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„Mert az még igazán kevés, hogy ha a halált egy kis időre elkerüli valaki,
aki kevéssel azután úgyis meghal; de az az igazán nagyszerű,
ha az ember teljességgel elkerüli a halált.”
Egy ókori szerző húsvéti szentbeszédében a következőképpen ír
a Lelki Húsvétról: „A most megünnepelt Húsvét az egész
emberiség üdvösségének a forrása, az első embertől kezdve, aki
a többi emberben fennmarad, és életre támad.”
Ám a beteljesített dolgok részletei, és azok az ideiglenesek, amelyek az örök valóságok képei és előábrázolásai, már korábban
el voltak tervezve, hogy körvonalazzák a most megvalósuló
igazságot. Amikor pedig a való igazság megjelenik, akkor az
előkép már elveszíti időszerűségét, mint ahogy, ha egy király
valahol megjelenik, akkor már senki sem hódolhat az élő király
helyett annak képe előtt.
Nyilvánvaló ebből, hogy az előkép helyet ad a való igazságnak.
Az előkép csak a zsidó elsőszülöttek rövid földi életét ünnepli,
az igaz valóság viszont minden ember örök életét.
Mert az még igazán kevés, hogy ha a halált egy kis időre elkerüli
valaki, aki kevéssel azután úgyis meghal; de az az igazán nagyszerű, ha az ember teljességgel elkerüli a halált; és íme ez történik meg mivelünk, akikért feláldozta magát a mi húsvéti Bárányunk, Krisztus.
Igen mély jelentésű már magának az ünnepnek a neve is, ha az
események alapján értelmezzük. Mert a „pászka” szó jelentése:
átvonulás. A pusztító angyal a zsidók háza elől ugyanis
átvonult, viszont megölte az egyiptomiak elsőszülötteit. Az
öldöklőnek ez a továbbvonulása azonban igazán csak nálunk
valósult meg, hiszen az az öldöklő átvonulva érintetlenül hagyott minket, akiket Krisztus feltámasztott az örök életre.
Az az időpont, amelyen az öldöklő angyal átvonulása és az
elsőszülöttek megmenekülése történt, az év kezdete lett. Mi a
jelentősége ennek a jelképnek a valósággal összevetve? Az, hogy az
igazi „Pászkának” áldozata a mi örök életünknek lett a kezdete.
Az esztendő ugyanis az örökkévalóság jelképe, mivel körben
haladva mindig önmagába tér vissza szüntelen, vég nélkül. És
Krisztus, aki a jövendő örökkévalóság Atyja, áldozattá lett
értünk, a mi előző életünket mintegy megsemmisítve, megadta a
másik élet kezdetét az újjászületés fürdője által, saját halálának
és feltámadásának hasonlóságára.
Így tehát mindaz, aki elismeri, hogy őérette lett áldozattá a
húsvéti Bárány, az legyen meggyőződve arról is, hogy számára
ez az életének a kezdete, és hogy őérte lett áldozattá Krisztus.
Akkor lesz azonban érte áldozat, amikor felismeri a kegyelmet,
és az életet, mint azon áldozat által született életet fogja fel.

Miután pedig felismerte ezt, törekedjék az ember el is kezdeni ezt
az új életet, és vissza ne térjen megint a régi élethez, hiszen annak
már vége lett. Az Apostol azt mondja: „Ha egyszer már meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk tovább benne?” (Róm 6,2).
A keresztségben új életet kaptunk, örök életet kaptunk, ami még
Krisztusban van elrejtve. De halálunk után valósággá lesz, ha itt
a földön szakítunk a bűnnel és megbánjuk elkövetett vétkeinket.
A zsidók Húsvétkor az Egyiptomból való szabadulást ünneplik,
ami előképe a sátán fogságából való szabadulásnak, ami Jézus
Krisztus által lehetséges, hiszen Ő ezért halt meg a kereszten.
Ezért senki sem mondhatja elveszettnek magát. Nem mondhatja, hogy nem tud változtatni eddigi bűnös életén. Szakítsunk
eddigi bűnös életünkkel, legyen igazán boldog, örömteljes
Húsvétunk!
A Feltámadt Krisztustól megáldott Húsvétot kívánok Papkeszi
minden lakosának!
FERENC ATYA

HÚSVÉTVASÁRNAP ÁPRILIS 24-ÉN PAPKESZIN A
SZENT IMRE- KÁPOLNÁBAN AZ
ÜNNEPI SZENTMISE 18.00 ÓRAKOR KEZDŐDIK.
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Önkormányzati hírek
Papkeszi Község Önkormányzata a
2011. év soron következő ülését március
30-án tartotta. Az ülésen hozott döntései
közül a legfontosabbak az alábbiak:

Megalkotta a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása területén nyújtott személyes szociális ellátásokról, igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési

díjak megállapításáról szóló rendeletet,
amely alapján Papkeszi község területén
igénybe vehető szolgáltatások díjai a
következők szerint alakulnak:

1. Szociális szolgáltatások önköltsége, intézményi térítési díja
Ellátási forma

Önköltség

Normatív támogatás

Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás

588,27 Ft/nap
1182,04 Ft/óra

220,56 Ft/nap
82,71 Ft/óra

Intézményi térítési díj
(10 Ft-ra kerekítve)
370 Ft/nap
1100 Ft/óra

2. Szociális szolgáltatás fizetendő térítési díja (alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési díj)
2.1. Szociális étkeztetés
Jövedelmi kategória
Fizetendő térítési díj

Nyugdíj-minimum
120%-áig
34.200
120 Ft

Nyugdíj-minimum
120%–150%
34.201–42.750
190 Ft

Nyugdíj-minimum
150%–200%
42.751–57.000
270 Ft

Nyugdíj-minimum
200% felett
57.001 felett
370 Ft

2.2. Házi segítségnyújtás
Jövedelmi kategória
Fizetendő térítési díj

Nyugdíj-minimum
175%-áig
49.875
Térítésmentes

Meghallgatta, megvitatta és elfogadta a VMJ Családsegítő Szolgálta, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona
beszámolóját a 2010. évben végzett munkájáról.
A szolgáltatást Papkeszin két munkatársuk biztosítja:
Családsegítés: Timkó Beáta
Fogadónap: csütörtök 8.00–12.00
Telefon: +36-30-693-4184
E-mail: papkeszi02@freemail.hu
Gyermekjólét: Molnár Szilvia
Fogadónap: kedd 8.00–12.00
Telefon: +36-20-259-2073
E-mail: papkeszi02@freemail.hu
A Képviselő-testület a Balatonalmádi Rendőrkapitányság beszámolója alapján, Dr. Szabó János rendőrkapitány és Füst Ádám
körzeti megbízott jelenlétében értékelte a község közbiztonsági
helyzetét.
Megvitatta és értékelte a Polgármesteri Hivatal 2010. évi
tevékenységét, amelynek alapja Fodor Krisztina jegyző által
benyújtott, és a Képviselő-testület által elfogadott beszámoló volt.
Megvitatás után elfogadta Ráczkevi Lajos polgármester által előterjesztett Papkeszi község 2010–2014. évi gazdasági programját.

