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Régen úgy volt, hogy a karácsonyi készülődés az első adventi vasárnappal kezdődött. Ma már október végén megjelenik
a boltokban a szalon cukor, a mézeskalács-függő a fenyőfára. De már a televízió és az újságok is sokkal korábban elkezdik
a karácsonyi reklámhadjáratukat.

Az égősorok egyre fényesebbek és egyre különlegesebbek lesznek. A régen megszokott diós és mákos bejgli mellett meg-
jelennek a kuglófok, marcipános és mézes különlegességek más országokból. Ma már okosnak kell lenni a telefonnak,
az órának, az aktivitásmérőnek. Ma már a laptopot nyitjuk ki és nem az ablakot, ha kíváncsiak vagyunk az időjárásra.
Ma már a telefont vesszük fel és nem a kabátot, ha beszélni szeretnénk a nagyival.

„Akárki akármit mond, fura világ ez. Azzá lett, mert azzá tettük. A karácsony üzenetét azonban nem lehet megváltoztat-
ni: minden történetnek és mesének az a tanulsága, hogy az ember magabiztosan meg tudja különböztetni egymástól a kül-
sőt és a bensőt, a formát és a tartalmat. A lelkében megtisztult, szeretetben és hitben élő ember tudja, hogy mi számít, és mi
nem; hogy mi a fontos, és mi nem az. Legyél ott, ahol leg jobban szeretnél lenni, és töltsd azokkal az ünnep perceit, akikben
megbízol, akiket tisztelsz, akiket szeretsz – erre tanít a bölcs tanító és a bölcs hagyomány.”

Karácsony titka, hogy együtt lehetünk családunkkal, szeretteinkkel és azokkal, akik fontosak nekünk. Használjuk ki ezt
az időt, hogy mindenkinek jusson a szeretetünkből. Ne fukarkodjunk a mosollyal és a szép szóval, osztogassuk azt
mindenki nek.

Remélem, az idei karácsonyon mindenki megleli azt, amit keres, amit év közben elveszített. Áldott, békés karácsonyt és
egészségben, erőben gazdag új évet kívánok Papkeszi minden lakosának!

RÁCZKEVI LAJOS

POLGÁRMESTER

Karácsonyi köszöntő
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A Képviselő-testület 2016. szeptember 21-én rendkívüli ülést tar-
tott.
A Képviselő-testület
• az országos népszavazás zavartalan lebonyolítása érdekében

megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottságok póttagjait.
• megtárgyalta a szociális tüzelőanyag igényléséről szóló előter-

jesztést, és 40 erdei m3 tűzifa iránti igény benyújtását határozta el.
• értékelte az út- és járdaépítésre beérkezett árajánlatokat.

Megállapította, hogy a felhívásra négy érvényes ajánlat érkezett,
közülük a legkedvezőbb ajánlatot adó STRABAG Általános
Építő Kft-t bízta meg a munkák elvégzésével. A járdafelújítás
keretében elkészült a Papkeszi, Fő utca 1. sz. előtti buszmegál-
lótól a Fő utca 13. számú ingatlanok előtti járdaszakasz, továbbá
Colorchemia lakótelepen az új telkek előtti földút kőstabi-
lizálása. A beruházást az önkormányzat önerőből valósította
meg, összege 5.098.415 Ft volt.

• a Dr. Danka József Egészségház, a colori Vitéz Bartha Andor
Művelődési Ház, a Fő u. 94/1. sz. alatti önkormányzati lakás
földszinti, továbbá a Bajcsy-Zs. utcában lévő önkormányzati
telep hely nyílászáróinak cseréjét határozta el. A nyílászárók
cseréjét a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Nagy Ablak Kft.-vel
vé gez tette el.

A Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án tartotta következő
rendes ülését.
A Képviselő-testület
• elfogadta az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. féléves

végrehajtásáról szóló beszámolót.
• módosította az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

2/2016. (III.1.) önkormányzati rendeletét.
• megtárgyalta a település munkaügyi helyzetéről szóló tájékoz-

tatót.
• a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Pályázat 2017. évi fordulójának kiírásáról.
• elfogadta az Önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési

tervét.
• fénymásoló berendezés beszerzését határozta el a Balatonfűzfői

Közös Önkormányzati Hivatal Papkeszi Kirendeltségére. A fény -
másoló berendezés beszerzése a Macrotel Kft-től megtörtént,
802.440 Ft + ÁFA összegben.

• az üveghulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló konténer áthe-
lyezését határozta el a Papkeszi, Fő utca 65. sz. alatti telephely
udvarára. A konténerbe nyitva tartási időben – hétfőtől
csütörtökig 8.00–15.00 óra között – lehet az üveghulladékot
elhelyezni. A konténer áthelyezését a korábbi hulladékgyűjtő
ponton kialakult áldatlan állapot tette szükségessé. Az ún.
házhozmenő szelektív gyűjtés miatt a papír, illetve műanyag
gyűjtésére szolgáló konténert a hulladékgyűjtő szigetről be kel-
lett szállítani, ezután az egyetlen, üveggyűjtésre szolgáló kon-
ténerbe és környezetébe mindenféle kommunális hulladékot,
lomot helyeztek el, ami nem megengedhető. Ezúton is felhívom
a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a Depónia Kft. a papír és

műanyag (pet palack) szállítását havi egy alkalommal, házhoz-
menő szelektív gyűjtéssel végzi, melynek időpontjáról hirdet-
ményt bocsátott ki az év elején.

A Képviselő-testület 2016. október 24-én közmeghallgatást tar-
tott a colori Vitéz Bartha Andor Művelődési Házban.
A közmeghallgatáson megjelentek meghallgathatták a Nitrokémia
Zrt. képviselőjének tájékoztatóját az ipartelep kármentesítéséről,
továbbá Ráczkevi Lajos polgármester tájékoztatóját az önkor-
mányzat 2016. évi tevékenységéről, a gazdálkodás helyzetéről.

A Képviselő-testület 2016. október 26-án közmeghallgatást tar-
tott a Községháza tanácstermében.
A megjelentek meghallgathatták 
• Vágfalvi Attila r. százados (Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Balatonkenese Rendőrőrs) településünk közbiztonságáról,
közlekedési helyzetéről, a közrend védelméről szóló tájékoz-
tatóját, a Közbiztonsági konzultációs fórum keretében feltehet-
ték kérdéseiket.

• Ráczkevi Lajos polgármester tájékoztatóját az önkormányzat
2016. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról.

A Képviselő-testület 
• a gyermekjóléti szolgálatok működéséhez 1.234.000 Ft, hoz-

zájárulás átadásáról döntött a feladatot ellátó Balatonfűzfő Város
Önkormányzata részére.

• az Önkormányzat közalkalmazottai és a Balatonfűzfői Közös
Önkormányzati Hivatal Papkeszi Kirendeltsége köztisztviselői
részére jutalmat biztosított.

A Képviselő-testület 2016. október 26-án zárt ülést tartott,
melyen jóváhagyta a „Kivitelezési szerződés belterületi utak és
járda felújítására Papkeszin a 317 690 azonosító számú BM
pályázat keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban készült eljárást
megindító felhívásban foglaltakat. 

