidőre beérkeztek – el kell utasítani.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ráczkevi Lajos
polgármester

Dr. Takács László
jegyző

Kihirdetve:
Papkeszi, 2014. október 28.
DR . TAKÁCS LÁSZLÓ
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Kiadó: Papkeszi Község Önkormányzata Felelôs szerkesztô: Ráczkevi Lajos polgármester
Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Fûzfôgyártelep Felelôs vezetô: Tóth Zoltán Tördelés: Demeter Zsuzsanna
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„Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik.”
Zsoltárok könyve 37:5
Ez volt az egyetlen reményünk az évek során,
mióta iskolánk a Papkeszi Református
Egyházközség fenntartása alatt működik.
Sokszor tornyosultak sűrű fellegek felettünk,
de az Úr kegyelméből mindig volt egy fénysugár, ami továbblendített bennünket a
nehézségeken.
A kezdeti alacsony gyereklétszámunk az
elmúlt években folyamatosan gyarapodott.
Az idei tanévet 28 beiratkozott 1. osztályossal kezdtük, így iskolánk létszáma szeptembertől elérte a 155 főt. Ez azért is nagy öröm
számunkra, mert 2009-ben 98 diákkal
kezdtük meg a tanévet.
Az évek múlásával egyre inkább kirajzolódott
előttünk az út, amelyen haladnunk kell,
kikristályosodott célok vezettek bennünket. El
kellett döntenünk, mi a legfontosabb a gyermekeknek, szüleiknek, nekünk, pedagógusoknak. Honnan, hova akarunk eljutni? A hagyományokra építve, de a saját utunkat járva.
A legfontosabb üzenetet és útmutatást Pál
Apostol Galatákhoz írt levele 5. fejezetének
22-23. versében találtuk meg: „De a Léleknek
gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség,
mértékletesség”. Nyitva áll a kapunk mindenki
előtt, aki el tudja fogadni szabályainkat.

Iskolánk bőven nyújtott és nyújt programokat
ebben a tanévben is. A szórakozás mellett
nem siklottunk át a kötelességünkön sem.
Iskolánk fontosnak tartja, hogy a
közelünkben működő református egyház által
fenntartott általános iskolák között szoros
együttműködés jöjjön létre. Ebben a tanévben
több alkalommal hívtuk és vártuk valamint
várjuk is őket egy-egy közös vetélkedőre. A
Népmese Világnapján mesevetélkedőre és
szavalóversenyre invitáltuk őket.
Nagy örömünkre szolgált, hogy iskolánk
néhány diákja ismét részt vehetett a Szent
Imre napi kórustalálkozón. De megrendezésre
került a Reformáció ünnepe előtt játszóházunk is. Ezzel a gyermekek számára
próbáltuk minél jobban elmondani, hogy
miért kellett reformáció? Miért vagyunk mi
reformátusok? Persze ezt mind próbáltuk
játékosan és jó kedvel elmondani, megtanítani
nekik. És fontos még megemlíteni azt, hogy a
gyermekek a hagyománnyá vált adventi alkalmakra is nagy izgalmakkal készülnek.
Büszkén mondhatjuk el, hogy az országos
kompetenciamérés eredményeit nyomon
követve 2009 óta folyamatosan igazolást
nyerünk, hogy az iskolában hozzáadott
értékek, nem mennek veszendőbe. A 2013-as

év eredményei alapján teljesítményünk
meghaladja az országos átlagot.
Szeretünk dicsérni, hiszen a pozitív megerősítés
sokszor ad szárnyakat tanulóinknak. De sokat is
kapunk, hiszen egy ölelés, egy őszinte mosoly, a
csillogó gyermekszemek, nem beszélve a jó
eredményekről sokszor bennünket is továbblendítenek a nehéz perceken. Ezért érdemes
csinálni. Egymást segítve kéz a kézben
Hálát adunk Istennek, hogy kollégáinkat ebbe
az iskolába irányította, és mindennapjaikban
vezeti őket, hiszen látjuk kitartásukat, azt,
hogy szívvel-lélekkel azon munkálkodnak,
hogy a gyermekek lelkükben gyarapodjanak és
tudásukkal nemcsak az életre készítik fel őket,
hanem Isten útjára terelgetik, hogy meglássák
mindenben a jót és a szerint éljenek.
EIZLER ARABELLA