Nyugdíj-minimum
175%–225%
49.876–64.125
150 Ft

Nyugdíj-minimum
225% felett
64.126 felett
180 Ft

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
véleményét figyelembe véve elfogadta a községben működő egyházaknak a 2010. évben pályázat útján nyújtott támogatásokról, valamint a községben működő civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló elszámolást.
Ugyan ezen az ülésen döntött a községben működő egyházak,
felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 12/2008. (VIII.27.) rendeletében meghatározottak
alapján a 2011. évre kiírt pályázatokról. A beérkezett pályázatok alapján a következő támogatásokról döntött:
A Római Katolikus Jézus Szíve plébánia részére 80.000,- Ft
támogatást, a Papkeszi református Egyházközség részére
7.568.000,- Ft támogatást ítélt meg.
Megtárgyalta és elfogadta Balatonfűzfő városával közös fenntartásban, tagóvodaként működtetett „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda 2011. évi költségvetését 29.833.00,- Ft
kiadási főösszeggel. A tagóvoda működéséhez Papkeszi Község
Önkormányzata a 2011. évben 5.594.000,- Ft működési hozzájárulást biztosít, amit a tagóvoda költségvetési főösszege tartalmaz.
Hasonlóan a tagóvodához a közös fenntartásban működtetett
Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 2011. évi költségvetését is elfogadta. A működési
költségekhez az önkormányzat – hasonlóan a korábbi évekhez
– a 2011. évben nem járul hozzá.
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Komposztáljuk együtt!
Papkeszi Községi Önkormányzat felismerte, hogy az élhetőbb

alapanyagának elkészítéséhez elektromos komposztaprítót lehet

környezet, az energiafogyasztás, a káros anyagok kibocsátásának és a

igényelni a Polgármesteri Hivatalban az együttműködési megálla-

lakossági hulladék mennyiségének csökkentése nem kizárólag globális

podás megkötését és a komposztáló edények átvételét követően.

probléma, hanem helyi ügy is. Falusias körülmények között, ahol még

A komposztálás elterjesztése érdekében, a komposztálás folyamatá-

hagyományai vannak a kertművelésnek ott a probléma kézenfekvő

nak megismertetésére előadás sorozatot szervezünk. Ezen kívül

megoldása a házi komposztálás elterjesztése, amellyel a fenti célok

minden háztartásba eljuttatjuk a komposztálással kapcsolatos leg-

részben elérhetőek. Ennek érdekében, mint projektgazda sikeresen

fontosabb tudnivalókat tartalmazó kiadványt.

pályázott és összesen 6.217.500,- Ft támogatást kapott a „Hulladék

Ismeretterjesztő nyitóelőadásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

mennyiségének csökkentése Papkeszin a házi komposztálás

2011. április 20-án szerdán 18.00 órától a papkeszi Kultúrházban;

bevezetésével és elterjesztésével” című projekt lebonyolításoz.

2011. április 26-án, kedden 18.00 órától a colori Művelődési

A projekt keretében a település lakosságának ingyenesen biztosítjuk a

Házban. Az előadásokra mindenkit szeretettel várunk, és reméljük,

komposztáláshoz szükséges eszközöket és információkat.

hogy a lakosság minél nagyobb számban él a lehetőséggel. A kom-
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Minden háztartás számára – 1 db 1 m -es fa komposztáló ládát és

posztáló edények átadására és átvételére május 2-től lesz lehetőség.

1db 390 l-es műanyag komposztáló silót – az eszközöket
együttműködési megállapodás megkötése után adjuk át. A komposzt

RÁCZKEVI LAJOS

POLGÁRMESTER

Általánosságban a KOMPOSZTÁLÁSRÓL
Háztartási hulladék összetétele hazánkban:
A komposzt a világ legősibb és legtermészetesebb talajjavítója, minden kertben
saját kezűleg előállítható és felhasználható.
Hazánkban egy átlagos állampolgár évente
körülbelül 300 kg hulladékot termel. Ennek
a mennyiségnek körülbelül 30%-a komposztálható szerves anyag.
A komposztálás lehetőséget ad arra, hogy a
háztartásban és a kerti munkák során
keletkezett szerves hulladékot visszajuttassuk a talajba.
Mi a komposzt?
A komposzt egy földszerű, sötét színű,
magas szerves anyag tartalmú anyag. A
komposztálási folyamat során mikroorganizmusok segítségével tápanyagokban
gazdag talaj-utánpótlássá, humusszá alakul.
Komposztálással elérhető célok:
• A talaj mesterséges anyagok használata
nélküli javítása, a hulladékmennyiség
csökkentése.
• Sötét színe segíti a talaj felmelegedését.
• Magas vízmegkötő képessége miatt javul
a talaj vízháztartása.
• Felhasználjuk a keletkezett hulladék
anyagokat, és nem elégetjük.
Mit komposztálhatunk?
Kerti hulladékok: fű, fa, száraz szalma,
virágágyi növények, vágott virágok, kéregdarabok, aprított ágak, gallyak, lehullott
gyümölcsök.
Gazdagíthatjuk a komposztot könnyen
lebomló falevelekkel is. Ilyenek pld. a hárs,
nyír, kőris, juhar, fűz levele. Komposztálhatunk nehezen lebomló faleveleket is –
ilyenek a platán, dió, gesztenye, tölgy, bükk