A Képviselő-testület 2016. november 21-én rendkívüli ülést tar-
tott.
A Képviselő-testület
• módosította a Települési támogatás keretében nyújtott szociális

támogatásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati ren-
deletét. 2017. január 1-jétől a települési lakásfenntartási támo-
gatás összege 4.000 Ft/hó összegre módosul, a szülési támogatás
összege gyermekenként 30.000 Ft-ra emelkedik, a temetési támo-
gatás összege 25.000 Ft-ról 30.000 Ft-ra, illetve 20.000 Ft-ról
25.000 Ft-ra emelkedik. A jogosultság feltételei egyik ellátási
forma esetében sem változtak.

• A rendelet egy új ellátási formával egészült ki, a normatív
települési támogatással. Erről az ellátásról a Képviselő-testület az
éves költségvetés I-III. negyedévi teljesítésének függvényében
dönt, az ellátást megállapíthatja pénzbeli és természetbeni for-
mában is.

Önkormányzati hírek



2016. december PP aa pp kk ee ss zz ii   HH íí rr ll aa pp 3

• elfogadta a Balatonalmádi járás kötelező felvételt biztosító
általános iskoláinak körzethatárait.

A Képviselő-testület 2016. november 30-án tartotta következő
rendes ülését.
A Képviselő-testület
• elfogadta az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I–III.

negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót.
• módosított az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

2/2016. (III.1.) önkormányzati rendeletét.
• elfogadta az átruházott szociális jogkörök I–III. negyedévi

gyakorlásáról szóló beszámolót.
• módosította a nem közművel összegyűjtött szennyvíz

begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 16/2014.
(XII. 17.) önkormányzati rendeletet. A módosítás értelmében
2017. január 1-jétől a közszolgáltatásért fizetendő kéttényezős
díj az alábbi: alapdíj (bruttó): 4.496 Ft/év/ingatlan, az ürítési díj
(bruttó): 4.267 Ft/m3.

• megtárgyalta a 2016. évi szociális támogatások felhasználásáról
szóló előterjesztést, és normatív települési támogatás biz-
tosításáról döntött a 0-18 év közötti gyermekek és a 65 éven
felüli személyek részére a Települési támogatás keretében nyúj-
tott szociális támogatásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkor-
mányzati rendelet 8/A. §-ában megállapított szabályok szerint.

A normatív települési támogatásban részesülőket a Balatonfűzfői
Közös Önkormányzati Hivatal Papkeszi Kirendeltsége írásban
értesíteni fogja.

• megtárgyalta a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálata tárgyában készült előterjesztést és úgy döntött,
hogy a helyi adók mértékét nem módosítja.

• megtárgyalta az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére emlékmű állítása tárgyában készült előterjesztést.
A Képviselő-testület a Papkeszi közparkban felépített emlék-
művet az 1848–49-es események méltó megünneplésére alkal -
masnak találta, az emlékhelyet a 2017. március 15-ei ünnepi
meg emlékezésen avatja fel. 

• elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön -
díjra beérkezett pályázatokat. „A” típusú pályázatot 4 fő, „B”
típusú pályázatot 1 fő nyújtott be, valamennyien támogatásban
részesülnek. A támogatás összege 2017. évben 4.000 Ft/fő/hó. 

• 2017. évre vonatkozó teljes ellátású közvilágítás üzemeltetésével
a Fényforrás Kft-t bízza meg.

• elfogadta a Művelődési házak terembérleti díjából származó
bevételek felhasználására tett javaslatot, így a papkeszi mű -
velődési házba galériasín beszerzését, továbbá a könyvállomány
gyarapítását határozta el, a colori Vitéz Bartha Andor Műve -
lődési házba cd lejátszó beszerzését engedélyezte.

• elfogadta az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét.

A papkeszi Bocskai István Református Általános Iskola Szülői
Szervezete ezúton szeretne köszönetet mondani mindazoknak,
akik a 2016. november 19-én megrendezett Erzsébet napi
Jótékonysági bálunkat támogatásukkal segítették. Elsősorban
köszönet illeti a műsor fellépőit, akik elfogadták felkérésünket és
remek, színvonalas produkciókkal álltak a színpadra. Köszönet a
Pere Rúzs tánccsoportnak, a Conestoga Country Linedence tánc -
csoportnak, Baka Leventének a Litéri Zöldág Néptáncegyüttes
tagjának, iskolánk tanulójának, Moldován László tanár úrnak és a
Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoportnak. Köszönet illeti
azokat, akik felajánlássukkal támogatták rendezvényünket:
Csizmadia Ferenc egyéni vállalkozónak, Ráczkevi Lajos pol-
gármester úrnak, Takács Tibor alpolgármesternek, Kiss Beának
(Kiss Virágbolt), Gerőfiné Piroskának (Flamingó Virág üzlet),
Csóka Zsoltnak, Németh Ádámnénak, Ébert Teréziának a szülői
szervezet elnök asszonyának, aki szintén nagy összegű tombola-

felajánlással támogatta a jótékonysági bált. Minden szülőnek, akik
süteményekkel vagy tombolatárgyakkal segítették a rendezvényt.
Köszönet Szőke Zoltánnak és Cservenka Viktornak. Kiemelten
Eizler Csaba református lelkész úrnak és Savanyu Beátának. Nem
utolsósorban mindenkinek, aki megtisztelt jelenlétével minket az
est folyamán. A pártoló jegyek megvásárlóinak szintén köszönet.
Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát. A jótékonysági bál
befolyt összegét a szülői szervezet a tanulókra fordítja. A köszönő -
levél végére én, mint a cikk írója egy kis személyes megjegyzést is
írnék. Köszönet illeti a szülői szervezet azon tagjait, akik kitartó,
lelkes munkával megszervezték, lebonyolították a bált és mindezen
munkákon túl süteményeket, tombolatárgyakat hoztak a bálra.

A SZÜLŐI SZERVEZET NEVÉBEN:
BESENYEI ANNAMÁRIA

SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG TITKÁR

Köszönőlevél

Meghívó
Adventi zenés áhítat a 2016. december 11-én 17:30 órától

a Papkeszi Református Templomban, melyre szeretettel várjuk a tisztelt érdeklődőket.
Közreműködők: A Bocskai István Református Általános Iskola diákjai, a Csetényi Református Egyházközség kórusa,

Józsa Dalma hegedűművész hallgató, Varga Áron és Sipos Csaba – orgona

KÖSZÖNETTEL: PAPKESZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG



4 PP aa pp kk ee ss zz ii   HH íí rr ll aa pp 2016. december

2016. november 11-én gyerekek zsivajától volt hangos a Magyar
Honvédség Pápa Bázisrepülőtér. Gangler László ezredes, bázis-
parancsnok és Trevor Nitz ezredes, a Nehéz Légiszállító Ezred
(HAW) parancsnoka meghívására iskolák diákjai és óvodák
gyerekei lehetőséget kaptak a bázis meglátogatására. A MATASZ
Veszprém Megyei Egyesülete szervezésében, az Apród Program

keretében, a veszprémi Báthory és Deák, a gyulafirátóti Gyulaffy,
valamint a papkeszi Bocskai apród szakaszai érkeztek délelőtt a
repülőtérre autóbusszal, a bemutató helyszínére. Megtekinthették
a repüléseket kiszolgáló és biztosító eszközöket, amelyekbe bele is
ülhettek. Láthattak kutyás és fegyvertechnikai bemutatót, mentő-
és tűzoltóautót, repülőtér karbantartó eszközöket. A re pülő -
eszközök közül birtokba vehették a Mi-24D 109 oldalszámú harci
helikoptert és a hatalmas C-17 nehéz szállító repülőgépet. A gye -
rekek örömmel vettek részt a bemutatókon és új információkkal,
élményekkel gazdagodva térhettek haza a napfényes délelőtti
kirándulásról. Köszönet a parancsnok uraknak az apródok
nevében a meghívásért. Köszönetet mondok a látogatás
lehetőségéért, az élményekért, hálás szívvel köszönjük a bemutató
személyzeteinek az eszközök szakszerű ismertetését. 