Karácsony igazi öröme
Az új informatikai technológiák megkönnyítik mindennapi életünket tájékozódásunkat,
de veszélyeztetik helyes ítélőképességünket.
A digitális világban gyakran egymással ellentmondásos információk és vélemények tömege
található meg. Ez oda vezethet, hogy szinte
beletörődünk: fölösleges igazságról és objektivitásról beszélni. Annyi állítással, érveléssel és
ellenérveléssel szemben nehéz eldönteni,
hogy ki is rendelkezik valójában hiteles információval. Mi az ember életének célja? Erről is
sokféleképpen lehet vélekedni, de hiteles
információt csak attól kaphatunk, aki megajándékozott bennünket az élettel, aki
megteremtett minket: csak Ő tudja, hogy
miért teremtett bennünket, Ő birtokolja az
abszolút igazságot. Isten ígéretei minden
embernek szólnak. Szent Ágoston püspök

zsoltárokról szóló fejtegetésében írja: „Az
Isten maga határozta meg ígéretei közlésének
az idejét és beteljesedésének időpontját is. Az
ígéret ideje a próféták ideje volt egészen
Keresztelő Jánosig, vele pedig megkezdődött,
és tart mindvégig az ígéretek beteljesedésének
az ideje. Hűséges az Isten. Adósunkká tette
önmagát, nem azzal, hogy tőlünk kölcsönzött
valamit, hanem azzal, hogy oly nagy dolgot
ígért nekünk. Nemcsak ígéret volt ez, hanem
írással is lekötelezte magát, és mintegy
adóslevelet állított ki ígéreteiről, hogy amikor
megkezdi majd az ígéretek lerovását, akkor a
beteljesedésük rendjét is láthassuk abban az
írásban. A jövendölés ideje tehát az ígéretek
előre megmondása volt, amint azt már többször említettük. Örök üdvösséget ígért, végtelenül boldog életet angyalaival. Hervadha-

tatlan örökséget ígért, el nem múló dicsőséget
és arca édességét, szentsége égi hajlékát. És
megígérte, hogy a halálból való feltámadásunktól kezdve a halál félelme soha többé nem
lesz bennünk. Ez az ígérete a mi végső célunk,
erre összpontosul minden igyekezetünk, s ha
ide elérkezünk, többé semmit sem keresünk,
és semmit sem kívánunk. Ámde arról sem
hallgatott ígéreteiben és jövendöléseiben,
hogy milyen úton jutunk el ehhez a végső célhoz. Íme, ígért istenséget az embereknek, halhatatlanságot a halandóknak, megigazulást a
bűnösöknek, dicsőséget az elvetetteknek. Sőt
menjünk csak tovább, testvérek! Mivel
hihetetlennek látszott az embereknek az, amit
Isten ígért, hogy a halandóságból, romlásból,
eltaszítottságból, rogyadozásból, porból és
hamuból egyenlőkké leszünk majd az Isten
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angyalaival, azért erről nem csak írásos megegyezést kötött velünk a hitre, hanem hűsége
bizonyítékául közvetítőt is állított, nem
valamiféle fejedelmet vagy valamilyen angyalt
vagy főangyalt, hanem egyetlen Fiát. Magában a Fiúban akarta megmutatni és megadni
azt az utat, amelyen bennünket az ígért célhoz
vezetni akar. Még az is kevés volt Istennek,
hogy útmutatónak rendelje Fiát. Utat készített belőle, hogy rajta járjunk, és irányítson ő,
aki lépéseinknek egymaga az ura. Tehát Isten
egyszülött Fia eljön az emberekhez. Magára
veszi az emberi természetet, és ember lesz
maga is. Halált szenved, feltámad, felszáll az
égbe, majd ott ül az Atya jobbján, és ígéreteit
teljesíteni fogja a nemzeteknek. Ezután majd
azt is teljesíti, hogy eljön követelni, amit már