– ám ebben az esetben a komposztot igen
hosszú ideig 5–7 hónap) kell érlelni.
Felhasználható konyhai, háztartási hulladék: zöldség- és gyümölcsmaradékok,
kávézacc, tealevelek, tojáshéj, növényevő
kisállatok ürüléke az alommal együtt,
illetve egyéb növényi származékok (pl.
fahamu, pamutszövet).
Mit nem tehetünk bele?
• Beteg növényi részek
• Festék, lakk, olaj- és zsírmaradék
• Ételmaradék, hús, csont – ezek ugyan
lebomlanak, de vonzzák a rágcsálókat,
legyeket
• Húsevő állatok alma
• Elem, akkumulátor, nehézfémeket tartalmazó anyagok
• Szintetikus, illetve nehezen lebomló
anyagok (műanyagok, üveg, cserép)
A komposztálás feltételei
A komposztáló / komposzthalom feltöltése
Aljára tegyünk valamilyen durva anyagot,
hogy a levegőzést alulról biztosítsuk (pl.
faapríték). Erre kerülhet a korábban
készített komposztból kevés (ez gyorsítja a
lebomlást). Ezután rétegezzük a konyhából
és a kertből kikerülő szerves hulladékot.
Zöldebb,
nedvesebb,
nitrogénben
gazdagabb hulladékra fásabb, szárazabb,
tehát szénben gazdagabb anyagot rétegezzünk. A rétegek közé adalékanyagokat
szórhatunk, melyek javítják a komposzt
minőségét. Ez lehet föld, kőzetliszt, vagy
szilikátásványok (zeolit, riolittufa). Jó
megkötő képességük miatt ártalmatlanítják
a helytelen kezelés miatt keletkező
kellemetlen szagokat.
Savanyú talajoknál segíthet a mészkő,

márga, őrölt dolomit is. Szikes talajoknál a
gipsz csökkenti a túlzott lúgosságot.
Oxigénellátás
A komposztkészítés alapja a jó oxigénellátottság.
Amennyiben a nyersanyag levegőtlenné
válik, nemkívánatos baktériumok szaporodnak el, melyek tevékenysége miatt a
szerves anyag bűzlő, rothadó masszává
válik, és így teljesen értéktelen.
Ezért fontos a levegős tárolóhely és az
apróra darabolt lazító anyagok (szalma,
ágnyesedék) belekeverése.
Biztosítani kell a jó vízelvezetést is (a komposzthalom legaljára tehetünk pl. durvára
aprított fakérget, kavicsot, cserépdarabokat).
Nedvességtartalom
Ha kevés a nedvesség, akkor a mikroorganizmusok szaporodása leáll, a lebomlás
nem indul be vagy abbamarad.
Ha túl sok a víz, akkor kiszorul a részecskék közti térből a levegő, és nem lesz
elegendő oxigén.
Száraz időben kissé ajánlatos öntözni a
komposztálandó anyagot, hosszú esőnél
takarjuk le.
Megfelelő tápanyagtartalom
(SZÉN:NITROGÉN arány)
A hasznos baktériumok jó életfeltételeihez
25–30-szor több szénre van szükség, mint
nitrogénre.
A legfontosabb nyersanyagok C/N aránya:
Fakéreg 120:1
Fűrészpor 500:1
Papír, karton 350:1
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A komposzthalom állapota:
Túl száraz: korhadás leáll, szürke
gombásodás.

Ennek oka:

2011. április
Megoldás:

A saját felmelegedés vagy a száraz idő miatt
Célszerű átrakni, átforgatni és benedvesíteni,
sok víz párolgott el, a mikroorganizmusok
esetleg friss nedves anyagot hozzákeverni.
tevékenysége leállt.

Hosszú esőzés volt, vagy túl sok a szerkezet Célszerű átrakni, száraz anyagot (fanyeseTúl nedves: kellemetlen rothadó szag,
nélküli anyag (fűnyesedék, konyhai hulladék) déket, szalmát, száraz levelet), ha lehetséges
barnásfekete szín, oxigénhiány.
illetve kevés a szerkezet-stabil anyag.
száraz komposztot hozzákeverni.
Célszerű átrakni és fűnyesedéket, konyhai
A korhadás elhúzódik: általában száraz, az
A fás anyag aránya túl nagy a komposztban. hulladékot hozzákeverni. A nagyobb
ászkák fészekszerűen jelennek meg.
darabokat fel kell aprítani.
Jól fel kell lazítani, összekeverni és átrakni,
Rothadó szag: oxigénhiány, túl nedves, Túl sok a szerkezet nélküli (nitrogénben
illetve ugyanúgy kell eljárni, mint a túl
ragadós.
gazdag) friss hulladék.
nedves esetében.

Muslincák megjelenése

A friss hulladékot lazán bele kell keverni a
Nedves, cukortartalmú hulladék (pl. rohadt
halomba, és levegőztetésre van szükség. Kerti
gyümölcs) van a komposzt tetején.
földdel vékonyan takarjuk be.

Konyhai hulladék 15:1
Kerti hulladék 40:1
Lomb 50:1
Baromfitrágya 10:1
Vágott fű 20:1
Szalma (rozs, árpa) 60:1
Szalma (búza, zab) 100:1
Átforgatás
A gyorsabb érés érdekében a komposztálandó anyagot 6-8 hetente forgassuk át! A levegőztetést segíti a komposzthalom megszurkálása is.
Átrakás
A bomlási folyamat első szakaszának vége (5-6. hét) az első átrakás
ideje. Ezt ismételjük meg 6-8 hetente az érés során. Átrakásnál a
nedvességet ellenőrizzük marokpróbával (akkor megfelelő, amikor
a kezünkbe vett anyag állaga a vizes, de kinyomott szivacshoz
hasonlít). Az átrakás elmaradhat, amennyiben előre gyártott komposztálóedényt használunk.
A komposzt érését gyorsíthatjuk különféle gyógynövényekből
készített aktivátor segítségével.
Ezt megvásárolhatjuk elkészítve is, de magunk is keverhetünk a
komposztba szárított gyógynövényeket egyenletesen elosztva az
egyes rétegek közé.
Aktivátor gyorskomposzthoz: kamilla, pitypanglevél, macskagyökér virágja, cickafark, csalánlevél, tejcukor.
A gyógynövényeket szárítjuk, porítjuk, finom szitán átszitáljuk.
1 csepp mézet elkeverünk 1 csapott teáskanál tejcukorban, hozzáadunk minden gyógynövényből 1-1 teáskanállal.
1 teáskanál keverékhez adunk 0,5 liter esővizet.
24 órás állás után használhatjuk. Lyukakat ütünk a kazalba
egymástól 30-40 cm távolságra, 1-1 lyukba 6 ek. oldatot töltünk,
majd a lyukat betömjük száraz talajjal.
A komposztoltást akkor végezzük, amikor a nyersanyag már kissé
összeért (megroskadt--kb. 7–8. napon).
A komposzt felhasználása
Friss komposzt: nyers komposztnak is nevezik. A legfontosabb
komposztforma, és úgy kell kezelni, mint a friss istállótrágyát. A
nyerskomposzt nincs kész állapotban, és a tápanyagokat a
növények számára hasznosíthatatlan formában tartalmazza, de
erőteljesen támogatja a talaj belső életét. A nyerskomposztot
kiterítve már négy-hat hónap után (pl. bogyósok, fák, cserjék,
veteményesek őszi betakarására) fel lehet használni.

