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Ady Endre: Karácsony
Harang csendül,

Minden ember

A templomba

Mintha itt lenn

Ének zendül,

Szeretettel

Hosszú sorba

A nagy Isten

Messze zsong a hálaének,

Borul földre imádkozni,

Indulnak el ifjak, vének,

Szent kegyelme súgna, szállna,

Az én kedves kis falumban

Az én kedves kis falumba

Az én kedves kis falumban

Az én kedves, kis falumban

Karácsonykor

A Messiás

Hálát adnak

Minden szívben

Magába száll minden lélek.

Boldogságot szokott hozni.

A magasság Istenének.

Csak szeretet lakik máma.

Ismét vége felé közeledik egy naptári esztendő. Ádvent, karácsony, szilveszter, újév. Izgatott készülődések időszaka áll a küszöbön.
De még mielőtt magával sodorna az ilyenkor már szinte megszokottá vált teendők áradata, álljunk meg egy pillanatra, és fordítsuk
figyelmünket szeretteinkre, barátainkra, embertársainkra. Társadalmunkban évről évre egyre korábban elkezdik belénk sulykolni a
média különböző eszközeivel, hogy a karácsony anyagias oldalát kell előtérbe helyeznünk: minél több ajándékot venni, minél több
pénzt elkölteni. Szeretném, ha a mi generációnk is tovább tudná adni a gyermekeinek, unokáinak a karácsony valódi jelentését,
amely a szeretetről és az életről, mint ajándékról, s nem az anyagi javak megszerzéséről kellene, hogy szóljon.
Karácsonykor a szeretetet és a békességet ünnepeljük otthonunkban és a szívünkben. A gyertya fénye nem csak világosságot, hanem
melegséget is áraszt. Előtérbe kerülnek az igazán fontos dolgok, melyek megváltoztathatják életünk irányát. Valósítsuk meg, hogy
ezek az értékek, gondolatok az ünnep elmúlásával ne tűnjenek tova szívünkből. A karácsonyi fények ne halványodjanak el. Maradjon meg a karácsony varázsa a dolgos hétköznapokon is.
Éljük át Szenteste karácsony egyetlen igaz ajándékát, a szeretetet!
Békés, szeretetteljes karácsonyt kívánok mindenkinek!
RÁCZKEVI LAJOS
POLGÁRMESTER
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Önkormányzati hírek
Papkeszi Község Önkormányzata október-november hónapokban három alkalommal tartott ülést. Az üléseken számos döntést hozott, amelyek közül az érdeklődésre leginkább számot
tartóakat ismertetjük.
A 2010. október 27-én tartott ülésén alábbi döntéseket hozta:
– Előterjesztés alapján megválasztotta a 2010. október 20-án
tartott alakuló ülésen létrehozott bizottságok tagjait:
A Colorchemia Településrészi Önkormányzati Testület
elnökévé Györkös Tamás képviselőt, tagjainak Balázs Róbertet,
Barsi Ákost, Eszesné Brasch Máriát és Győrfiné Virág Irmát
választotta.
A Pénzügyi-, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
elnökévé Simon-Jójárt Sándor János képviselőt, tagjainak
Kukáné Horváth Barbara képviselőt, Takács Tibor képviselőt,
Dévényi Gergelyt és Kántorné Istók Klárát választotta.
– Módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatot a kialakított bizottsági struktúrának megfelelően.
– Györkös Tamás képviselői előterjesztése alapján döntött
arról, hogy megvizsgálja három gyalogátkelőhely kialakításának lehetőségét, valamint támogatta Wild Balázs alpolgármester előterjesztését a Polgármesteri Hivatal belső levelező
rendszerének kialakítására, amelyhez a szükséges infrastruktúrát térítésmentesen biztosítja.
– Előterjesztést hallgatott meg a 2010. év I–III. negyedévben,
átruházott jogkörben hozott intézkedésekről.
A képviselő-testület 2010. november 2-án rendkívüli ülést tartott. A rendkívüli ülés összehívását az indokolta, hogy Pataki
Józsefné volt alpolgármester részére a Veszprémi Munkaügyi
Bíróság jogerős ítéletében 3.630.000,- Ft és annak kamatait,
összesen 5.171.075,- Ft ítélt meg, amit az önkormányzatnak ki
kell fizetnie. Az Önkormányzat részletfizetést kezdeményezett,
de sem a közbenjáró képviselők, sem az ügyvédi megkeresés
nem jártak sikerrel. Mivel az Önkormányzat ezt a követelést
kizárólag hitelből tudja teljesíteni, ezért kezdeményeznie kellet a
30.000.000,- Ft-os hitelkeret 5.000.000,- Ft-tal történő emelését
a számlavezető banknál, amit a képviselő-testület támogatott.
2010. november 3-án ismét rendkívüli ülésre került sor, amelynek
összehívását Barthalos János, Bollók Attila és Kiss Gergely volt
képviselők követelése indokolta. A követelés azt tartalmazta, hogy
az Önkormányzat 15 napon belül fizessen meg Barthalos János
részére 720.000,- Ft, Bollók Attila részére 630.000,- Ft, Kiss
Gergely részére 990.000,- Ft, összesen 2.340.000,- Ft tiszteletdíjat.
Az ülésen döntött arról, hogy ügyvédi megbízást ad az ügyben
az Önkormányzat jogi képviseletére.

Ugyanezen az ülésen képviselő-testület tagjai tájékoztatót hallgattak meg a még fennálló, 2004–2007. években keletkezett
tiszteletdíjakról.
A tájékoztató alapján, valamint ismerve az Önkormányzat
anyagi helyzetét a képviselők teljes bizonyító erejű okiratban
nyilatkoztak arról, hogy a 2010–2014. évi önkormányzati
ciklusban képviselői tiszteletdíjat megállapító rendelet megalkotását nem támogatják, képviselői és bizottsági munkájukat
ingyenesen, térítésmentesen végzik.
Az ülést megelőzően a képviselő-testület tagjai felkeresték
azokat a volt képviselőket, akik képviselőségük idején tiszteletdíjat állapítottak meg maguknak, de annak kifizetéséről nem
intézkedtek. A volt képviselők közül az alábbiak mondtak le
elmaradt tiszteletdíjukról:
Hegedűs Vilmos
Kiss Gergely
Pongó Irén
Savanyu Gyula
Horváth Annamária
Kiss József

990.000,990.000,1.480.000,1.125.000,90.000,60.000,-

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Úgy gondoljuk, hogy döntésüket felelősen, valóban a település
érdekeit szem előtt tartva hozták meg, átgondolva azt, hogy
önmagukra vonatkozó korábbi döntésük következményeit nem
viselheti más.
Nagy Józsefné volt képviselő tájékozatott bennünket arról, hogy
számára jogerős bírósági ítélet alapján kifizetett 500.000,- Ftból a Római Katolikus Jézus Szíve Plébániát támogatta.