FELELŐSSÉGTELJES MUNKÁJUKHOZ ERŐT ÉS

EGÉSZSÉGET KÍVÁNOK, ÜDVÖZLETTEL: 
SIMON-JÓJÁRT SÁNDOR NYUGÁLLOMÁNYÚ REPÜLŐ EZREDES

Apródok

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy egyesületünk tisztújító
közgyűlést tartott november 5-én, ahol a tagság engem választott
elnöknek. Elnökhelyettes Bérczesné Haáz Éva, gazdasági felelős
Eszesné Brasch Mária, gépkocsi karbantartásért felelős Sohajda
Menyhért lett, a kulturális kerekasztal polgárőrségi delegáltja
továbbra is Suri Sándor. Lengyel Györgyöt vezetőségi tagnak
választotta az egyesület tagsága. Ezúton is szeretném megköszönni
az egyesület tagságának a bizalmát, kérem a tagokat, hogy to -

vábbra is segítsék, támogassák a vezetőséget munkájában, hogy
hatékonyan tudjuk szolgálni a lakosság védelmét a településen.
Nagy szeretettel várunk új tagokat, erősítsék a Polgárőrséget, hiszen
„Egységben az erő”!

SZTÁNA LÁSZLÓ

PAPKESZI POLGÁRŐR EGYESÜLET ELNÖKE

30/568-06-47

Papkeszi Polgárőrség hírei

BERHI Birkózó Sportegyesület Papkeszi versenyzői az alábbi
versenyeken vettek részt, ahol sikeresen szerepeltek: 

2016. szeptember 17-én Dunaújvárosban az Arany János Általános
Iskola tornatermében rendezték meg a TOMBOR ISTVÁN
EMLÉKVERSENY – IMPACT KUPA Közép-Magyarországi
diák I–II. és serdülő szabadfogású területi bajnokságot, ahol 132
versenyző, 17 egyesület volt jelen.

BERHI BSE Papkeszi eredménye:

Diák II. 54 kg 1. (arany érem) Németh Dániel (Berhi BSE)
Diák I.  85 kg 1. (arany érem) Toldi Gergő (Berhi BSE)
Serdülő 54 kg 3. (bronz érem) Varga Mihály (Berhi BSE)

2016. szeptember 24-én, Dorogon került megrendezésre a Gyermek
birkózó gála, ahol 143 versenyző, 14 egyesület volt jelen. A gyermek
versennyel párhuzamosan zajlott a területi csapatbaj nokság is.

BERHI BSE Papkeszi eredménye:
Pap Edvin 20 kg I. hely
Csejtei Krisztofer Ferenc 26 kg III. hely
Dohar Kevin 38 kg III. hely
Vadas Márton 46 kg III. hely
Varga Oliver Noel 22 kg III. hely

BERHI Birkózó Sportegyesület hírei

BERHI BSE
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Kedves Olvasó! Ön szereti a születésnapokat? Én igen, leginkább
akkor, ha nem az enyém. Jó látni a születésnapos boldogságát,
örömét, a körülötte sürgö lődő hozzátartozók fokozott figyelmét.
Hallani a család apraja nagyjának ne ve tését, viccelődését, egy -
szerűen jó kicsit ré szese lenni egy vidámsággal teli ünnepnek.
Nagyjából másfél éve kezdődött, hogy részt vehettem ilyen szü -
letés napi összejöveteleken, persze nem egyedül, hanem Polgár -
mester úrral, aki csak fényképezni és jegyzetelni vitt ugyan magá-
val, de ez valójában soha nem volt probléma a felsorolt okok miatt.
Október 5-én Miklós Sándorné Teri nénit látogattuk meg, október
8-án Hardi Lajosné Erzsi nénit és november 13-án Pethő Károlyné,
Otti nénit. És hogy miért? Mert mindannyian betöltötték a 90.
életévüket. 
Egyikőjüknek sem volt könnyű fiatalsága, nagyon sokat kellett
dolgozniuk; Teri néni 1962-ben kezdett el dolgozni a fűzfői
Papírgyárban, otthon állatokat tartottak, kertet műveltek, abban
az időben sem gáztűzhely, sem mosógép nem volt, ami meg köny -
nyít hette volna a nők munkáját a háztartásban. A házimunkában a
gyerekek is segédkeztek, ahogy abban az időben ez teljesen ter-
mészetes volt. Boldog pillanatként idézte fel unokái születését,
valamint azokat az időszakokat, amikor Bükkre jártak férjével,
hiszen ilyenkor tudták kipihenni magukat. Teri néninek 2 gyer-
meke, 6 unokája és 9 dédunokája van.
Erzsi néni is nagyon sokat dolgozott, férje elvesztése után egyedül
kellett fenntartania a családot. A házi és a ház körüli munkák mel-
lett három műszakban dolgozott. Életének legboldogabb

eseményei közé tartozik lánya születése, hiszen négy fiúgyermek
után a férje nagyon szeretett volna már egy kislányt. Erzsi néninek
6 gyermeke, 11 unokája és 23 dédunokája van.
Otti néni Veszprémben született, 7 éves volt, amikor 1933-ban
Papkeszire költözött a család. A front elől Szombat helyre menekül-
tek, mire visszajöttek, mindenüket elvitték, még a bútorokat is. Otti
néni 12 évig volt Danka doktor úr asszisztense, a férje pedig a Járási
Hivatalnál dolgozott, mint adófelügyelő. Két gyermekük született.
Három unokája pedig 8 dédunokával ajándékozta meg.
Teri néni, Erzsi néni és Otti néni! Legyen még sok-sok vidám, boldog
születésnapjuk szeretetben, egészségben!

Nézem a tükörben ősz hajamat
Nyoma sincs már a fiatalságnak.
Meg sem ismerem önmagamat
Változott a képe tükröm kirakatának.

Van, aki úgy érzi, nem tett le semmit,
Asztala porosan, üresen áll
Vagy van rajt egy abrosz, csipke terítő
meg egy félig rothadó gyümölcskosár!

Az én asztalom roskad a sorstól
kiraktam minden földi terhem,
bár hiszem, az élet még hozzámorzsol
de már hátradőlhetek elégedetten!