Az érett komposzt 8–12 hónap után már kiváló talajjavító tulajdonságokkal rendelkezik. Földdel összekeverve a cserepes és balkonnövények, valamint a veteményesek földjének fontos alapanyaga.
Rotálás után valamennyi növénykultúránál felhasználható.
Könnyen észrevehető, ha a komposzt nem megfelelő, mert a
növények nehezen csíráznak és növekedésük lassú. Ennek leggyakoribb oka, hogy a komposzt túl hamar került felhasználásra, az átalakulási folyamatok nem fejeződtek be.
Ne feledjük. A komposztot gyakran ellenőrizni kell!
KÜNSZTLER ZOLTÁN

Almádi Üveges
– épület és bútor üvegezés
– tükör- és képkeretezés
– hagyományos ablakok
átalakítása hőszigetelt üvegezésűre
– helyszíni munkavégzés

Cím: Balatonalmádi, Veszprémi út 87.
Tel/Fax: 88/593-930
Mobiltelefon: 30/2779-270
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Észre se vettük…
…és elérkezett a tavasz, a nap újra tündököl, és virágba
borulnak a fák, az emberek megszabadulnak nagykabátjaiktól, sáljaiktól és máris a szabadban találják
magukat. Megkezdődik a kerti munkák, a kirándulások, a sportolás időszaka. Az első tavaszi szél
gondjainkat messzire repíti. Azért érdemes megemlítenünk mi is történt az elmúlt időben és, hogy mi
következik az elkövetkezendő pár hónapban.
A Colori Ifjúsági Klub tagsága az előző évekhez képest
nagyobb feladatok megvalósítását tűzte ki célul. Ezek közül is
kiemelkedik a lakótelep 75. évfordulójára tervezett 3 napos
rendezvénysorozat és az ehhez kapcsolódó fejlesztési munkák
kivitelezése. Az előkészületek már a múlt évben megkezdődtek,
ezeket folytattuk az év eddig eltelt időszakában. Többek között
ellátogattunk és kutatásokat végeztünk a Megyei-, az Országos-, a Politikai-, és a Hadtörténeti levéltárba, ahol viszonylag
sok anyagot találtunk. Fényképeket digitalizáltunk a telepen
élő idősebb korosztálytól, valamint videó interjút készítettünk
velük, amit majd a készülő dokumentumfilmhez szeretnénk felhasználni. Megkezdtük az előkészületeket a terveinkben szereplő munkálatokhoz. Rendbe tettük a kultúrház környékét,
megtisztítottuk a fákat a borostyántól, felújítottuk mindkét
emlékhely kopjafáit, rendbe tettük azok környékét. Nagy
örömünkre, a társadalmi munkára való felhívásunk nagyon
sok embert megmozgatott. Ebben segítségünkre volt az igazi
tavaszi idő, amely 37 embert csalogatott ki a szabadba, hogy

együtt tevékenykedjünk lakótelepünk széppé tételében. Ki
hosszabb, ki rövidebb ideig, de minden erejét beleadva
munkálkodott ezen a napon. Ezúton is szeretnénk
megköszönni minden résztvevőnek a segítséget,
reméljük továbbra is együtt dolgozhatunk,
településünk megszépítése érdekében. Következő
naptár szerinti programunk, az április 9-re tervezett
hagyományos Férfi-napi bál, melyre szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt. Ezt követi majd 22-én, a Föld
napja alkalmából szervezett szemétgyűjtés, ahol reményeink
szerint az eddigieknél is többen gyűlünk össze.A naptári programjainkon kívül április hónap majdnem minden hétvégéjén
szeretnénk társadalmi munkával megszépíteni a környezetünket és felújítani az elavult eszközöket.
Március hónaptól egyesületünket, közhasznú egyesületté nyilvánította a bíróság, így a vállalkozóknak, vállalatoknak az
esetleges adományaikról igazolást tudunk kiállítani, amely
alapján adóalapjukat csökkenthetik, vagy adókedvezményt
vehetnek igénybe.
Működésünkhöz, valamint programjaink megvalósításához várjuk az Ön segítségét is, amennyiben lehetősége van rá, várjuk
adományát. Várjuk mindazok jelentkezését időpont egyeztetés
céljából, akik videó interjú keretében szívesen mesélnének a
lakótelep múltjáról. Az egyesületről és programjairól a lent található telefonszámon vagy email címen kérhetnek információt.
Programjainkra szeretettel várunk minden érdeklődőt és
tenni akarót.
Elérhetőségeink:
Általános információ: +36 30 852-4175 (Stéber Gábor)
Videó interjú: +36 30 957-6406 (Barsi Ákos)
Web: www.cik.atw.hu
E-mail: coloriifjusagiklub@postafiok.hu
Számlaszám: 72900020-19000307 (Forrás Takarékszövetkezet)
STÉBER GÁBOR, EGYESÜLETI TITKÁR

A Bocskai István Református Általános
Iskola Diákköre 2011. április 28–29-én
papírgyűjtést szervez. Kérjük a kedves
papkeszi lakosokat, segítsék tanulóink
munkáját az önök számára talán teljesen értéktelen és haszontalan, számunkra azonban komoly bevételi for-

Tavaszi papírgyűjtés
rást
jelentő
papírhulladékkal.
Gyűjtünk színes és fekete fehér papírt,
kartonpapírt, használhatatlan könyveket, régi füzeteket, azaz mindent, ami
papírból van. A gyerekek délután 2 és

5 óra között járják majd az utcákat.
A papírért jelenleg 24 forintot fizetnek
kilónként, amely 7 forinttal magasabb
ár, mint a tavaly őszi.
Tisztelettel kérjük és várjuk segítségüket:
DÖK
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Pályázat
A Colori Ifjúsági Klub az alábbi pályázatokat hirdeti meg a 2011. nyarára tervezett jubileumi rendezvény alkalmából.
1. Rajz és fotó pályázat
Téma: „Lakótelepünk az Ifjúság
szemével 2011.”
Beadási határidő: 2011. május 31.
Pályázók köre (két kategória): I. 14 éves
korig, II. 14 éves kor felett
Beadható pályamunkák (két kategória):
I. rajzok bármilyen technikával – méret:
minimum A4 (rajzlap)
II. fotók – méret: A5