Áldott, békés, boldog
karácsonyt kívánunk
mindenkinek!
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A tél csengői csengenek
Az ősz nem telt eseménytelenül óvodánkban. Mindennapi
tevékenységeinket változatosabbá tették a szabadban végzett
megfigyelések, a séták. Megcsodáltuk az ősz varázslatos színeit a
fákon, megkóstoltuk beérett gyümölcseit, zöldségeit és gyűjtöttük
„kincseit” az udvaron – vadgesztenyét, diót, csipkebogyót. Szebbnél szebb kompozíciók születtek: falevél képek, sünik, bábok.
Megünnepeltük az Állatok napját (október 4.) és Márton napi
népszokásokkal, történettel gyarapítottuk a gyerekek tudását.
A nagycsoportosok ingyen úszásoktatáson vettek részt, 10
alkalommal, minden hétfőn.
Két logopédus foglalkozik a gyerekek fejlesztésével, beszédük
javításával (13 nagycsoportost érint a 20 főből). A balatonfűzfői
Irinyi János Általános Iskola meghívására bábfoglalkozáson
vettünk részt. Sikeresen szerepeltek ovisaink az általuk
meghirdetett pályázaton „Készítsd el magokból kedvenc járművedet!”. Jutalomban részesült Lasancz Gábor és Kotroczó
Zsófia, a többi nagycsoportos emléklapot és dicséretet kapott.
A Bocskai István Református Ált. Iskola is meghívta a leendő
elsősöket töklámpás készítő foglalkozásra. A tanító nénik meglátogatták óvodánkat, ismerkedtek nagycsoportosainkkal a
tevékenységeken.
A hagyományos Szivárvány napon, (október 22.) a Sün Balázs
című mesejátékot adtuk elő 11 óvodásunkkal, Balatonfűzfőn. A
közönség tapssal jutalmazta szereplésüket, mi óvónénik büszkék
voltunk rájuk: Kovács Kende, Mohácsi Bence, Mohácsi Botond,
Gábornyik Andrea, Schweitzer Angéla, Lendvai Natália,
Dragodán Fanni, Balázs Kristóf, Varga Lajos, Baka Levente,
Lasancz Gábor.
A felnőttek a Szivárvány bálon (november 13.) mulathattak.
Ezúton is megköszönjük a szülők hozzájárulását. A csoportok
visszakapták a mosolyjegyek árát.

Köszönetet mondunk azoknak is, akik papírral és PET palackkal hozzájárultak gyűjtésünkhöz.
Mindkét bevételt a csoportok hasznos dolgokra fordítják.
Köszönjük, hogy a szülők lelkesen hozzák a Vitaminhétre a
gyümölcsöt, zöldséget. A gyerekek egészséges életmódjának
kialakítását segítik.
Advent következik, a várakozás és ünnepi készülődés időszaka.
A gyerekek izgalommal várják a Mikulást, aki délelőtt a csoportokban látogatja meg őket. Névtelen segítőnk jóvoltából sok
finomság kerül majd a csomagba, amit nagyon köszönünk neki.
A termekben kikerülnek az adventi naptárok, és együtt számolgatjuk a napokat karácsonyig. Kidíszítjük az óvodát, takarítunk
a babaszobában, verseket, énekeket tanulunk, Luca napi búzát
ültetünk, mesélünk a karácsonyról.
A madarakról sem feledkezünk meg, hiszen zöld ovi vagyunk, a
madáretetőbe ők is kapnak mindig ennivalót.
Már nagyon várjuk, hogy pompázzon a karácsonyfa a csoportokban, égjenek a gyertyák, mézeskalács illat és szeretet vegyen
minket körül.
„Gyertyafény hull arcomra lágyan
A sziporkázó csillogásban,
Fenyőágon, ünnepi csendben
Muzsikálnak bent a szívemben.
Azt muzsikálja minden húrja:
De jó! Itt a karácsony újra!”
Mindenkinek békés, boldog karácsonyt kívánunk.
KÁNTORNÉ ISTÓK KLÁRA
ÓVÓNŐ

Családi nyomkereső
Vidám nyomkereséssel
vártam az érdeklődőket az Adventi esték
rendezvénysorozat
első programján, Papkeszin a Kultúrházban.
A játék során minden csapat kapott egy
feladatlapot, melyben minden kérdéshez
egy-egy könyv volt rendelve, amiben
megtalálták a kérdésekre a helyes
válaszokat.
A feladatok között voltak könnyebbek és nehezebbek egyaránt, de
ez senkinek nem szegte kedvét. Az egyik ilyen nehéz feladatban
meg kellett mondani, mennyi csont alkotja az emberi csontvázat,
mennyi bordapárunk van, és mennyi csont van a kézfejekben, és a

lábfejekben. A csapatok sikeresen megoldották a feladatokat, és
az alábbi eredmények születtek:
1. helyezett: Dió csapat. Tagjai: Farkas Patrik, Humpok Ferencné, Horváth Lászlóné
2. helyezett: Nem mondom meg! csapat. Tagjai: Bukovics Izsák,
Horváth Katalin, Kiss Balázs
3. helyezett: Nyomkeresők csapat. Tagjai: Takács Erik, Varga
Gizella, Savanyu Gyuláné
4. helyezett: Trió csapat. Tagjai: Magas Mária Mercédesz,
Horváth Annamária, Savanyu Gyula.
A játékban való részvételüket apró ajándékokkal jutalmaztam.
Advent második vasárnapján, december 5-én a colori Kultúrházba várom az ottani játékos kedvű gyerekeket és felnőtteket.
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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Angol kultúra napja a Bocskaiban
Október 29-én igazi angolszász hangulat lengte be a Bocskai
falait. Megtartottuk az első angol kultúra napi rendezvényünket, ami – a visszajelzések szerint – igazán jól sikerült.
Reggel nyolc órától az alsósokkal tököt faragtunk, így elsőtől
negyedik osztályig minden gyerkőc kipróbálhatta, hogyan is kel
életre egy egyszerű tökből egy sejtelmesen világító, néha
rémisztő, néha mókás töklámpás.
Délben Gondán Anita repített el minket az Egyesült Államokba.
Fényképei segítségével tartott nekünk idegenvezetést New Yorkban, Philadelphiában és a gyermektáborban, ahol a nyarat
töltötte. Ezúton szeretném neki mégegyszer megköszönni a
gyermekek nevében is a tartalmas élménybeszámolót.
Délután kettőtől ír táncházban koptathattuk a cipőnket, amelynek sikerét talán még az utcán is lehetett hallani, olyan hangos
volt! A közel egy óra végére igazi kis táncegyüttessé formálódott
a kezdetben még csetlő-botló társaság, s bátran mondom, a
színpadon is megállnánk a helyünket egy kis gyakorlást
követően.
Öt órára újabb vendégeink érkeztek, ezúttal a szentkirályszabadjai református gyülekezet tagjai szórakoztattak minket.
Wéber Juca fergeteges gitárjátéka adta meg a hangot, a balatonalmádi kéttannyelvű gimnázium két angol anyanyelvű tanárá-