előzőleg kért, elválasztja a harag edényeit az
irgalmasság edényeitől, megadja a gonoszoknak, amivel fenyegette őket, az igazaknak
pedig, amit megígért nekik. Mindezt tehát jó
előre hirdetnie kellett, jövendölnie kellett, az
eljövendőt ajánlania is kellett, hogy meg ne
rémüljünk, ha váratlanul érkezik, hanem
inkább mint a számunkra fizetendő adósságot, sóvárogva lessük.” Mindezt átgondolva
jöhetünk rá arra, mi életünk valós célja, és mi
karácsony ünnepének igazi öröme. Örülünk a
finom ételeknek, az ajándékoknak, annak,
hogy együtt van a család, ez mind fontos, de
az ünnep igazi örömét az éli át, aki szívből
meg tudja ünnepelni annak a Jézusnak a
születését, akiben Isten ígéretei beteljesedtek,
aki megváltó áldozatával megszerezte szá-
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munkra annak lehetőségét, hogy halálunk
után együtt ünnepelhessünk a mennyben.
Ennek az örömnek megtapasztalásához
kérem a betlehemi Kisded bőséges kegyelmét
Papkeszi minden lakosának, és kívánok békés,
boldog szent Karácsonyt és Új Esztendőt!
FERENC ATYA
Ünnepi szentmisék
a Szent Imre-kápolnában:
December 25-én, Karácsony ünnepén:
17.00 órakor.
December 27-én Szent Család ünnepének
vigiliáján: 17.00 órakor.
Január 1-jén, Újév, Szűz Mária Isten anyja
főünnepén: 17.00 órakor.

„Amiket szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg nem gondolt,
azt készítette el Isten az őt szeretőknek” 1 Korintus 2:9
Advent idején, már jóval Karácsony előtt
„mintha” egy kicsit megváltozna a világ. TV,
rádió, boltok, fényárban pompázó utcák,
feldíszített házak, csodálatos dallamok, mintha
néhány napra idevarázsolnák a mennyet.
Valaki úgy fogalmazott, hogy „legalább addig
a néhány napig úgy érezhetem magam,
mintha tényleg ott lennék az Isten közelében,
abban a fényárban úszó, gyönyörűnek képzelt
világban, az Isten országában, ahol angyalok
énekelnek, ahol boldogságot, békét, szeretetet, harmóniát sugároz minden.”
Néhány nap csupán a Karácsony, ami
„mintha” idevarázsolná a mennyet, a
Krisztusban közénk érkezett Istent. Aztán
ismét jönnek a szürke hétköznapok, a napi
terhek és gondok, és újra várja az ember az
ünnepet, hogy legalább néhány napra úgy
érezze – találkozott az Istennel.
Egy könyvben olvasható egy történet a

csodás ígéretről. Miszerint két szerzetes
csodás ígéretet talált egyszer egy pergamenlapon. A világ ezer útjának végén van
egy ajtó, ahol összeér a menny és a föld. Aki
ezen az ajtón bekopogtat, az előtt megnyílik, a küszöbén átlépve meglátja az Istent. A
két szerzetes hosszú szabadságot kért.
Elhagyták a kolostort, s útnak indultak,
hogy megkeressék azt az ajtót… Egy napon
célhoz értek. Ott volt az ajtó, ahogy a régi
írás ígérete. Ott a küszöb, azon túl … majd
az Isten. Hogy a várva várt pillanat itt volt,
az ajtó megnyílt, szemüket behunyták, úgy
lépték át meghatottan a küszöböt. Amikor
kinyílt ismét szemük – kolostorukban
találták magukat pont ugyanott, ahonnan
sok évvel azelőtt elindultak. Asztalukon
nyitott Biblia feküdt, kint megszólalt a
harang reggeli imára és napi munkára.
Isten Krisztusban eljött közénk, nekünk

nem kell több ezer kilométert megtennünk, hogy találkozzunk vele, ahogy a két
szerzetesnek. De ahhoz, hogy ne csak
néhány napig érezzük magunkat a
közelében, ki kell nyitnunk – olvasnunk
kell naponta a Bibliát, az ő igéjét, meg kell
hallanunk a harangok hívó szavát, és akkor
minden gond, nehézség, tengernyi feladat
és munka közepette is úgy érezzük majd,
hogy nemcsak Karácsonykor, de az év minden napján „Velünk van az Isten”.
Ezzel a kis történettel szeretnék most
Istentől megáldott Ünnepeket kívánni
Önöknek magam, feleségem és a Papkeszi
Református Egyházközség nevében. És
olyan találkozást lélekben, imádságban a
megváltó Krisztussal, ami a hétköznapokat
is szebbé, boldogabbá teszi majd.
EIZLER CSABA