A pályázók fejenként legfeljebb 5 pályamunkával indulhatnak. Kategóriánként
a zsűri által kiválasztott 15 pályamű
kerül kiállításra a rendezvény során.
2. Versíró pályázat
Téma: Ami a lakótelepről eszedbe juthat
(természet, család, közösség, jelen, múlt).
Beadási határidő: 2011. május 31.
Pályázati kategóriák: I. 14 éves korig,
II. 14 éves kor felett,
III. Megzenésített vers (író és zeneszerző, előadó lehet több személy is)

A pályázók fejenként legfejebb 3 pályamunkával indulhatnak.
A zsűri által kiválasztott 15 pályamű
előadása a rendezvény záró ünnepségén.
Az elkészült pályaműveket leadhatják
Stéber Gábornál a 8182 Papkeszi Colorchemia lakótelep 221. címen, valamint
elküldhetik az alábbi e-mail címre:
coloriifjusagiklub@postafiok.hu
Várjuk minden érdeklődő pályamunkáját!
CIK ELNÖKSÉG

Mókuska Bölcsőde Híradó
A Colorchemia lakótelepen működő bölcsődénkben 19 kisgyermek ellátása, szerető gondozása, nevelése folyik. A 2 csoportban 6 hónapos kortól 3 éves korig fogadjuk a Papkeszi,
Berhida és a kistérségből jelentkező apróságokat. Nyitvatartási
időnket a bölcsődébe járó gyermekek szüleinek munkakezdését
és befejezését figyelembe véve, igény szerint állapítottuk meg,
így 5,30- tól 16, 30-ig vagyunk nyitva.
A bölcsőde szakmai vezetője Markóné Cziráki Mária, a
napocska csoportban dolgozik Cseszárik Gyulánéval, a katica
csoportban Deák Gizella és Szabó Istvánné – mindannyian
szakképzett gondozónők – egy technikai segítővel nagy gyakorlattal felkészülten látják el a napi feladatokat.
A gyermekek fejlődését, helyes táplálkozását, egészségi
állapotát heti egy alkalommal gyermekorvos felügyeli. A bölcsisek napi négyszeri étkeztetésben részesülnek – reggeli, tízórai,
ebéd, uzsonna – biztosított.
Minden kis bölcsődésnek „saját gondozónője” van, a csoport

gyermekeinek egy része (5–6 gyermek) tartozik egy gondozónőhöz, ez a személyi állandóság, kiszámíthatóság megnyugtató a picik számára. A saját gondozónő rendszerben több
figyelem jut minden gyermekre, számon lehet tartani a gyermek
egyéni igényeit, problémáit, szokásait, remélhetően végigkísér a
bölcsődei életen.
A bölcsődei csoportok felújítottak, felszereltségük modern, biztosítja a picik számára a mozgásteret, mind a szobában, mind
az udvaron.
A gyermekek felvétele, beszoktatása folyamatosan történik a
családok egyéni igényeinek megfelelően.
Látogassanak el hozzánk kisgyermekükkel, minden egyéni
kérdésre kérésre gyermekükkel kapcsolatban nyitottak
vagyunk.
Jelentkezni lehet: 88/484-567, és 30/769-5437 számokon,
Markóné Cziráki Mária szakmai vezetőnél.

Farsangi Mulatság a Bocskaiban
A Bocskai István Diákkör február 25-én rendezte meg hagyományos farsangi mulatságát. Délután fél ötkor jelmezes felvonulással kezdődött a rendezvény. Előbb az alsósok, majd a felsősök
mutatták be mókás, vidám, alkalmanként igazán kreatív
jelmezeiket. A zsűrizés után az alábbi eredmények születtek:

A felvonulás után kezdetét vette a videodiszkó, melyen kivetítőn
nézhették a gyermekek kedvenc zenéik klipjeit. Sorsoltunk
tombolát, rengeteg nyereménnyel, a legbátrabbak táncversenyen
mérhették össze tudásukat, a buli vége felé közeledve pedig
bálkirályt és királynőt választottunk.

Alsó tagozat:

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki tombolatárggyal, süteménnyel vagy önkéntes munkával segítette rendezvényünket, melynek bevétele 43 ezer forint volt. Az összegyűlt pénzt a gyermeknap megrendezésére fogjuk felhasználni.

1. díj 1. osztály táncos produkció
2. díj Wild Dániel fába szorult féreg
3. díj Pratscher Fanni csigapásztor
Felső tagozat: 1. díj 7. osztály Hófehérke és a törpék – reload
2. díj Kecskeméti Máté és testvére Rendőrkabaré
3. díj 5. osztályos lányok tánca

DÖK
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Bocskai napok 2011. április 18–április 20.
Április 18. 15.00–16.00 Íjász bemutató – „Zúgó nyilak”

„Kézműves kuckó” – gyékényfonó népi kézműves mester

17.00 óra Szalma Edit grafikusművész kiállításának megnyitója

irányításával – Mezei Rácz Ferenc

Helyszín: Bocskai István Református Általános Iskola zsibongó

Önvédelmi bemutató

A kiállítást megnyitja: Kuti Géza esperes

Játékos közlekedési kerékpárverseny

Április 19. 9.00–12.00 óra Alsó tagozat – játékos sportvetélkedő (8

Április 19. 16.00 Kulturális seregszemle

fős csapatok) „Négy évszak” címmel – Csajág, Balatonfőkajár,

Helyszín: Művelődési ház

Enying általános iskoláinak diákjai meghívásával
Felső tagozat – komplex műveltségi vetélkedő környékbeli iskolák