nak dalaihoz. Matték a kicsiket és a nagyokat is egyaránt
elvarázsolták.
Este fél hétkor a veszprémi Wildfires amerikai futball csapat
tagjai masíroztak be a tornaterembe a gyermekek ovációja
közepette. A csapat beöltözött tagjai mellett a tornaterem is
sokkal kisebbnek tűnt. A fiúk először bemutatót tartottak
nekünk, megismertettek minket a játék alapszabályaival, majd
mi is magunkra ölthettük a vérteket és kipróbálhattuk milyen is
egy kezdődobás és egy rövid játék.
És aki inkább csak szemlélőként vett részt a rendezvényen, az is
biztosan szívesen emlékszik a finom sütikre és meleg teára, amit
az angol teaházzá varászolt angol tanteremben fogyaszthatott el.
Köszönöm a diákönkormányzat tagjainak aktív segítségét,
köszönöm a szülőknek a felajánlott szárazsütiket, tanárkollégáimnak pedig a sok-sok segítséget.
Bizton ígérem, jövőre ismét színes programokkal várok majd
mindenkit az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon.
A rendezvény képei megtekinthetők a www.bocskai.eoldal.hu
oldalon.

Bocskai István Alapítvány

A Colori Ifjúsági Klub 2011. évi
programterve

A Bocskai István Alapítvány kuratóriuma ezúton is szeretné
megköszönni mindazok támogatását, akik által az idén az
alapítvány számlájára az adók 1%-ból 199.085,-Ft érkezett.
Évek óta ez a bevétel képezi forrásunk 80%-át.
2010-ben is ebből az összegből támogattuk az osztálykirán-

KUKÁNÉ HORVÁTH BARBARA
ANGOLTANÁR

Január 22.
Február 26.
Március 8.
Április 9.

dulásokat, márciusban 70.500,-Ft-ot fordítottunk a Bocskai
nyakkendők beszerzésére, a Bocskai-napi rendezvényekre

Április 22.

50.000,-Ft-ot, a Bocskai-díjra 15.000,-Ft-ot, jutalomkönyvekre 10.000,-Ft-ot, gyermeknapi és egyéb rendezvényekre 20.000,-Ft-ot,támogattuk továbbá az erdei tábor
lebonyolítását is.

Április 30.
Május 21.
Június 4.

Mindezek az alkalmak a gyermekek javát, épülését,
szórakozását és örömét szolgálták.
Bízunk az Önök további segítségében és reméljük a jövőben
is támogatják alapítványunkat adójuk 1%-val, vagy más
egyéb módon.

1%

PONGÓ IRÉN
AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELŐJE

Június 24-25-26
Július 23.
Augusztus 13.
Szeptember
Október 6.
November 12.
December 24.
December 31.

Meteorológiai előadás
Farsang
Nőnap – Meglepetés a hölgyeknek
Férfinapi bál – Vetélkedővel egybekötött
táncos est.
Föld napja (Szemétszedés a lakótelepen
és környékén)
Tájékozódási verseny, Májusfaállítás
Kihívás napja
Trianoni megemlékezés – Előadás a
trianoni béketárgyalásról
75 éves jubileum
Street Ball kupa (non-stop)
Color Kupa (Futball bajnokság),
„Családnap”
Túra időjárástól függően
Megemlékezés az Aradi vértanukról (esti
időpont)
Éves közgyűlés
Karácsonyi éjszaka, a klubtagoknak.
Szilveszter

A programjainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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Halloween-rendezvény a Kultúrházban
A tavalyi évhez hasonlóan, idén is megrendezésre került a
gyerekek körében nagyon sikeres Halloween party. A rendezvényre érkezőket vidám csapatjátékokkal várta Kukáné
Horváth Barbara, majd játszóház, töklámpa-készítés, arcfestés
és jelmezverseny következett. Csupán hárman öltöztek jelmezbe, aminek legjelentősebb előnye az volt, hogy mindhárman

dobogós helyezést értek el. I. helyezett Takács Erik,
II. helyezett Barnóczki Bertold Boldizsár, III. helyezett pedig
Magas Mária Mercédesz lett. Részvételüket oklevéllel és
csokoládéval jutalmaztam. A sötétedés beálltát követően elindultunk a lámpás felvonulásra. Ezt nagyon szeretik a gyerekek,
boldogan harsogják a „Cukrot vagy csalunk!” és a „Csokit
vagy életet!” felszólításokat, illetve ezek kombinációit. Így volt
ez most is, nagy rémületet okozva a házőrző kutyák körében. A
felvonulásból visszaérve kezdetét vette a diszkózás, mely székfoglalót, újságpapíros táncversenyt és Micheal Jackson-táncversenyt is magában foglalt. Ez utóbbinak a győztese Bukovics
Izsák lett.
Összességében nagyon jó hangulatban telt a délután, jövőre is
találkozzunk november első szombatján, de a legérdekesebb
akkor lenne a rendezvény, ha sokkal többen öltöznétek jelmezbe.
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ

A Papkeszi Községi Könyvtár könyvajánlója
Bálint Ágnes: Kukori és Kotkoda
Kukori, a széltoló kakas mindent megtesz, hogy
kivonja magát a ház körüli munkákból: karatetanfolyamra jár, műmenyéttel hadakozik, sőt
még repülő szemétdombot is készít.
A nagy munkakerülésben aztán többnyire úgy
elfárad, hogy sürgősen le kell pihennie egy kicsit. És mit csinál
közben élete párja, a szorgalmas Kotkoda? Kapirgál, ablakot
pucol, tűzifát aprít, és azon töri a fejét, hogyan leckéztesse meg
naplopó urát. Ehhez hű szövetségeket is talál: Hápogi kacsát, a
mintaszomszédot, és Mitugrászt, a pimasz szöcskét.
Hogy használ-e a lecke a mihaszna Kukorinak? Ez is kiderül
ebből a vidám könyvből, amely a sikeres rajzfilmsorozat alapján
készült.
Theresa Révay: A muranói üvegműves lánya
A második világháború gazdaságilag a tönk szélére
sodorta a több évszázados múltra visszatekintő
patinás muranói üvegfúvó műhelyeket. A Grandiműhely örököse, a gyönyörű és tehetséges Livia
hadviselt és kiábrándult bátyjával küzd a cég
irányításáért.
Európa egy másik szegletében az üveggravírozó családból származó szudétanémet Hanna Wolfnak el kell hagynia Csehországot. A bajorországi kaufbeureni internálótáborban kezd új életet
kislányával, az erőszakból fogant Ingével.
A két üvegműves család életére sötét árnyékot vetnek a második
világháború sérelmi és fájdalmai, a bűntudat és a büszkeség -sorsukat mégis összeköti az üveg, ez az áttetsző és csillogó anyag,
ősi titkok hordozója, mely bűvöletbe ejti az embereket.