Talán mesélnek rólam majd gyermekeim
S unokák emlékeznek a zsíroskenyérre
Mindig köröttem lesznek szeretteim
S nevem foglalják majd estimesékbe.

Megértem immár kilencven évet
fáradt testem s lelkem is tán
de erőt ad a mindennapokhoz
gyermekeim és a sok unokám!
(Önarckép – Vargáné Hardi Adrienn verse)

SAVANYU BEÁTA, KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Születésnapok

Hardi Lajosné Erzsi néni Pethő Károlyné Otti néni

Miklós Sándorné Teri néni
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Részlet Humpók Mária elnök köszöntő
beszédéből:
„Ezen a mai őszi délutánon és estén 25.
éves születésnapját ünnepli szeretett egyes -
üle tünk a Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas
Klub és annak minden kedves tagja. Emlé -
kez zünk az elmúlt huszonöt esztendőre,
amelyben külön öröm számunkra, hogy
ezt baráti, családi körben, meghívott ven -
dégeinkkel egyetemben tehetjük. Enged -
jétek meg, hogy köszöntsem és meg kö -
szönjem az összetartozást, a szeretetet és a
mosolyt, a kitartásotokat, amit egymásért a
huszonöt év alatt felmutattatok. 

Tiszta szívből megköszönöm a klubért,
Papkeszi község kulturális és társadalmi
életéért végzett önzetlen, példaértékű mun -
kátokat. Legyetek továbbra is ilyen aktívak
és még sokáig öregbítsétek Papkeszi Őszi -
rózsa Nyugdíjas Klub hírnevét erőben,
egészségben és szeretetben.

„A nagy szavak nem érnek semmit,
Elszállnak, mint az őszi szél 
De a szeretet, ha tiszta szívből fakad,
Elkíséri az embert, amíg él.”
tanácsolja József Attila.

Az egymás megbecsülésének és szerete -
tének ünnepe ez a mai megemlékezés
közösségünk életében. Ez a negyedszáza-
dos évforduló kiváló alkalmat kínál arra,
hogy – kilépve a hétköznapok sodrából –
kívülről is szemügyre vehessük közös múl-
tunkat, jelenünket és jövőnket. A múltba
pillantva látjuk: hogy kezdetben a
körülmények és feltételek merőben mások
voltak, emiatt inkább a klubélet fontossá-
ga, a kirándulások, a szabadidős tevé -
kenységek voltak túlsúlyban. Később és az
utóbbi időben a klubélet erősítése mellett
inkább kulturális, szórakoztató, hagyo -
mány teremtő, hagyományőrző és az
ismeretterjesztő rendezvények kerültek az
előtérbe. A klub 2008. évben egyesületként
történő bejegyzésével és működésével a
közösségi élet szervezettebbé, irányít -
hatóbbá és ellenőrizhetőbbé válhatott.
A két és félévtizedes múlt emberi élet lép-
tékében nem olyan nagy idő. Az egyesület
születésétől fogva elsődleges feladatként

kezelte, hogy a község nyugdíjasai számára
biztosítsa a közösségi életteret, a szabadidő
hasznos eltöltését. Ez a feladat formáját
tekintve azóta is állandó, annak csak tartal-
mi elemei módosultak. Az egyesület
képzeletbeli asztalánál néha többen, néha
kevesebben ülünk, azonban évente
átlagosan, mintegy negyven fő körül van a
taglétszámunk. Az általunk elhatározott,
betervezett tevékenységek mellett, komoly
részt vállalunk szeretett településünk
Papkeszi programjaiban, rendezvényeiben. 
Méltóképpen megünnepeljük nemzeti
ünnepeinket, részvételünkre a szervezők biz-
tonsággal mindig számíthatnak. A nagy nép-
szerűségnek örvendő farsangi, falunapi,
szüreti rendezvényekre minden évben szép
és színvonalas műsorral készülünk.
Folyamatosan bővítjük ismeretségi körün-
ket, igyekszünk minél több nyugdíjas klub-
bal, szervezettel találkozni a már meglévő
kapcsolatokat ápolni. Ellátogattunk több
alkalommal Szlovákiába testvér telepü -
lésünkre, Zsérére, ahol az ott élők mindig
kitüntető figyelmességgel, kedvességgel
fogadtak bennünket és örömmel fogadták
műsorukat. Az elmúlt években a közösségi
élet jelentősen felpezsdült, megújult. Sokféle
programot kínáltunk a tagok részére, többek
között kirándulásokat, fürdéssel vagy kul-
turális programmal összekötve. A sok ren-
dezvény, együtt megélt élmény nemcsak a jó
hangulatot biztosítja, hanem a közösséget
pozitív irányba formálja.”
A 25 év történéseit felelevenítve végül az
alábbi gondolatokkal zárta beszédét:

„A tiszteletet parancsoló múltból és a sik-
erekben gazdag jelenből azonban nem
következik automatikusan az eredményes
jövő. Sokat kell tenni érte és sokat is fo gunk
tenni azért, hogy községünkben mindenki
büszke lehessen arra, hogy van nyugdíjas
klubja és ilyen aktív tagjai vannak. Az
lebegjen a szemünk előtt, hogy elsősorban
erőnkhöz és tehetségünkhöz mérten
magunk örömére, életünk kiteljesedésére és
nem utolsó sorban a másoknak átnyújtott
önzetlen örömszerzés érde kében tesszük a
dolgunkat, végezzük feladatainkat. Ahhoz,
hogy terveinket meg tud juk valósítani min-
den kedves tagtársunk segítőkészségére,
aktivitására és az elnök ség munkájának
támogatására lesz szükség.”
Végezetül mottóként az elkövetkező évekre
szíves figyelmünkbe ajánlotta Anthony de
Mello nagyon szépen megfogalmazott
gondolatait:
„Nincs egyetlen pillanat sem az életedben,
amikor ne lenne meg mindened, ami a
boldogsághoz szükséges. Gondolkodj el
ezen egy pillanatra! Boldogtalanságodnak
az az oka, hogy arra figyelsz, amid nincs,
ahelyett, hogy arra összpontosítanál, amid
éppen most van.”

Az oklevelek és emléklapok átadása, az
ünnepi műsor után kezdetét vette a
történetek, a 25 év felejthetetlen pil-
lanatainak felidézése, a vacsora után pedig
az önfeledt szórakozás, az éneklés és a tánc.