Április 20. 8.00–12.00 Csendesnap, húsvéti játszóház, cserkész

részvételével (4 fős csapatok)

találkozó

Játszóház a kiállítás anyagával kapcsolatban a felső tagozatnak

Programok
Április
5. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása
16 órától a Kultúrház kistermében
9. Húsvéti játszóház 15 órától
9. Férfi napi bál Colorban CIK rendezvény
11–16. Költészet napi rendezvények
11-én 17 órától: A rendezvénysorozat megnyitása, Búzás Huba
költő irodalmi estje, és Zongor Gábor festőművész kiállításának megnyitója. A kiállítást megnyitja Kellei György, a költő
beszélgetőtársa.
15-én 18 órától Felolvasószínpad – versekkel a Nyugattól napjainkig
16-án 15 órától Vesrmondó verseny – az Újhold (a negyedik
nemzedék) költőinek verseiből
18–20: Bocskai Napok – a Bocskai István Református
Általános Iskola rendezvénye
22. Falutakarítás a Föld Napja alkalmából 15 órától a lakosság
segítségével
Szemétszedés Colorban a CIK segítségével 16 órától
30. Anyák napi műsor Colorban 15 órától
Tájékozódási verseny, májusfa állítás Colorban CIK rendezvény

Meghívó
A Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport
társulata szeretettel meghívja a tisztelt lakosságot
következő előadására
2011. május 8-án 17 órától a papkeszi Kultúrházba.
Belépőjegyek felnőtteknek 300 Ft-os, gyermekeknek
100 Ft-os áron válthatók a helyszínen.

Május
1. Majális – főzőversennyel a Kultúrház udvarán, retro filmek
vetítése a Kultúrházban. Kezdési időpont: 15 óra.
2. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása
16 órától a Kultúrház kistermében
7. Szomszédolás – a Sorstárs Népdalkör rendezvénye a
Kultúrház nagytermében
8. Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport előadása
14. Helytörténeti kiállítás – Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
rendezvénye 17 órától a Kultúrház nagytermében
19. Irdodalmi teaház 18 órától
21. Kihívás napja Colorban CIK rendezvény
28. Gyermeknap
Június
3. Óvoda évzáró műsora
4. Trianoni megemlékezés Colorban CIK rendezvény
6. Pedagógus napi ünnepség a településen működő oktatási és
nevelési intézmények dolgozói részére.
7. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása
17 órától a Közösségi parkban
24–26. 75 éves a Colorcemia lakótelep – jubileumi rendezvény
a CIK szervezsésében

Gyermeknap
Papkeszin, a Kultúrház udvarán május 28-án
9.00–18.00 óráig
Program:
Szürke Falka kelta tábora sok érdekességgel, Scooby
Doo – légvár, játszóház, arcfestés, óriás társas játék,
vidám bűvész show, és a Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport gyermekelőadása.
A rendezvény ideje alatt a helyszínen vattacukor, popcorn, kürtős kalács vásárlására is lehetőség lesz.
SAVANYU BEÁTA,

KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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Tisztelt Lakosság!
Április 22-én, a Föld napja alkalmából falutakarítást szervezünk
mindkét településrészen. Gyülekező mindkét helyszínen a
Kultúrháznál; Papkeszin 15 órától, Colorban 16 órától.
Úgy gondolom, minden lakos számára fontos, hogy milyen
környezetben tölti életének napjait. Ha máskor nem is, legalább a
Föld napján gondoljunk arra, mi is tehetünk annak érdekében, hogy
megszépítsük településünket. Ha minél többen vagyunk, a hangulat is

2011. április

Majális

fõzõversennyel és retro filmek vetítésével Papkeszin,
a Kultúrház udvarán.

A fõzõversenyre olyan csapatok jelentkezését várom, akik nem idegenkednek egy
kellemes hangulatú délutántól, és természetsen a fõzéstõl.
A bográcsokban bármit készíthetnek, az egyetlen fontos momentum,
hogy az ételek a helyszínen kerüljenek elkészítésre.

sokkal jobb, ráadásul a társadalmi munkának jelentős közösségformáló, közösségépítő szerepe is van.
Várok minden tenni vágyó, és tenni akaró lakost a Föld napján.
SAVANYU BEÁTA, KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Jelentkezési határid õ: április 22.
Jelentkezni a Kultúrházak bármelyikében lehet nyitva tartási idõben.
SAVANYU BEÁTA, KULTURÁLIS SZERVEZÕ

Kávé majonézzel és sóval

Gyermekek óvodai beíratása
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2011/2012-es nevelési évre
a beiratkozás időpontja: 2011. április 19.-től–április 21.-ig
Az óvodai beíratáson várjuk azoknak a gyermekeknek a szüleit
akik 3. életévüket 2011. augusztus 31-ig betöltik,
akik a 2011/2012. nevelési év (2011.09. 01. – 2012. 05. 31.)
során lesznek 3 évesek, akik 5. életévüket a 2011. évben
töltik be. Ők a Közoktatási Tv. értelmében szeptember 1-től
óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő
foglalkozáson kötelesek részt venni.
A beiratkozások helye:
SZIVÁRVÁNY ÓVODA
Balatonfűzfő,

Balatonfűzfő,

Bugyogóforrás u. 15.

Radnóti u. 26.

Tel: 88/451-872

Tel: 88/451-860

800–1600-ig

800 – 1600-ig

Balatonfűzfő, Árpád u. 36.

Papkeszi, Fő u. 46.

Tel: 88/451-651

Tel: 88/484-183

800 – 1600-ig

900 – 1500-ig

Szükséges dokumentumok:
Szülő személyazonosító és lakcímigazolványa
A gyermek születési anyakönyvi kivonata és
lakcímigazolványa