Elizabeth Gilbert: Eat, pray, love = Ízek, imák,
szerelmek
Elizabeth Gilbert önéletrajzi regénye spirituális
utazásra hívja olvasóit, vele együtt tanulhatjuk
meg, mit jelent megismerni, megszeretni, és ha
kell, elengedni az embereket.
Elizabeth harmincas, sikeres nő - volt. Gazdag
férj, álomház, fényes karrier. Egyik pillanatról a másikra az élete
mégis romokban hevert, látszólag ok nélkül. Egy szörnyű válás
és az azt követő depresszió után, megmérgezett kapcsolatokkal a
háta mögött nekivágott a nagyvilágnak, hogy végre rájöjjön, ki
is ő, és mit akar az élettől.
Zarándoklata Itáliába, Indiába és Indonéziába vezet, ahol olasz
dzsigolók, indiai guruk, indonéz gyógyítók között bizonyítja,
hogy mind a boldog pillanatokat keressük, akármelyik szegletében élünk is e világnak.
Őszinte, humoros és mély érzelmű könyve mindannyiunknak
szól, akik ébredtünk már úgy, hogy „ettől a naptól kezdve változtatok az életemen”. Egy nő, aki nem akart többé megfelelni.
Egy nő, aki elengedte a jelenét, és megtalálta a boldogságát. Egy
nő, akiben magunkra ismerhetünk.
És még sok újdonsággal,
érdekes, izgalmas olvasmánnyal várom a kedves
olvasókat a Papkeszi
Községi Könyvtárba.
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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Újra színház Papkeszin
Táblás ház előtt mutatott be két Nóti Károly bohózatot az
amatőr színjátszók társulata 2010 október 13-án.
A vállalkozás merész, már csak azért is mert közülük az egyik
– Lepsénynél még megvolt! – műfaja klasszikusa, a másik a
Gőzliba volt és egyébként is Karinthy óta a humor nem tréfadolog.
A Gőzliba a mindenki által ismert Hacsek és Sajó-i alaphelyzetre épül, amely a tapasztalt profikat is próbára teszi, ennek
fényében a darabválasztás bátorságra vall, még akkor is, ha a
papkeszi amatőr színjátszás világában az Etelka szerepét játszó
Horváth Annamária tapasztalt játékos, és partnere a Sréget
megformáló Plesz Zsolt sem most kezdte pályafutását.
A játékosok feladatát tovább nehezítette, hogy a helyzetet
jelzésszerű díszletben játszották, ami fokozottan igényli a
színészi munka sokrétűségét, még akkor is, ha a jelenetbeli
szerepek egyértelműek: a jószándékú, alázatos, ám mindent félreértő, a kézenfekvőhöz is kérdést vagy megjegyzést fűző
alakot. Partnere a racionális hivatalnok, akinek elfoglaltsága
nem engedi meg, hogy azzal foglalkozzon, amiért ott van, már
az ügyfél megjelenése is zavarja. A két szereplő közül Plesz
Zsolt árnyalt, kidolgozott figurát hoz, míg Horváth Annamária
reakciói kicsit lassúak, ezért a jelenet hullámzik, de a végére
mindent helyrehoznak, így a csattanó jól ül, amit a közönség
tapsa igazol.

Segítettünk Devecserben
Papkeszi is segített a vörösiszap katasztrófa okozta károk felszámolásában. A község falugondnoka vezetésével a közcélú
foglalkoztatottak Balogh Gyula, Cseszárik Gergely, Katona
Ferenc, Kertész Gábor, Kolompár Tibor, ifj. Sztána László
három napon keresztül végeztek önkéntes munkát Devecserben.
A munkára önkéntesen jelentkeztek, ellenszolgáltatás nélkül. A
napi utaztatásukról Rafael Zsolt falugondnok gondoskodott. A
katasztrófa sújtotta település elismerően nyilatkozott az általuk
elvégzett önkéntes munkáról.

A Lepsénynél még megvolt! című bohózat egy minden izében
kidolgozott darab benyomását keltette. A szereplők pontosan
hozták azt a figurát, amit a darabbeli szerep megkívánt tőlük,
amihez a rendkívül gondos, korhű színpadkép és a jelmezek
teremtettek miliőt. A jelenet íve kicsit nehézkesen alakult, amit
a pontatlan végszavazás, szövegbizonytalanság okozott, de ezt
tudjuk be a premier okozta lámpaláznak.
Ebben a darabban Fenyvesi szerepében mutatkozott be Eszes
Attila, aki nem minden színpadi előélet nélküli, joggal és okkal
várta a közönség, hogy föltűnjön a színkör soraiban. Nem is
okozott csalódást, bár a szerephez kicsit több modorosság szükséges. Fenyvesinét alakító, a helyi színjátszás Lórán Lenkéje,
Horváth Lászlóné által megformált kalandvágyó úriasszony
már megjelenésével maga a bohózat. Plesz Zsolt Tenyér figurájában otthonosan mozgott, akit jól ellenpontozott Spira jelentéktelen alakja, aki csak belecsöppen az eseményekbe, és ha már
ott van, megpróbálja igazolni az ellenkezőjét állandóan
ismétlődő mondatával. Ehhez nagyon jó tempóérzék kell, ami
Horváth Annamária esetében nem mindig teljesült. Jucika, a
szobalány szerepére Varga Zsoltné választása remek ötlet,
szinte végig a színpadon van, ami nem könnyű feladat, de ő jól
teszi a dolgát. Eszes-Sinka Zsuzsanna, mint táncosnő; karakterét a jelmeze hangsúlyozza, mozgása nagyon jó, de egészében,
mint nő, nem elég könnyű(vérű).
Az apróbb hibák megbocsáthatóak, nem volt könnyű dolguk,
mert a bohózat talán a legnehezebb színpadi műfaj: vagy
működik, vagy halálos unalom. A feladatot sikeresen oldották
meg, amit a nézők reakciója és vastapsa(!), igazolt.
Összességében az amatőr társulat bemutatója egy remek szombat délutáni programot adott a közönségnek.
Az előadás egyben jótékonysági akció is volt, amit a társulatot
vezető, a darabot rendező Savanyu Beáta jelentett be. Bejelentését
követően sikerült a helyszínen adakozó nézők adományaiból egy
Papkeszin élő gyereknek szemüveget venni, amit a család nehéz
helyzete miatt, a szülők nem tudnak biztosítani.
A színjátszó csoport tagjai feltűnnek majd a karácsonyi
műsoron bemutatásra kerülő Hókirálynő című mesejátékban, és
jövő tavasszal újra színházba várják Önöket.
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Ebben a faluban nincs semmi!
Hallottam már többektől a fent leírt
mondatot, és biztosan nem arra gondoltak,
amikor kimondták, hogy nincs a faluban
strand, vagy nincs a faluban sípálya, vagy
esetleg egy hatalmas pláza. Minden bizonnyal arra gondoltak, hogy nincsenek a
faluban rendezvények. Véleményem szerint pedig akár tetszik, akár nem, ebben a
faluban vannak rendezvények, tehát ebből
az következik, hogy ebben a faluban van
valami. És, hogy mi ez a valami? Álljon itt,
hogy eddig a faluban milyen rendezvényekkel vártam, és várták a civil
szervezetek, intézmények a Kultúrházakba
az érdeklődőket. (Amely rendezvények
után nem szerepel a helyszín, az a rendezvény Papkeszin került megvalósításra, ha
nem szerepel a szervező neve, az a rendezvény önkormányzati.)
Január:
18-22-ig Magyar Kultúra Hete
18-án Bábelőadás
19-én Rajzfilmvetítés Colorban
20-án Játszóház a farsang jegyében Colorban
21-én irodalmi teaház
22-én játékos szellemi vetélkedő
Február:
6-án Farsangi játszóház
Március:
6-án a 10. születésnapját ünneplő Férfi
Klub hagyományos nőnapi bálja
13-án „Petőfi versei” versmondó-verseny – a
Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub rendezvénye
15-én az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékműsora Colorban és Papkeszin
18-án irodalmi teaház
26-án húsvéti játszóház Colorban
27-én húsvéti játszóház Papkeszin
Április:
10-én versmondó-verseny a Költészet
napja alkalmából a Kultúrház és a Bocskai
István Ref. Ált. Iskola szervezésében
17-én Férfi-napi bál Colorban a Colori
Ifjúsági Klub rendezvénye
22-én Falutakarítás Papkeszin
Szemétszedés Colorban a Colori Ifjúsági
Klub szervezésében