Közeledik a tél ünnepekkel, hideggel….
Az ünnepekre való készülődés sok gonddal,
fáradtsággal jár, de sok örömmel is. A vásárlási lázban se feledkezzünk meg arról, hogy – az
ajándékokra szánt nagyobb összegekkel –
útnak indulva a zsúfolt üzletekben, piacon,
nagy tömegben könnyebben válhatnak
bűncselekmény áldozatává. A vásárlásoknál
történő odafigyeléssel megelőzhető a baj, ha

• mindig olyan helyre tesszük pénztárcánkat, ahol nehezen hozzáférhető,
• a bankkártya pin-kódját nem írjuk a tokra,
nem tartjuk a kártya mellett,
• a parkolóban nem tévesztjük szem elől értékeinket, a gépkocsi utasterét zárva tartjuk a
csomagtartóba történő pakolás közben.
Már többször írtam arról, hogy a csalók,

trükkös tolvajok szezonja az ünnepi bevásárlás. Fogjunk gyanút, ha
• ha a házalók feltűnően olcsón akarnak
értékesnek látszó tárgyakat eladni,
• amikor telefonon ajánlanak kedvező lehetőséget gyapjú vagy mágneses ágynemű, ékszer,
műszaki cikk, gyógyászati termékek vásárlására, vagy lehetőséget olcsó üdülésre, utazásra,
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• ha egy idegen minden áron be akar jutni
az otthonunkba.
Az ünnepi készülődés idején se feledkezzünk meg
rászoruló embertársainkról. Az adományra szánt
pénzt mindig hivatalosan, postán, bankban juttassuk el az általunk kiválasztott célra.
A rendőrség részéről folyamatos a veszélyeztetett csoportba sorolható emberek és tartózkodási helyeik feltérképezése, felkeresése.
Ez nemcsak a hajléktalanok számbavételét
jelenti! Sok idős ember is él egyedül!
Köztük és a fiatalabbak között is vannak, akik
betegek, rokkantak, elesettek, nem tudják ellátni magukat megfelelően. Sokan élnek a települések külterületein, kieső helyeken, rossz körülmények között, akiknek nincsenek szomszédjaik, akikre nem figyel senki. Ők azok, akikre a
hidegben jobban kell figyelnünk!

A rendőrség folyamatosan, visszatérően járja
a területet, kollégáim rendszeresen felkeresik
az ismert tartózkodási helyeket, az elesett
embereket saját otthonaikban, hogy szükség
esetén intézkedjenek, vagy jelezzenek az
önkormányzatoknak, társhatóságoknak.
Nagy segítség az, amikor bejelentés érkezik
rászorulókról, hiszen az időben érkező segítség ér a legtöbbet!
A külterületek, ritkán lakott helyek ellenőrzése bűnmegelőzési szempontból is jelentős,
mert a rendszeres járőrözés elriasztja a rossz
szándékkal érkezőket, akik a felügyelet nélkül
hagyott ingatlanokat feltörik, még ha csak téli
szállásra használják is.
A rendőrség 24 órás közterületi jelenlétet biztosító programja a nyáron indult, és a tél végéig
tart. Ennek keretében bármikor és bárhol
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találkozhatnak járőröző kollégáimmal.
Hogy ne érezzék magukat elhanyagolva a közutakon közlekedők sem, december 6-ával
indul a „Látni és látszani” közlekedésbiztonsági fokozott ellenőrzés. Az optikusok a jó
látás biztosítása, a szervizek a jó láthatóság és
látás segítése érdekében végeznek ellenőrzést.
A www.latnieslatszani.hu oldalon ismerhetik
meg a civilek által kezdeményezett akciót,
amelyhez a rendőrség is csatlakozott. Hiszen,
aki elindult haza, célba is szeretne érni.
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk szeretteinkre, vigyázzunk egymásra, segítsünk
a rászorulóknak, hogy a „szeretet ünnepe”
valóban a szeretet jegyében teljen el!
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Ősszel érik babám a fekete szőlő…
Ezzel az ismert népdallal kezdtük a hagyományos szüreti műsorunkat szeptemberben községünk Szüreti ünnepén.
Az idén néhány kiscsoportos is fellépett
velünk, a lányok kis zsebkendőiket lobogtatták, a fiúk botoztak s közben csujogatókkal
tarkítottuk az előadást. Nagy sikerünk volt!
Fellépőink: Buda Benett, Csonkás Regina,
Eszes Emma, Kási Balázs Gyula, Katona
Anna, Kiss Zselyke, László Borbála Katalin,
Lutor Botond Zsolt, Nyári Napsugár Dorottya,
Rafael Zsolt, Rupa Lorenzo Noel, Szabó Bence
Krisztián, Sztána Dzsenifer Anna, Tóth Péter,
Tóvári Kevin, Várkonyi Aisa.
Az óvodai élet szeptemberben az új gyermekek beszoktatásával kezdődött, ez – mondhatjuk – zökkenőmentes volt, persze azóta is
néha előfordul kis pityergés, anyahiány, de ez
természetes s mi óvónénik, szeretetünkkel
megpróbáljuk feloldani ezeket a nehezebb
perceket. Új gyermekeink: Balatoni
Benjámin, Dévényi Zente, Eszes Emma, Ihász
Gergő, Laki Attila Olivér, Nagy Kristóf
Sándor, Nyári Napsugár Dorottya, Rupa
Enricó Brendon, Rupa Lorenzo Noel.
Nagyobb Katicásaink is türelemmel, kedvesen
fogadták a piciket, akik bár először nem mindig hagyják őket nyugodtan játszani, szétrombolták alkotásaikat, de idővel bekapcsolódtak
a többiek tevékenységébe, elfogadták azok irányítását. A nagyok részéről pedig toleranciát,
odafigyelést tapasztalhattunk.