A cím olvasásakor biztosan egyikőnknek sem fut össze a nyál a
szájában, de ezúttal nem egy ultramodern receptről vagy fogyókúrás
módszerről szólnak ezen sorok, hanem egy fiatalemberről, aki
2010-ben „A jövő reménysége díj”-ban részesült a képviselőtestület
döntése alapján. Node ki is az az ifjú titán, aki első alkalommal
kapta meg ezt az elismerést?
Legifjabb Balatoni József, aki jelenleg a Pécsi Tudományegyetem
történelem és honismeret szakos hallgatója, a Pécsi Diákjuttatási és
Kollégiumi Bizottságának titkára, a Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesület rendezvényszervezője, valamint tavaly július óta
résztvevője a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
és a Nemzeti Erőforrás Fejlesztési Minisztérium hátrányos helyzetű
hallgatókkal foglalkozó mentorprogramjának s egyben annak déldunántúli régióvezetője is.
Rajong a latinos kultúráért, internetfüggő, imád olvasni, túrázni és
énekelni, szenvedélyes társasjátékos, aki szerint a spáros ropinál és a
finom pálinkánál nincs jobb. A délutáni szieszta után cukros tejfölt
kíván, vizsgaidőszakban - ha csak baleset folytán is de – majonézzel
és sóval issza a kávét tej és cukor helyett. Önmagát pedig csak „elmebeteg életművészként” jellemzi. Nagyon szép élete, szerető családja
van, akik mindig hagyták, hogy önmaga döntsön, de ha elesett,
segítettek neki felállni. Talán ennek is köszönheti sikereit.
S vajon miért is kívánkozik ez a néhány sor a Papkeszi Hírlapba?
Mert ez a fiatalember ezer szállal kötődik településünkhöz, sok éve
aktív részvevője, lebonyolítója rendezvényeinknek. Aki amellett, hogy
naponta hosszú órákon át dolgozik Pécsen tanulmányai mellett,
tudását, tapasztalatait és energiáját Papkeszi javára, annak fejlődésére
is fordítja, október óta immár önkormányzati képviselőként is.
Településünk élete és fejlődése szempontjából pedig elengedhetetlenül fontos, hogy egyrészt pozitív példát állítsunk fiataljaink
elé, másrészt pedig megtartsuk és idekössük azt a fiatal értelmiségi
réteget, akik tudnak és akarnak is tenni Papkesziért.
A „Papkesziért Érdemérem” valamint a „Jövő reménysége díj”
jelöltállítási határideje május 31-én lejár, így e lap hasábjain
keresztül utolsó alkalommal tudjuk felhívni figyelmüket arra, hogy
a rendeletnek megfelelően ajánljanak a képviselőtestület számára
Önök is olyan fiatalokat, akik méltóak az említett elismerésekre. A
rendelet hozzáférhető a www.papkeszi.hu weboldalon valamint a
Polgármesteri Hivatalban is.
Ezen cikk 2010. szeptemberében íródott, amikor legifjabb Balatoni
József még nem volt képviselő. Megjelentetését az önkormányzati
választások tisztasága miatt toltuk el. A cikk egyetlen célja, hogy
tájékoztassa a lakosságot a díj odaítélésének okairól, illetve felhívja
a figyelmet a cikkben említett két díjra.
KUKÁNÉ HORVÁTH BARBARA
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Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub 2010–2011
A PÖNYK 2011. január 4-én megtartotta éves közgyűlését, ahol a
tagság és a meghívott vendégek, meghallgatták Baksa Árpád elnök
évértékelőjét. Köszönetet mondott a klubtagok egész éves
munkájáért, a színvonalas rendezvényekért, amellyel öregbítettétek
községünk és a Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub hírnevét. Kérte,
hogy a 2011-es évben is hasonló tenni akarással, lendülettel vegyünk
részt a betervezett programokban, tegyük magunkat hasznossá
klubunkban, szeretett közösségünk boldogulására. Kívánt ehhez mindenkinek jó egészséget és sok boldogságot.
Január 15-én, méltóképpen megemlékeztünk, a magyar hadtörténet
legnagyobb tragédiájáról, a 2. Magyar Hadsereg pusztulásáról.
Megemlékeztünk a hősökről, a II. világháború Papkeszi községi
áldozatairól. Fejet hajtottunk és koszorút helyeztünk el a Református
templom kertben lévő hősi emlékműnél. Külön köszönettel tartozunk, Baksa Árpádnak, Sztána Lászlónénak, Humpók Máriának a
műsoros megemlékezésben való részvételért. Köszönöm azoknak a
tagtársaimnak a részvételét, akik megtisztelték jelenlétükkel az
ünnepi műsort és azt követő koszorúzást. Hálával tartozom mindazoknak, akik valamilyen formában támogatták a rendezvényt.
Február 1-jén megtartott klubfoglalkozáson, klubunkat megtisztelte
jelenlétével Ráczkevi Lajos polgármester úr is. Meghívtuk erre a
napra Kovács Győző alezredes urat, hogy tartsa meg ismeretterjesztő meteorológiai előadását. Egy nagyon érdekes előadást hallottunk, az időjárás észlelése és előrejelzése tárgyában. Megismerhettük a történelmi tényeket, amelyek a kezdetektől napjainkig, e
kiemelkedően fontos szolgálat és szolgáltatás helyzetét jellemzik. Az
előadás végén dedikálta meteorológiáról írt könyvét klubunknak, a
könyvet nevetekben ismételten megköszönöm.
Március 8-án klubfoglalkozás keretében köszöntöttük a klub hölgytagjait a Nőnap alkalmából. Az elnöki üdvözlő szavak után Kovács
János bendzsó játékkal, majd Horváth István egy gyönyörű és izgalmas verssel szórakoztatta a megjelenteket. Az elnök szájharmonika
játéka emelte a köszöntés fényét, majd a Polgármester úr és a klub
férfitagjai virágokat nyújtottak át.
Ebben a hónapban kiemelt fő feladatként szerepelt, a Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulás II. Petőfi Sándor versmondó
versenyének a megrendezése. Az előkészületek megtörténtek a rendezvényre, 14 fő jelezte a részvételét, a Kistérségi Társuláshoz tartozó településekről, a megmérettetésre. Nemzeti ünnepünk előtti
szombaton 12 fő jelent meg a Művelődési Házban szépszámú
közönség előtt. Jó hangulatú verses délután kerekedett Petőfi
Sándor legszebb verseiből, nyugdíjas társaim előadásában.
A zsűri – Bollók Gyula, Bocskai István Református Általános Iskola, igazgató – elnöke vezetésével és a zsűri tagjaival- Egyed Brigitta,
Pannon Várszínház színművésznő, Kovács Ágnes Magdolna, Pannon Várszínház színművésznő- az alábbi döntést hozta:
I. helyezett: Csehi Gyula Hajmáskér Vadgesztenye Nyugdíjas Klub
II. helyezett: Balogh Terézia Veszprém Dózsa György Nyugdíjas Klub
III. helyezett: Fazekas Istvánné Veszprém Dózsa György Nyugdíjas Klub
IV. helyezett: Humpok Mária Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
V. helyezett: Polgár Gáborné Szentgál Nyugdíjas Klub
VI. helyezett: Migray Emőd Márkó Nyugdíjas Klub
A helyezettek könyvjutalmat és oklevelet, valamint minden fellépő
emléklapot kapott. Részt vettek továbbá a versenyen és a költő egyegy szép versével örvendeztettek meg bennünket, Lutor Istvánné, Deli
Józsefné Szentgálról, Huszár Józsefné, Horváth Andrásné, Horváth