30-án akadályverseny és májusfa állítás
Colorban a Colori Ifjúsági Klub rendezvénye
Május:
1-én szalonnasütés és filmvetítés Papkeszin
2-án Anyák napi műsor Colorban
2-án Amatőr Színjátszók előadása Papkeszin
14-17-ig Helytörténeti kiállítás a Papkeszi
Őszirózsa Nyugdíjas Klub rendezvénye
20-án irodalmi teaház
22-én focikupa Colorban a Colori Ifjúsági Klub rendezvénye
29-én gyermeknap Colorban és Papkeszin
Június:
7-én pedagógus napi rendezvény
Július:
8-án irodalmi teaház Colorban
17-én falunap
23-án Musical gála a Budafoki Musical
Stúdióval
24-én Anna-napi főzőverseny és utcabál
Colorban a Colori Ifjúsági Klub rendezvénye
Augusztus:
14-én Focikupa Colorban Colori Ifjúsági
Klub rendezvénye
14-én Családnap Colorban
20-án ünnepi műsor Colorban és Papkeszin
Szeptember:
11-14-ig Általános Amatőr Művészeti
Találkozó Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas
Klub rendezvénye
17-én ünnepélyes óvodaátadás
18-án szüreti felvonulás Gál Tiborné és a
Colroi Ifjúsági Klub közös rendezvénye
23-án irodalmi teaház
Október:
4-én Családi Könyvtári Napok – Csillagászati előadás
6-án Családi Könyvtári Napok –
Dinoszauruszok a Bakonyban előadás
6-án Családi Könyvtári Napok – Rajzold
le a kedvenc dínódat rajzverseny eredményhirdetése
6-án Aradi vértanúk emlékrendezvénye
Colorban a Colori Ifjúsági Klub rendezvénye
9-én Aradi vértanúk emlékműsora Colorban és Papkeszin

9-én idősek napi rendezvény Papkeszin
10-én idősek napi rendezvény Colorban
23-án ünnepi műsor Colorban és Papkeszin
31-én Mindenszentek és Halottak napi
megemlékezés Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub rendezvénye
November:
6-án Halloween – party
13-án Rest Macskák Amatőr Színjátszó
Csoport jótékonysági előadása
17-től III. Endrédi János amatőr asztalitenisz emlékverseny Colorban
20-án Erzsébet bál a Bocskai István
Általános Iskola Szülői Szervezetének
rendezvénye
27-én Károlyi László emléktalálkozó a
Sorstárs Népdalkör rendezvénye
28-án Adventi esték 1. – Családi nyomkereső
És ami még decemberben várható:
5-én Adventi esték 2 – Családi nyomkereső Colorban
12-én Adventi esték 3 – Karácsonyi műsor Colorban
19-én Adventi esték 4 – Falukarácsony
Ezek után Ön is úgy gondolja, hogy
ebben a faluban nincs semmi?
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Szilveszteri
retro utcabál
december 31-én
21 órától
Papkeszin a
Kultúrház
udvarán.
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Szeretettel meghívjuk a tisztelt Lakosságot a karácsonyi
műsorra, amely december 12-én 16 órakor Colorban,
december 19-án 16 órakor Papkeszin kerül megrendezésre.
Helyszín mindkét esetben a Kultúrház.
Tökfaragó játszóház a Nagycsoportosoknak
2010.október 29-én pénteken, 16 órakor tartottuk első iskolaelőkészítő foglalkozásunkat a Bocskai István Református
Általános Iskola zsibongójában, ahova az óvoda nagycsoportosait és szüleiket hívtuk meg.
Az előkészületek már hetekkel előtte megkezdődtek. Nagy izgalommal készültünk, mi pedagógusok is az első találkozásra. A
20 ovis közül 16-an vettek részt az első foglalkozáson, ami egy
kis névcsúfolós bemutatkozással kezdődött. Voltak, akik nagyon élvezték a játékos ismerkedést, de olyanok is akadtak, akik
egy picit visszahúzódva ültek a helyükön. Miután mindenki
bemutatkozott tökálarcokat színeztünk, ebben már mindenki
nagyon aktívan vett részt, öröm volt látni a csillogó szemeket.
Az elkészült maskarákban futkároztunk és csoportképet
készítettünk. A programunk második felében Barbi nénivel egy
angol ének segítségével „elutaztunk” Londonba, legvégül pedig
meleg teát és finom nápolyit csemegéztünk.
Az alig több mint egy óra nagyon jól sikerült, a gyerekek és mi
is nagyon jól éreztük magunkat. Következő foglalkozásunkat

december 7-én tartjuk, amelyre a Mikulás is ellátogat. Reméljük
azok is kedvet kapnak eljönni, akik az elsőből kimaradtak.
ESZES-SINKA ZSUZSANNA

ÉS

HOLICSEKNÉ SEBESTYÉN ANNAMÁRIA
LEENDŐ ELSŐS TANÍTÓK

Nyugdíjasok háza táján…
A Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub a tavalyi évben elhatározta, hogy a környező települések klubjaival felveszi a kapcsolatot
és meghívja őket baráti találkozókra. Első alkalommal Vilonya
nyugdíjasait, majd Hajmáskér egyesületének tagjait láttuk
vendégül. Ebben az évben farsangolásra Királyszentistván
időskorú vendégeit, majd október 5-én a Balatonfűzfői Balaton
Nyugdíjas Klub tagjait fogadtuk, Váróczi Kálmán vezetésével,
szüreti szomszédolásra, a Papkeszi Művelődési Házba.
Színvonalas és nagy tetszést kiváltó műsorral kedveskedtünk
vendégeinknek és szórakoztattuk magunkat. Köszönet az előkészítésben és az est lebonyolításában minden kedves klubtársamnak a
munkájáért, önzetlen segítségéért. A műsorban közreműködtek:
Sztána Lászlóné titkár, Károlyi Varga Rózsa vezetésével a Sorstárs
Népdalkör, Horváth István, Hajdú Istvánné, Balatoni Józsefné,
Humpók Mária. A Balatonfűzfői Balaton Nyugdíjas Klub kedves
műsorral viszonozta és emelte fényét rendezvényünknek.