SJSJ

Ünnepeltek a nyugdíjasok



2016. december PP aa pp kk ee ss zz ii   HH íí rr ll aa pp 7

A Balatonvidéki Sorstárs Népdalkör szokás szerint év vége felé
tartja népzenei gáláját. Idén ezt Károlyi László emlékének szen-
telték, aki tíz évvel ezelőtt halt meg, de működése során elévül-
hetetlen közművelődési és népzenei érdemeket szerzett elsősorban
Papkeszin, de mint ahogy a gálaesten kiviláglott, a régió sok más
településein is. Az emlékesten arra is fény derült, hogy Károlyi úr
felkészültsége, ügyszeretete és szorgalma ma is érződik a térség
népművészeti törekvéseiben, és bizonyos, hogy még sokáig
jótékony hatással lesz.
Az egyesület jelenlegi elnökeként Károlyi-Varga Rózsa, megözve -
gyült feleség igen jó érzékkel állított össze egy nem túl hosszú, de
annál színvonalasabb, változatos és tartalmas műsort. A be ve -
zetőként általa előadott sirató ének nemcsak a kiválasztás
ötletességéről, hanem a darab megelevenítésének magas színvon-
aláról is tanúskodott. Ezáltal a közönség pontosan érzékelte az est
kegyeletiségét, amelynek azonban- az elköltözött mentalitására
hivatkozva- korántsem mondott ellent a fiatalos életöröm külön-
böző formákban történt kinyilvánítása.
Program szerint mindössze három dalkör, a csajági, a papkeszi és a
tapolcai lépett színre. Ezek nemcsak tájegységi, hanem szerkezeti
és tapasztalati különbséget is érzékeltettek. Mindegyik csoport két
dalcsokrot adott elő, a megelevenítés színvonala azonban minde-
gyik esetben vallott arról, hogy több évtizedes hagyományőrzők
ők. A csajágiak minden fellépését emelik a citerazenekari kísérés,
illetőleg a szólóénekek. Tapasztalt, lelkes gárda ez. A helyieket
Károlyi-Varga Rózsa vezette igen pontos és kulturált citerazenével.

Jó volt látni az arcokat és hallani a tiszta hangokat, ezeket a
régióban sokunk által jól ismerteket. A szűkebb pátriában eddig
nem szerepelt tapolcai dalkör összeszokottságról, egyöntetűségről
és az előadásukból kicsengő ügybuzgalomról tett tanúbizonyságot.
Az egész est eredetiségét és lokális értékét tovább növelte az immár
országos hírnévre szert tett Baka Levente szólótánca. Külön
örültünk annak, hogy csapata, a litéri Zöldág is táncot lejtett. Jó
volt tapasztalni, hogy nemcsak Levente, hanem a nyolc tagú kar
összes tagja magasan képzett, s e közösségben külön nem favorizált
a legismertebb. Azt is méltán állapíthattuk meg, hogy Levente se
törekedett képességen és kötelességteljesítésen túli érdemekre.
A műsoros est utolsó két szereplő csoportja a tési Virtus énekkar és a
kenesei Pannónia Citerazenekar külön kategóriát képviselt. Abban a
korosztályban, amelybe a bakonyi fiúk tartoznak, egészen egyedi,
széles e térségben párját ritkítja a hat fiatal férfiből verbuválódott
dalkör, akik már az ország több régiójában tevékenykednek. Öröm
volt hallani ezt a mély orgánumot, és egyáltalán megtudni, hogy
ilyen is van. E korosztály a sok kecsegtető lehetőség miatt ritkán vál-
lalkozik közös éneklésre, népi kultúra és művészet ápolására. A bu -
gaci számok, Bogár Imre betyár életének magas szintű, meg -
elevenítésére talán nem véletlen, hogy épp ,a legmaga sabban fekvő
bakonyi község ifjai készültek fel. Szívből gratulálunk nekik.
Már sokan és sokszor, de nem elegendően és nem elégszer méltat-
tuk a Pannónia Citerazenekar teljesítményét. A Bollók Attila
vezette csapat ( Bódi György, művészeti vezető, Cservék József,
Bagi Barnabás és Nagy István) művészete beérett. Ők már nem
ismernek lehetetlen feladatot, s több színt tudnak képviselni, mint
ahányan vannak. Amikor próbáljuk megfejteni, hogy melyik
zenésznek mi a fő feladata, meggyőződhetünk róla, hogy adott pil-
lanatban ugyanarra a megoldásra bármelyikük képes. Papkeszin
vastaps sorok jutalmazták produkcióikat. Szívből drukkolunk,
hogy jövőre sikerüljön nekik a Budapest Ragtime Band-del törté -
nő közös fellépés a megyeszékhely Hangvillájában.
Végezetül az emlékest olyan vendéglátással zárult, amelyet a
legfényesebb hivatásos egység is megirigyelhetett volna. Az értékét
növelte, hogy az önkormányzaton kívül sok helyi lakos ugyancsak
hozzájárult. Majd zene, zene, tánc és tánc, ahogy azt Károlyi László
rendelte volna.

MÁRKUS ZOLTÁN

Emlékgála Papkeszin

Bocskai István Református Általános
Iskola első osztályos diákjai
Névsor: Balogh Szilárd, Bukovics Tirza, Erdélyi József, Karáth Dorina,
Katona Anna, Kovács Pongrác, Kovács Róbert, Kovács Vanda,
Lutor Botond, Persányi Ádám , Rafael Zsolt, Stange Hanna,
Szabó Bence, Szőke Máté, Vadas Roland, Varga Boglárka

Osztályfőnökök: Leposa Katalin, Fisliné Csörnyei Krisztina
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Őszi rendezvényeink sorát egy hajmáskéri fiatal amatőr fotós,
Molnár Csaba kiállításának megnyitójával kezdtük. A fotók között
tájképek, portrék, természetfotók voltak láthatóak. Csaba
nagyjából 10 éve kezdett el fotózni. Minden egy téli napon
kezdődött, akkor szeretett bele a fényképezésbe, majd 3 év múlva
megvette az első fényképezőgépét. Akkor még színesben fotózott:
főleg koncerteket, rally versenyeket. Néhány évvel később fedezte
fel a fekete-fehér fotózást, azóta ez a kedvence. Saját véleménye
szerint a színeknek is megvan a maguk helye a fotókon, de az
emberhez kötődő témáknál, a szórakozással, vallással foglalkozó
fotóknál, vagy éppen a mindennapok pillanataihoz jobban passzol
a fekete-fehér színvilág. Jobban kiemeli magát a személyt is, akiről
a fotó készül, drámaiabbá teszi a pillanatot. Hisz abban, hogy vala-

mennyi portré fotó vagy akár az akt is, a test szépségével
foglalkozik. Példaképe Robert Capa, aki az első számú magyar
haditudósító volt. Molnár Csaba fotókiállítását november 28-ig
tekinthették meg az érdeklődők. A kiállítás-megnyitón közre -
működött a Sorstárs Népdalkör.
Október 4-én író-olvasó találkozót tartottunk a papkeszi
Kultúrházban, vendégünk Fábián Janka írónő volt, aki többek
között mesélt a könyvkiadás nehézségeiről, vagy arról, hogyan is
készül regényei megírására. Fábián Janka könyvei a könyvtár
legolvasottabb kötetei közé tartoznak. szeretik az olvasók, talán
mert, ahogy Janka fogalmazott, könyvei valós történelmi
eseményeket elevenítenek fel, viszont a könyvek szereplőinek zöme
kitalált. A regények mozgalmasak, van bennük egy kevés romanti-
ka, nem túl bonyolult cselekményszálakkal, jellemfejlődésekkel.
Amellett, hogy érdekesek, izgalmasak is. 
Október 6-án egy műsorral emlékeztünk az aradi vértanúkra.
A műsor után a koszorúzás a Petőfi parkban történt, ahol a Sors -
társ népdalkör működött közre egy dal eléneklésével.
Még ezen a héten szombaton Colorban, vasárnap pedig Papkeszin
köszöntöttük a település szépkorú lakóit az Idősek Világnapja
alkal mából. Mint minden ünnepi esemény, az idősek napi ren-
dezvények is Polgármester úr ünnepi köszöntőjével kezdődtek, aki
külön köszöntötte a településrészek legidősebb lakóit: Colorban
Gáncs Jánosné Gizi nénit és Juhász Károly bácsit, Papkeszin
id. Savanyu Gyuláné Margit nénit és Bódi Károly bácsit. A rendez -
vényen sajnos egyikőjük sem tudott megjelenni, ezért vagy a