Nem könnyű vegyes korosztálynál, hisz
nálunk 3–7 évesig vannak gyerekek, úgy
kialakítani a foglalkozásokat, hogy a kicsik is
élvezzék, örömmel vegyenek részt bennük, a
nagyoknak pedig egyre több és több tudást,
ismeretet átnyújtani, hisz erre vágynak.
Logopédusunk és gyógypedagógusunk, Baki
Beáta is nagyon sokat tesz a gyerekek iskolába való felkészítéséért, nem csügged akkor
sem, ha néhány szülő részéről érdektelenséggel találkozik.
Ősszel megint meghallgattuk a Palinta
Társulat egy új összeállítását, velük együtt
énekeltünk, zenéltünk. Mindenszentekhez
kapcsolódóan töklámpásokat faragtunk,
díszítettünk, kitettük az óvoda ablakaiba,
hogy elűzzük az ártó szellemeket.
Márton naphoz kapcsolódóan Libás-játékot
adtunk elő, melyre a Süni csoportot is meghívtuk s kis ajándékkal is kedveskedtünk
nekik. Az előadás után együtt fogyasztottuk
el a finom libás süteményt.
Lassan csoportszobánkban az őszi díszítés
helyét a tél jelképei váltják fel, előkerültek a
hópihék, hóemberek, rénszarvas, s természetesen a Mikulás képe. Advent első vasárnapja
már az ajtónkon kopog.
Várjuk a Mikulás eljövetelét, aki mindig felkeresi óvodánkban a jó gyerekeket. Persze
nálunk mindenki jó!! ☺
Rendhagyó módon az idén kis mesét mutatunk
be a Mikulásnak, néhány énekkel fűszerezve.

Ebben a nevelési évben a Pegazus Bábszínház
előadásaira három alkalommal kerül sor. Az
első előadás november 25-én lesz, a Pinokkió
mesét nézhetjük meg a Balatonfűzfői
Művelődési Házban.
Innentől kezdve már röpülnek a napok és
eljön a karácsony. A KARÁCSONY!
Gyermekeink és a mi legszebb ünnepünk is!
Szívből remélem, hogy szenteste minden
gyermek szeme boldogságtól fénylik a csillogó fenyő láttán s mindenkinek kerül, ha csak
apróbb ajándék is, a fa alá. De az ünnep nem
csak ettől ünnep, hanem attól ha szívünket is
sikerül ünneplőbe öltöztetni, megtölteni
önzetlen szeretettel, békével s akkor talán
mind többen látjuk meg a körülöttünk élő
angyalokat.
Egy kéz érted mozdul,
hív egy új mosoly,
És egy eltévedt angyal
elrabol az árnyaidtól.
És egy új érzés ölel
és a hűség hozzád ér.
Veled száll, száll az angyal,
vigyáz rád,
békét ígér.

Békés, Boldog Karácsonyt!
ŐRI ZSUZSANNA ÉS
BUDÁNÉ BENDE MÓNIKA ÓVÓNŐK