A két elnök az est emlékére ajándékokat nyújtott át egymásnak
és hitet tettek a találkozások folytatásának, folyamatosságának.
Ez után következett Ráczkevi Lajos polgármester úr ünnepi
köszöntője, amelyben elismerő hangon szólt a PÖNYK
közösség formáló, hagyományőrző, a falu életében meghatározó szerepéről.
A továbbiakban a muzsikáé, a dalolásé volt a főszerep, a talpalávalót tangóharmonikán, Tóth Sándor nyugdíjas társunk,
kedves barátunk szolgáltatta Berhidáról. Jó érzés volt látni az
idős arcokon, fiatalságuk történésének visszaemlékezései kapcsán, a vidámságot, az őszinte mosolyokat. Sokan közülünk,
életünk során közös munkahelyen dolgoztunk együtt, aktív
korunkban Balatonfűzfőn. Nagyon kedves és felejthetetlen estét
töltöttünk együtt, így szüret idején. Külön köszönetet mondok a
sok finom sütemény elkészítéséért és a rendezvényre történt felajánlásért.
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Az Idősek világnapja alkalmából október 9-én és 10-én, a két
településrészen színvonalas kulturális műsorral ünnepeltek bennünket.
Nemzeti ünnepünk, október 23-a megünneplésében részt vettünk, a községi és a Colori lakótelepi ünnepségen.
Következő rendezvényünk, amelyet klubunk szervezett az
október 31-én volt a helyi temetőben, a Mindenszentek és halottak napi emlékműsor volt. Részt vettek a műsorban Baksa
Árpád, Humpók Mária, Horváth Istvánné, Károlyi Varga
Rózsa, Simon Jójárt Sándor, Sztána Lászlóné és a Sorstárs Népdalkör. A szépszámú közönség előtt előadott, nívós rendezvény
szereplőinek szívből köszönöm a lelkes hozzáállást a szokatlan
és újszerű ünnepi előadásért.
A rendezvény előkészítésében, technikai biztosításban
köszönetemet fejezem ki Savanyu Beáta kulturális szervezőnek,
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a Colori Ifjúsági Klub tagjainak, valamint a Simon családnak. A
szállítási feladatokért köszönetemet fejezem ki Wild Balázs
alpolgármester és Wild Gábor vállalkozó uraknak.
Évzáró klubfoglalkozásunkat, a második félévben névnapjukat
ünneplő tagtársaink köszöntésével december 3-án 16.00 órakor
a Gulyás Csárdában tartjuk.
Köszönjük az Önkormányzatnak, a vállalkozóknak és mindenkinek, aki segítette klubunkat, köszönjük a felénk irányuló
szeretetet és anyagi támogatást. A 2011. évben is színes,
érdekes programokkal várjuk kedves mindannyijukat rendezvényeinkre.
BAKSA ÁRPÁD
PÖNYK ELNÖKE

A második évünk – Hol tartunk 2010-ben?
Visszagondolva az idei esztendőre, széles mosoly ül ki az arcomra és elégedettséggel tölt el az, hogy sikerült mosolyt varázsolni
a gyermekek, a fiatal és az idősebb korosztály arcára is, hiszen
mindenki találhatott kedvére való időtöltést programjainkban,
az esztendő során.
Előző évben a programtervünket úgy állítottuk össze, hogy az a
résztvevők számára a szórakozásán kívül, új ismereteket is
nyújtson. Így az év első két hónapjában, előadás keretében
beszélgettünk személyes adataink védelméről, majd
anyanyelvünkről. Februárban sor került a farsangra, ahol majd
félszáz érdeklődő öltözött vicces maskarákba és érezte jól
magát. Ezt követe márciusban a Nőnap, ahol az Ifjúsági Klub
férfiú tagjaiból összeállt kórus versekkel és dalokkal köszöntötte a megjelent hölgyeket. Áprilisban három programot is
szerveztünk előbb, egy régi hagyománynak számító Férfi-napi
bált, ami nagyon jól sikerült, és amellyel még közelebb sikerült
hoznunk a különböző korosztályokat egymáshoz, majd a Föld
napja alkalmából összeszedtük a szemetet a lakótelep
környékén, és a hónap utolsó napján KRESZ-vetélkedővel egybekötött kerékpárversenyt szerveztünk. Aztán májusban fociztunk egy jót, a Májusi Foci Kupa elnevezésű sporteseményünkön, bár egy kicsit esős napot fogtunk ki, minden
csapat becsülettel lejátszotta a mérkőzéseit.
A nyár első hónapjában megemlékeztünk Trianonról, ahol a sok
érdeklődő igazán szép előadást láthatott, majd naprakész
válaszokat kaphatott kérdéseire. Az egyik legnagyobb volumenű rendezvényünk a környéken élő nevelőcsaládoknak
szervezett családnap volt, amelyen a megjelent családoknak
különböző programokkal, vetélkedőkkel kedveskedtünk, és a
családok apraja-nagyja találhatott magának elfoglaltságot. Az
esztendő feléhez érve se hagyott alább lendületünk, így júliusban
Anna-nap alkalmából főzőversenyt hirdettünk, ami nagyon jó
hangulatban telt, és finomabbnál finomabb ételek készültek,
amelyet a megjelent vendégek nem csak megkóstolhattak, de
véleményüket is kifejthették róla, így a helyezések sorsa a zsűrin
kívül, a közönségen is múlott. A nyár utolsó hónapjába lépve