Rendezvényeink októberben

Molnár Csaba fotókiállítása

Idősek napja – Katica csoport

Idősek napja – Bocskai
István Református

Általános Iskola tanulói

Idősek napja – Pearl Dance táncegyesület

Idősek napja – Tihanyi Musical Stúdió: Szelle Szilárd és Polyák Rita
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műsort követően, vagy másnap otthonukban köszöntötte apró
ajándékkal polgármester úr a legidősebbeket. A colori műsorban
elsőként a gyermek színjátszó csoport előadásában tekinthették
meg az érdeklődők azt az összeállítást, amivel a pedagógus napra
készültünk, majd pedig a Pearl Dance táncegyesület akrobatikus és
a latin táncokat idéző koreogrifákból összeállított műsora
következett. Papkeszin az óvoda Katica csoportja, majd a Bocskai
István Református Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak műsora,
ezt követően a gyermek színjátszók előadása, végül pedig a Tihanyi
Musical Stúdió két tagjának, Szelle Szilárdnak és Polyák Ritának
táncdalfesztiválos dalokból és operett slágerekből összeállított
műsora következett. A műsorokat követően mindkét település-
részen megvendégeltük a fellépőket és a közönséget is.
Október 23-án egy műsorral emlékeztünk az 1956-os ese mé -
nyekre. A műsorban a gyermek színjátszó csoport tagjai léptek fel,
ünnepi köszöntőt Ráczkevi Lajos polgármester úr mondott. A ko -

szo rúzásnál Humpók Mária és Baksa Árpád olvasott fel egy verset.
A továbbiakban az adventi esték rendezvénysorozat programjaival
várjuk Önöket. Mire kézbe vehetik a Hírlapot, addigra talán már
két rendezvény meg is valósul, éppen ezért plakátokon,
szórólapokon, a település honlapján és a Papkeszi Kultúrház face-
book-profilján értesítettük rendezvényeinkről a lakosságot. Így
csupán emlékeztetőként: november 27-én 17 órától gyógy-
növénybemutató és -vásár. Gyógynövényszakértő: Takács Ferenc.
(helyszín: Papkeszi Kultúrház)
December 4-én 16 órától a 3. Mikulás-napi süteménysütő
verseny (helyszín: Papkeszi Kultúrház); december 11-én
családi játszóház a colori Kultúrházban; december 18-án 16
órától Falukarácsony Papkeszin, a Kultúrházban. 
Szeretettel várjuk rendezvényeinkre a település lakosságát.

SAVANYU BEÁTA, KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Papkeszi  (la) – Jóságos Urunk van, mond-
ta Steinbach József püspök a református
templom építésének 120. évfordulója alkal -
mából szervezett hálaadó istentiszteleten.
A Dunántúli Református Egyházkerület
püspöke a 34. zsoltár alapján hirdette Isten
igéjét. „Érezzétek és lássátok, hogy jó az
Úr!” Olyan Urunk van, Aki Jézus Krisztust
küldte el, hogy jóságát, szeretetét és
hűségét megmutassa nekünk. Leborulunk
Isten elé, jóságát dicsőítjük, magasztaljuk.
Isten felemel bennünket és részesít az Ő
jóságából, fogalmazott Steinbach József.
– Azért épült fel a templom 120 éve, azért
adott Isten itt iskolát ennyi gyerekkel, hogy
megérezzük jóságát. Merítsünk belőle,
éljünk ebből a jóságból, a fiatalok tekintsék
boldogságnak, hogy református iskolába
járhatnak. Gondoljunk, szóljunk és cse-
lekedjünk jót, ez az emberi élet értelme.
Éljük át és cselekedjük Isten jóságát. Akik
az Úrban bíznak, nem nélkülözik ezt a jót.
A püspök hálát adott a 120 éve épült temp -
lomért, a gyülekezetért és az iskoláért, az
oda járó diákokért. Az ünnepi isten-
tiszteleten imádságban adtak hálát az
Úrnak, melyet Bellai Zoltán főtanácsos úr
és Köntös László főjegyző úr vezetett, Isten
igéjét pedig Császár Attila esperes úr olvas-
ta fel. A hálaadó istentiszteleten a kicsinyek
adtak műsort: Eszes Emma, László
Viktória, Mohácsi Bence, Mohácsi Botond
mondtak szavalatokat, mint hittanosok.

A gyülekezet részéről Eszes-Sinka
Zsuzsanna és Horváth Istvánné mondták
el a verses üzenetet e jeles ünnep alkal -
mából. Így tettek bizonyságot kicsik és
nagyok egyaránt. Az iskolások az igehirde-
tés után elénekelték az ismert éneket.
„Mint szarvas hűs vízforrásra, úgy szom-
jazik lelkem Rád.” Az énekben szólót
énekelt: Kuka Benedek, Varga Lajos és
Pákozdi Dóra.  A papkeszi Bocskai István
Református Általános Iskolában  a gye re -
keket vidám, barátságos légkörben, refor-
mátus keresztyén szellemben nevelik,
magas színvonalú oktatásban részesítik.
A templom történetét Eizler Csaba, a
Papkeszi református egyházközség kiren-
delt lelkésze ismertette. Az első templom

1465-ben épült, de le kellett bontani,
az új templom közel fél év alatt készült el,
1896-ban november 22-én szentelték fel.
A temp lomot néhány évvel a berhidai föld -
rengés után, 1988-ban újították fel, az el -
múlt években elkészült pályázat útján a
temp lomtető és támfal felújítása a kerítés
újrafestése, a mozgáskorlátozott feljáró, a
torony bádogzatának festése, a csapadékvíz
elvezetése. Az orgona felújítása után a jövő
feladata, hogy a templom is megújulhas-
son, mondta a lelkész, hozzátéve: bízunk az
Úrban, hogy ez megvalósulhat.
A vendégeket Kónya Istvánné, a  gyüle kezet
gondnoka köszöntötte, felidézve az elmúlt
időszak eseményeit. Az ünnepi alkal mon
Ráczkevi Lajos polgármester úr is háláját
fejezte ki, hogy az egyház fenntartja a
község iskoláját. Dr. Huszár Pál főgondnok
is köszöntötte az ünneplő gyülekezetet és
felhívta a figyelmet a templom fontos ságára
a mai világban.  A szombati hálaadó isten-
tiszteleten Kádárné Hegedűs Veronika
énekelt, Varga Áron kántorizált. Az alka-
lom szeretet ven dégséggel zárult a kul -
túrházban, hol még egy tánccal illetve egy
rajz-festménykiállítással várták az ünneplő
gyülekezetet az iskolások. 
Egyedül Istené legyen a dicsőség ezért az
alkalomért!