ismét helyett kapott programunkban a Color Kupa elnevezésű
futball bajnokság, amelyen hat csapat vett részt, és szerencsére
idén sportszerű, izgalmas mérkőzéseket láthatott a publikum.
Augusztusban kaptuk a felkérést, hogy vállaljuk el a Szüreti
felvonulás és bál rendezését, ezt örömmel tettük és az előző
években megszokott rendezőkkel karöltve egy nagyon jó hangulatú, zökkenőmentes felvonulást, és bált sikerült összehoznunk.
Október hatodikán az esti órákban leróttuk tiszteletünket az
Aradi vértanúk emléke előtt.
Záró programunk a november 13.-án megtartott éves közgyűlésünk
volt, amelyen a klubtagságon kívül is, sok érdeklődő volt jelen, itt
határoztuk meg a jövő évi programtervet és költségvetést is.
Az idei esztendő a szűkös pénzügyi kereteink ellenére is
bővelkedett programokban, amelyeken összességében több mint
700 fő vett részt, (amelybe a szüreti felvonuláson résztvevők
számáról pontos adatunk nincs, így csak a bálon résztvevők
vannak bekalkulálva) és érezhette jól magát.
Jövő évi programtervünkbe bekerült egy a kiadásainkat többszörösére növelő, rettentő sok szervezéssel járó program is,
hiszen a következő évben ünnepeljük a Colori lakótelep megalakulásának 75. évfordulóját, mely eseményre minden egykoron
Colorban lakó személyt, és érdeklődőt szeretnénk meghívni.
Szeretnénk megköszönni az Önkormányzat, a vállalkozások,
valamint a magánszemélyek idei évben nyújtott támogatását,
reméljük ez évi programjainkkal sikerült bebizonyítanunk, hogy
nem felesleges pénzkidobás volt.
Ahhoz, hogy az elkövetkezendő évek is ilyen sikeresek
lehessenek, várjuk támogatók jelentkezését, valamint
adományaikat.
Számlaszámunk:
72900020-19000307
COLORI IFJÚSÁGI KLUB
STÉBER GÁBOR
EGYESÜLETI TITKÁR
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Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)
Helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték
Az ÚMVP legfontosabb célja a vidéki lehetőségek, a vidéki életminőség fejlesztése, a vidék vonzóbbá, élhetőbbé tétele.
Emlékszem még arra a nem is olyan régi időkre, amikor hétvégén a helyi boltban vásároltunk be mindent, ami egy négytagú család
heti élelmiszerszükségletét jelentette. Majd a kosárnyi és szatyornyi termékkel hazasétáltunk.
Ma mindenki a hiper- és szupermarketek lelkes vásárlója, és bevásárlókosárnyi terméket szállít haza autóval, ami teljesen elképzelhetetlen, hogy egy hét alatt el is fogyjon. Persze mindennek megvan a gazdasági, a szociológiai és a pszichológiai magyarázata.
Mind a szakmapolitikai törekvések, mind pedig a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk (HVS) azt a fejlesztési célt emelték ki, hogy a
helyben megtermelt termékek helyi igényeket elégítsenek ki, helyben kerüljenek megvásárlásra, helyi szolgáltatókat vegyünk igénybe.
Miért fontos ez?
A helyi termékek megvásárlásával, szolgáltatások igénybevételével helyi gazdaságunkat gyarapítjuk, helyi identitásunkat erősítjük,
turisztikai attrakcióinkat, vonzerőnket növeljük.
A Bakony és Balaton Keleti Kapuja LEADER HACS helyi termékek- és helyi védjegy programjának keretében 2010 decemberében
megrendezi a LEADER karácsonyi vásár rendezvénysorozatot. Településeinken találkozhatnak helyi termékekkel, helyi szolgáltatókkal, kellemes karácsonyi hangulatban készülhetnek az ünnepekre.
Kísérjék figyelemmel hirdetéseinket, plakátjainkat, amelyken a vásárok pontos helyét és időpontján jelentetjük meg, reméljük,
hogy minél több település kapcsolódik kezdeményezésünkhöz.
Szeretettel várjuk Önöket, kedves családjukat és ezúton kívánunk Békés és Boldog Karácsonyi Ünnepeket, és Sikerekben,
fejlesztésekben gazdag boldog Új Évet!
PERGŐ MARGIT

ELNÖK

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület, 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3, 88/786-892
www.bakonyesbalaton.hu; iroda@bakonyesbalaton.hu

Néhány jó tanács az év végi vásárlásokkal kapcsolatban
Közeledik az év vége, az ünnepek körüli tennivalók megsokasodnak. Vásárlási láz kap el bennünket, járjuk a bevásárló
központokat, megragadjuk a legkülönbözőbb alkalmakat, hogy
szeretteinknek kellemes meglepetést tudjunk okozni.
Ez az időszak bizonyos bűnözői köröknek szintén fontos beszerzési
időszak. Csak ők ezt nem törvényes körülmények között teszik!
A vásárlási lázban ne feledkezzünk meg arról, hogy ajándékokra
szánt, nagyobb összegekkel útnak indulva, a zsúfolt üzletekben,
nagy tömegben könnyebben válhatunk bűncselekmény áldozatává. De óvatosság, az otthonunkba belépő idegenekkel szemben, sem árt!
Ha nem szeretnénk kellemetlen meglepetéssel haza térni, olyan
helyre tegyük a pénztárcánkat, ahol nehezen hozzáférhető, ne
hagyjuk felügyelet nélkül a már megvásárolt ajándékokat, a
bankkártyánk pin-kódját ne írjuk a tokra, ne tartsuk a kártya
mellett.

Legyünk gyanakvóak, 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.
Különösen, ha mobil telefonfeltöltő kártya vásárlásáért cserébe
jutunk hozzá. Ez egy gyakori csalási mód újabban.
Sajnos nem tudjuk elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy nemcsak az idős embereknél jelennek meg olyan személyek, akik
pénz felváltásához vezető trükköket alkalmaznak, csak hogy
hozzáférhessenek az otthon őrizgetett, évek alatt megtakarított
pénzünkhöz. Az ünnepek előtt aktuális mese lesz „a segélyt hoztam” az önkormányzattól, ill. „visszatérítést hoztam” valamilyen közüzemtől, például az EON-tól és még a kapcsolók és
konnektorok állapotát is ellenőrzik.

2010. december
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A JÁRANDÓSÁGOKAT MINDIG A POSTÁS HOZZA!
A trükkös lopások szezonális legendái között találkozunk krumpli, káposzta más termények árusítóival, ugyanakkor gyakori a téli
tüzelőt, tűzifát ajánlók megjelenése is. Ha vásárlási szándéka van,
inkább a már ismert eladókat, forgalmazókat keresse, mert az
újságokból választott ismeretlen, csak mobil telefonon utolérhető
személyek körében fordult elő, hogy nem a kialkudott minőségű
(nedves) vagy mennyiségű (jóval kevesebb) fát szállították le, esetleg a kifizetett előlegre nem szállítottak semmit.
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Kérjük számon a látszólag céltalanul nézelődő, sétálgató idegenektől, mit keresnek a környékünkön! Ne hagyjuk, hogy
terepszemlét tartsanak időseket, értékes dolgokat őrző vagy
szállásnak használható lakatlan nyaralókat, eltulajdonítható
fémtárgyakat (csatornát) keresgélve.
A bűnmegelőzés ne csak a rendőrség feladata, hanem mindnyájunk közös érdeke legyen!
STANKA MÁRIA R.

ŐRGY.

Jussunk ötről a hatra állami támogatással 0-100 éves korig
Kinek a környezetében nincs olyan fiatal, aki most szeretne családot

vagy önkormányzati hitelek kiváltása, nyugdíjasházban bérleti jog

alapítani, vagy olyan

megvásárlása.

idős, aki nyugodt, boldog őszidőre vágyik?