BALLA EMŐKE

ÚJSÁGÍRÓ

Százhúsz éves a Papkeszi templom
Együtt ünnepelt a református gyülekezet és az iskola
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Karácsony Jézus születésének ünnepe, bízom benne, hogy orszá-
gunkban még ezt sokan tudják. Ámbár vannak, akik a szeretetet
ünneplik. Vannak, akik már csak egy lehetőséget látnak arra, hogy
ilyenkor megpihenjenek.
Karácsony ünnepén a katolikus templomokban János evangéli-
umának előszavát olvassuk fel, amely így kezdődik:
„Kezdetben volt az Ige, és az Ige az Istennél volt, és Isten volt az Ige.”
Nincs itt szó angyalokról, pásztorokról, Betlehemi barlangról. 
János evangélista rá akar arra mutatni, hogy annak a Krisztusnak a
léte Isten örök és időtlen életében gyökerezik, akinek földi
eljövetelét, emberként való megszületését ünnepli a keresztény
világ Karácsonykor.
Az evangélista tanítása szerint Jézus Krisztusban Isten örök Igéje,
aki az Atyával egylényegű, a Fiú lépett a világba. Az Ige, a görög
szövegben a „Logosz” nem Isten teremtménye, a második isteni
személy, öröktől fogva van az Atyával és a Szentlélekkel együtt egy
igaz Istenként. Mielőtt Istenen kívül bármi is létezett volna, az Ige
már volt. Isten az Igén keresztül volt kapcsolatban az emberekkel,
sőt az embert megelőző világgal is. „Minden általa lett” Isten az Ige
által közölte magát a világgal a teremtésben. Isten a megtestesült
Ige Jézusban, a  megtestesült emberi lét teljességében lett megra-
gadhatóvá, nem csak jelekben, küldöttekben, próféták szaván és
cselekedetein keresztül.
Ezért kiált fel Nagy Szent Leó pápa karácsonyi beszédében:
„Ismerd fel, keresztény ember méltóságodat!
Kedves Testvérem! Próbáld felfogni, milyen páratlan esemény,
csoda történt ezen a Szent éjszakán. Csak ezután érted meg, miért
jelentek meg az angyalok a pásztoroknak, dicsőséget zengve. Csak
ekkor érted meg, hogy Isten mennyire szeret téged. Csak ekkor
érted meg Istentől kapott méltóságodat. Isten emberré lett. Ember
Isten gyermeke lehet. „Akik befogadták, azoknak hatalmat adott,
hogy Isten gyermekeivé legyenek” – írja Szent János apostol.
Mennyire sok lényegtelen, tartalmatlan dologról tudunk fecsegni.

Fontos lenne, hogy beszédünkben tanúságot tegyünk a közénk
jött és már bennünk lakó Isteni Igéről, a mi Krisztusba vetett
hitünkről.
Szent Ágoston püspök írja: “Vedd el az Igét, és mi marad a szóból?
Ha nincs tartalom, értelmetlen a szó. Hallatszik ugyan, de nem
gazdagítja a szívet.
Márpedig azért figyelünk a dolgokra, hogy gazdagodjék a szívünk.
Ha gondolkodom, hogy mondjak valamit, már ige van a szívem-
ben; aztán ha beszélni akarok hozzád, azt akarom, hogy a te szíved-
ben is az legyen, ami az enyémben már megvan. Azt keresem, hogy
hogyan jusson el hozzád, és hogyan legyen benned az ige, amely az
én szívemben már megvan – veszem a szót, és általa beszélek hoz-
zád: a szó vezeti hozzád az ige értelmét. És midőn a szó hozzád
vezette az ige értelmét, a szó (azzal, hogy kimondtam) eltávozott
ugyan tőlem, az ige azonban – amelyet a szó átvezetett hozzád, és
így már a te szívedben is ott van – nem távozott el tőlem. “
Szeretném, ha írott szavaimon keresztül is az Isten Igéje benned is
megszületne. 
Kell, hogy a karácsonyfánk gyertyáit meggyújtva átjárja lelkünket
Karácsony igazi öröme: Velünk az Isten! A betlehemi jászolnál
nekünk is szól Isten, mint Mózesnek az égő csipkebokorból: „Vedd
le sarudat lábadról, mert a hely, ahol állsz, szent föld” (Kiv 3,5).
Az Isteni Ige befogadásához 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:
Dec. 25-én, Karácsony ünnepén: 17.00 órakor.
Dec. 29-én, Szent Család ünnepének vigiliáján: 17.00 órakor.
Jan.1-jén, Újév, Szűz Mária Isten anyja főünnepén: 17.00 órakor.

Próbáld felfogni, milyen páratlan esemény, csoda történt!

Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek értetek mindazért
az örömért, amellyel megörvendeztettetek minket a mi Istenünk

előtt, amikor éjjel és nappal buzgón könyörgünk azért, hogy
láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait. 

Pál Első Levele a Thesszalonikaiakhoz, 3. rész 9–10. vers

Ez a néhány sor Pál és a Thesszalonikában élő keresztyén hívők
találkozását készíti elő. Az apostol jó híreket hallott a frissen alapí-
tott gyülekezete felől. Ezek a jó hírek felvidítják őt, és arra sar kall -
ják, hogy minél hamarabb elmenjen oda, és tovább folytassa
tanítói, apostoli tevékenységét. 
Pálnak tehát örömet okoz thesszalonikai testvéreinek a hite.
A gyüle kezet hitét pedig Pál kiteljesíti, hiányait kipótolja. Mind a
két fél számára örömet, áldást, hitbeli növekedést jelent a
találkozás.

Advent idejében az Istennel való találkozásra összpontosít minden
keresztyén közösség. Ugyanakkor Pál szavai arra tanítanak minket,
hogy a hitbeli növekedés, a lelki öröm, az ünnepi béke nem a másik
embertől függetlenül és semmiképpen sem a másik ember ellenére
lesz életünk része. Mi nem amolyan lelki Robinson Crusoe-k
vagyunk, hogy hitünket magányosságban, távolságtartásban kel-
lene megélnünk. Ellenkezőleg! A keresztyén közösségben, az egy-
házban a másik ember élete, szava megörvendeztető példát ad,
vagy lehetőséget arra, hogy mi örvendeztessünk meg másokat.
Isten áldása nem az égből pottyan a fejünkre, hanem emberi
kapcso latokon keresztül jut el mindazokhoz, akik ezt a kapcsolatot
egymással és Istennel felvállalják. Öröm, hitbeli növekedés, béke,
jóság – ezek olyan ajándékok, amelyeket közösen kell megkeres-
nünk és megtartanunk egymással történő találkozásainkban,
közösségi alkalmainkon.

Találkozások
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Legyen az advent ideje számunkra a találkozás ideje! Imádkozzunk
mi is, mint Pál, hogy minden köztünk lévő akadály elháruljon!
A gőg magaslatai ne tegyék lehetetlenné a testvérei találkozást.
A közönyösség falai ne vágják el utunkat. A viszálykodás ne torla -
szolja el az egymáshoz vezető ösvényt. Az irigykedés ne zárja
börtönbe a lelkeket, ne fosszon meg a találkozás örömétől senkit.
Ez nem volt könnyű régen sem és ma sem az. Ezért van szükségünk

Isten jóindulatára. Ezért kell hozzá fohászkodnunk advent ide-
jében is. 
Adjon számunkra az Úr áldott találkozást kegyelemteljes Ünneplést,
hogy minden napunkat Őbenne éljük.

EIZLER CSABA

LELKÉSZ

– 2016. december 4. (vasárnap) 11:00 órai kezdettel ádvent II.
vasárnapi családi istentisztelet a gyermekek szolgálatával -  közös
gyertyagyújtás

– 2016. december 8. (csütörtök) 17:00 órai kezdettel Ádventi
evangelizáció: Szabó J. Róbert szolgálatával (Litér)

– 2016. december 11. (vasárnap) 11:00 órai kezdettel ádvent III.
vasárnapi istentisztelet - közös gyertyagyújtás

– 2016. december 11. (vasárnap) 17:30 órai kezdettel Ádventi
koncert

– 2016. december 15. (csütörtök) 18:00 órai kezdettel Ádventi
evangelizáció: Kálmán Csaba szolgálatával (Alsóörs)

– 2016. december 18. (vasárnap) 11:00 ádvent  IV. vasárnapja
Nagytiszteletű Kuti Géza nyugalmazott esperes úr szolgálatá-
val. – közös gyertyagyújtás  

– 2016. december 22. (csütörtök) Ádventi bibliaóra 16:00 óra
közös fadíszítés és adventi Agapé (Közös zenés lelki-testi
táplálék)

– 2016. december 24. Szentesti istentisztelet: 16:00 gyermekek
szolgálatával. Ajándékosztás

– 2016. december 25. karácsonyi ünnepi istentisztelet 11:00
úrvacsoraosztással 

– 2016. december 26. karácsonyi ünnepi istentisztelet 11:00 –
úrvacsoraosztás

– 2016. december 31. (szombat) 17:00 órai kezdettel Óesztendő
búcsúztató istentisztelet úrvacsoraosztással ősegyházi gyakorlat
szerint rendhagyó módon

– 2017. január 01. 11:00 újévi könyörgés - úrvacsoraosztással

Papkeszi Református Egyházközség alkalmaink

Talán nemcsak én érzem, hogy az idő mintha felgyorsult volna, repül-
nek a napok, hetek, hónapok, és máris itt van ismét Advent időszaka.

Az év végi ünnepekre készülődés bizony jó alkalom a vásárlásokkal
kapcsolatos bűnmegelőzési tanácsok adására. Az ajándékok, az
ünnepi asztalra valók megvásárlása nem kis feladat, és nem kis költ-
ség. Éppen ezért tanácsos meggondolni, mit és hol veszünk meg!

Ez az időszak a tolvajok, a trükkös tolvajok, a csaló árusok, az inter-
netes csalók számára valódi szezon. A sikereik alapja, hogy csalo-
gatóan jó áron kínálnak jó minőségűnek, márkásnak mondott ter-
mékeket, amelyekkel örömmel lepnénk meg magunkat vagy
szeretteinket. A valóság azonban az, hogy ezek nagyon gyakran
ócska, az elfogadható minőségen aluli kivitelű, nem megfelelő műsza-
ki állapotú, az elvárásoknak egyáltalán nem megfelelő árucikkek.
Ami persze csak az utolérhetetlen eladó távozása után derül ki.

Csak ismételhetem, hogy mindenképpen fogjunk gyanút,
• ha a házalók feltűnően olcsón akarnak értékesnek látszó tár-

gyakat eladni, 
• amikor telefonon ajánlanak kedvező lehetőséget gyapjú vagy

mágneses ágynemű, ékszer, műszaki cikk, gyógyászati termékek
vásárlására, vagy lehetőséget olcsó üdülésre, utazásra,

• ha egy idegen minden áron be akar jutni az otthonunkba áru-
cikkek megmutatásával,

• ha valaki egyesület, jótékonysági szervezet, súlyosan beteg fel-
nőtt vagy gyermek nevében pénztámogatást gyűjt.

A termékbemutatókkal összekötött kirándulásokon történő,
„rámenős” árusítást jogszabályban szigorították, ezzel talán
csökken az utólag meggondolt vásárlások száma.

Az üzletek, piacok, kirakodóvásárok forgatagában se feledkezzünk
meg arról, hogy – az ajándékokra szánt nagyobb összegekkel –
útnak indulva a nagy tömegben könnyebben válhatunk bűncse-
lekmény áldozatává. 

Egy kis odafigyeléssel megelőzhető a baj, ha 
• mindig olyan helyre tesszük a pénztárcánkat, ahol nehezen

hozzá férhető, 
• a bankkártya pin-kódját nem írjuk a tokra, nem tartjuk a kártya

mellett,  
• a parkolóban nem tévesztjük szem elől értékeinket, a gépkocsi

utas terét a csomagtartóban történő pakolás idejére is zárva tartjuk.

A megbízható helyen történt vásárlás az alapja a reklamáció-
nak, a garancia érvényesítésének! 
Az óra átállítás is jelzi, hogy az év végéhez közeledve egyre
rövidebbek a nappalok, sötétben indulunk reggel és érkezünk
haza este.

Év végére készülődve…
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Nagyon fontosnak tartom, hogy a kevésbé kivilágított utcákon,
helyeken nagyobb figyelemmel közlekedjünk, hiszen a sötét
ruhában, a féktávolságon belül a járdáról lelépő, vagy az úttest
szélén közlekedő gyalogos maga is közreműködhet egy bale-
setveszélyes helyzet kialakulásában. A KRESZ nem kötelezi lakott
területen belül láthatósági mellény viselésére a gyalogost és
kerékpárost, pedig a baleseti tapasztalatok bizony indokolnák ezt. 
A jól láthatóság és a jó látás alapfeltétele a balesetmentes
közlekedésnek, ezért is támogatja a rendőrség a közlekedésbizton-

ságra felhívó kampányokat, és fordít nagy figyelmet a gyermekek
közlekedési szabályismeretének fejlesztésére. A közlekedésben
minden fél egyenrangú résztvevő, és egyaránt felelős a bale-
setveszélyes helyzetek kialakulásának megelőzésében.  
Békés, örömteli, és szeretetben megélt karácsonyi ünnepeket
kívánok a balatonalmádi rendőrök nevében!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Papkeszi Hírlap

Kiadó: Papkeszi Község Önkormányzata • Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság • Felelős szerkesztő: Savanyu Beáta
Készült: Tradeorg Nyomda Kft., Fûzfőgyártelep • Felelős vezető: Tóth Zoltán • Nyomdai előkészítés: Németh-Demeter Zsuzsanna

Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata szeretettel meghívja a település lakóit

december 18-án 16.00 órára a Papkeszi Kultúrházban
megrendezésre kerülő Falukarácsonyi műsorra.

A műsorban fellépnek: a „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda katica csoportja
a Bocskai István Református Általános Iskola 5. osztályos tanulói,

a gyermek színjátszók, valamint a Mézengúzok zenekar.

A műsor után vendégül látjuk a tisztelt Lakosságot teával,
kakaóval, forralt borral és kaláccsal.