A megtakarítás kamatadó-mentes. Hozamgaranciával rendelkezik:

Ki nem keresi lázasan a lehetőséget arra, hogy milyen módon tudna

fix állami támogatás és fix betéti kamat. Tőkegarantált: felmondás

gyerekeiről több terhet

esetén nincs tőkeveszteség! Bármikor módosítható, átruházható,

levenni, segíteni őt önálló élete kezdéséhez?

megosztható.

Vagy ki nem szeretné, hogy unokái optimális körülmények között

Futamideje 4-8 évig választható. Optimálisan 5000-20000 Ft/havi

cseperedjenek?

díj mellett köthető. Az éves befizetett megtakarítás után teszi hozzá

Ezeket a kérdéseket naponta feltesszük magunknak. Ahhoz azon-

az állam a 30%-os állami támogatást. 4 év után, már az így össze-

ban, hogy a tettek mezejére

gyűlt megtakarítás mellé, akár annak 60% is felvehető hitelként, ha

léphessünk, szükségünk van arra, hogy tisztában legyünk

valakinek erre van szüksége. Ezt a hitelt nem kereskedelmi bank,

lehetőségeinkkel.

hanem maga a lakástakarék pénztár nyújtja, melynek kamata
4,5%/év, Ft alapon. A sokat emlegetett THM is nagyon kedvező,

Lakáscéljaink megvalósításához biztos munkahelyre és bankok által

mindössze 5,67%.

is elfogadható jövedelemre, minimum 30%-os önerőre van szükségünk. Meglévő és születendő gyermekeink számához már nem

Nézzük mindezt konkrét példával:

köthető a szocpol, ami korábban kapaszkodót jelenthetett.

4 éves tartamra 20.000 Ft/hó megtakarítás mellett 3.250.000 Ft

Gyakorlatilag már nem folyamodhatunk egyszerűen államilag

realizálható 8 éves tartamra 20.000 Ft/hó megtakarítás mellett

támogatott hitelekhez. A recesszió érint mindenkit, a közt és az

6.350.000 Ft realizálható Maximális állami támogatás 72.000,-

egyént egyaránt. Ebből a helyzetből csak úgy tudunk elmozdulni, ha

Ft/év.

közösen teszünk ennek érdekében. Fektess hangsúlyt arra, hogy cél-

Természetesen ez bármilyen köztes összeggel és tartammal kiszá-

jaid elérése érdekében takaríts meg, és én is hozzá teszem a maga-

molható. A családok élethelyzetétől függően, csökkenthető vagy

mét, hogy segíthesselek. A Széchényi terv nagy hangsúlyt fektet erre

növelhető menet közben is, sőt szüneteltethető.

a gondolatra.

2010. december 31-ig, díjmentesen indítható.

Nem új dolog a lakástakarék pénztári megtakarítás, de jelentősége

Aki szeretne élni az állam által nyújtott lehetőséggel, most tegye

mára felerősödött. Gyakorlatilag csak azok tudnak a jövőben ked-

meg!

vezményes hitelekhez folyamodni – vagy

Reményeim szerint sikerült abban segítenem, hogy új gondolatokat

akár e nélkül is gyarapodni -, akik megtakarításuk mellé hozzá

ébresszek Önökben. Ne higgyék, hogy a reménytelen, és

juthatnak a 30% állami támogatáshoz.

kiszámíthatatlan piaci hitelen kívül nincsenek lehetőségeik.

Ugye, nem szeretné ezt a kecsegtető összeget kidobni az ablakon?

Éljenek bátran a lehetőséggel.

Mire is jó ez a megtakarítási forma?
KUKUCSKA KATALIN
Mindenféle lakáscélú megtakarítás idesorolható: építés, vásárlás,
bővítés, korszerűsítés, felújítás , és ezek széles skálája. Melyik ingatlan az, amelyik 4-5 éveként nem szorul rá egy külső, vagy belső festésre, tapétázásra, parketta, vagy más burkolat cseréjére. Korszerűbb nyílászárok felszerelésére, terasz beépítésére, kazán-, kerítés,
tetőcserére, szigetelésre, vezetékek áthúzására, fűtés korszerűsítésére, energiatakarékos megoldások kivitelezésére, stb. Sőt,
lakáscélnak számít, a jelenlegi magas törlesztős hitelek, munkáltói
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Kedves Olvasó!
Ha van kedve játszani, töltse ki a tesztet, karikázza be, vagy húzza alá

4. Ki írta meg Frankenstein az őrült tudós, és az általa alkotott szörny

a helyesnek gondolt választ, majd névvel, lakcímmel ellátott borítékba

történetét?

helyezve juttassa el a papkeszi vagy a colori Kultúrházba, minden

A. Lord Byron

páratlan hónap (ebben az esetben 2011. január) 20-áig. A legtöbb

B. Francois Villon

helyes választ megjelölt játékosok között kisorsolásra kerül a Legendák

C. Mary Shelley

nyomában című dvd sorozat egy-egy darabja. A helyes megfejtést a
következő hírlapban olvashatják. Kellemes időtöltést kívánok.

5. Homorú vagy domború a rövidlátók szemüvegében a lencse?
A. Homorú

1. Mi volt a címe a nyolcvanas évek nagysikerű televíziós vetélkedő-

B. Domború

műsorának?
A. Kapcsoltam

6. Mi volt a foglalkozása Gullivernek, Swift világhírű alakjának?

B. Ki nyer ma?

A. Tanár

C. Ebéd után szól a nóta

B. Hajóorvos
C. Zoológus

2. Melyek a fagyosszentek?
A. Gáspár, Menyhért, Boldizsár

7. Ki festette a Siralomház című festményt?

B. Pongrác, Szervác, Bonifác

A. Picasso

C. Sándor, József, Benedek

B. Szinyei Merse Pál
C. Munkácsy Mihály

3. Ki találta fel azt a filmvetítő gépet, amely aztán lehetővé tette a
mozgóképipar robbanásszerű fejlődését?

8. Mi az a paripa?

A. A Lumiére fivérek

A. Herélt mén

B. George Stephenson

B. A leggyorsabban futó ló

C. Louise Jacques Daguerre

C. A fekete ló
9. Kik mentek háztűznézőbe?
A. A fiú és szülei mentek a lányos házhoz
B. Mind a lány, mind a fiú szülei megnézték, milyen körülmények
között él a másik család
C. A lány szülei és rokonai mentek a fiús házhoz
10. Mi az a kalózlevél?
A. Kalózok által írott levél
B. Kalózoknak írott levél, melyben kérik a foglyok szabadon bocsátását
C. Az állam által írott levél, ami felhatalmaz a kalózkodásra
Az előző számban megjelent teszt helyes megoldása:
1 – B.; 2 – A; 3 – C; 4 – C; 5 – C; 6 – A; 7 – B; 8 – A; 9 – A, 10 – A.
November 19-ig öt játékos küldte vissza a kérdéssort, az általa
helyesnek gondolt válaszokat bejelölve.
A játék nyertese: Varga Zsoltné. Nyereménye a Legendák nyomában
című sorozat Az ezeregyéjszaka meséi című epizódja. Gratulálok a
nyertesnek.
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ
Papkeszi Hírlap
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