István Berhidáról és Baksa Árpád Papkesziről. A rendező házigazda
klub nevében, köszönetet mondok mindazoknak, akik támogatták és
segítették ezen rendezvény, sikeres megvalósítását.
Március 15-én Nemzeti ünnepünkön a klub tagjaiból sokan részt
vettünk és megtekintettük az emlékműsort, a koszorúzást, majd ezt
követően a 2010. évben született gyermekek emlékfájának elültetését a közösségi parkban.
A következő hónapok programjából:
Április 5. 16.00 Klubfoglalkozás, kisterem 2. téma Komposztálás
Április 16. 08.00 Fürdőlátogatás Agárd*
Április 22. 15.00 Föld Napja aktivitás, a falu apraja nagyja, folyó
és falu takarítás, Papkeszi község kijelölt területe**
Május 2. 17.00 Anyák napi köszöntő, klubfoglalkozás, kisterem
Május 3. Szomszédolás Balatonfűzfő
Május 14–16. 17.00 Papkeszi Helytörténeti kiállítás* Papkeszi
Kultúrház nagyterem
Június 7. 17.00 Klubfoglalkozás, szalonnasütés 3. téma Citera Papkeszi közösségi park
Bakonybél kirándulás*
Megjegyzés: * a PÖNYK szervezi és rendezi, **községi rendezvény,
a PÖNYK résztvevő
Támogatásaikat, felajánlásaikat szeretettel várjuk a Zirci Takarékszövetkezet Balatonfűzfői Fiókjánál vezetett bankszámlaszámunkra: 73900102-11075473
SIMON JÓJÁRT SÁNDOR, PÖNYK

ELNÖKSÉGI TAG

Tisztelt Papkeszi Polgárok!
A Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub ebben az évben is szeretné
megrendezni Papkeszi helytörténeti kiállítását 2011. május 14–16-ig,
a község Művelődési Házában, éves munkatervének megfelelően.
A kiállítás anyagát szándékaink szerint, a tavalyi kiállításhoz
hasonlóan, a község lakossága bocsátja rendelkezésünkre, a kiállítás idejére. Az emléktárgyak, eszközök, és különböző értékek
összegyűjtésében kérjük az Önök és a Civil szervezetek segítségét,
a helyi aktivisták ismereteit és támogatását.
Amiket várunk:
konyhai edényeket, tárgyakat, eszközöket
falvédőket, asztalterítőket, konyharuhákat, szalvétákat
ruhákat, kiegészítőket, cipőket, csizmákat, ágyneműket
fényképeket, festményeket, szentképeket, szobrokat
térképeket, tervrajzokat, régi pénzeket, kötvényeket
régi könyveket, képeslapokat, igazolványokat, okleveleket
játékokat, hangszereket, régi típusú rádiókat, televíziókat
cégtáblákat, fali- és állóórákat, kitüntetéseket, mesterleveleket
bútorokat, sparherteket, kályhákat, szőnyegeket, szőtteseket,
kézműves tárgyakat.
Ha Önnek van a birtokában a fent felsoroltakból eszköz, tárgy
vagy anyag, azt 2011. május 6-ig a Művelődési Házban Savanyu
Beáta kulturális szervezőnél jelezze személyesen, vagy telefonon a
88/588-680-as számon az alábbi időpontokban:
hétfő, csütörtök: 13.00–17.00; kedd, szerda: 8.00–13.00;
péntek: 12.00–16.00
Előre is köszönjük szíves támogatásukat:
PAPKESZI ŐSZIRÓZSA NYUGDÍJAS KLUB
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Nem lehet eleget beszélni róla: a trükkös lopások
A tavasz már kopogtat az ajtónkon. Ennek

gyerekeknek, egyháznak, árvíz vagy vörös-

cégek

mindenki örül! Nekünk rendőröknek azon-

iszap károsultaknak pénzadományt gyűjtök,

azonosító kártyával rendelkeznek, melyet

ban ez azt is jelenti, hogy megélénkül a „ván-

rendelést veszek fel bármilyen javításra”.

intézkedésük során felmutatnak, ellenben a

dor bűnelkövetők” tevékenysége is. Ennek

A magukat hivatalos személynek kiadók:

csaló szélhámos nem akarja bemutatni.

már senki sem örül!

„közüzemtől jövök villany-, gáz-, vízóra

A szolgáltatók soha nem térítenek vissza

Ma már egyre kevesebb az olyan elkövető,

leolvasó vagyok, túlfizetés történt, adjon

készpénzben túlfizetést!

aki járja a falvakat, az idősekhez találomra

vissza 20 ezresből, önkormányzattól hoz-

Ha valaki rosszullétre hivatkozik, hívjon

csenget be, és akkor találja ki a „meséjét”. A

tam segélyt, az átvételt alá kell írni, bankból

mentőt, vagy mondja el neki hol található

bűncselekmények

tudatos

keresem, postai alkalmazott vagy rendőr

az orvos vagy egészségügyi intézmény.

előkészítő tevékenység előzi meg. Valóságos

vagyok hamis bankjegy volt a kifizetett

A pénzváltás trükkjével próbálkozót küldje

iparrá fejlődött a „trükkös lopás”.

nyugdíjában, egyeztetés miatt mutassa meg

a legközelebbi üzletbe.

Házaló árusok olcsó ruhaneműt, műszaki

a nyugdíjas szelvényét”.

Az igazi adománygyűjtők postai csekken

cikket, terményt, élelmiszert, tüzelőanyagot

A Rendőrség ajánlásai:

kérik a befizetést nem készpénzt gyűjtenek!

kínálva szólítják meg a sértettet. Ha bejut-

Óvakodjon az idegenektől és ne engedje be

Pénzt ne vegyen elő idegen jelenlétében,

nak a házba, lakásba már ekkor felmérik az

lakásába! Nézzen ki az ablakon, vagy kém-

mert ezzel kifigyelik, hol tartja meg-

értékeket. Beszélgetésbe kezdenek a leendő

lelő nyíláson, hogy megnézze a jelentkezőt.

takarítását, nyugdíját.

áldozattal,

szokásairól,

Győződjön meg arról ajtónyitás előtt, be

Ha gyanús körülményt észlel vagy becsap-

helyzetéről. Pár nap múlva egy ismeretlen

van-e akasztva a biztonsági lánc, amely

ták, azonnal értesítse a rendőrséget az

személy érkezik már „felkészülve az

védelmet ad. Szereltessen fel!

ismert 107-es vagy 112-es telefonszámon,

áldozatból” és megkezdődik a tudatos

Ha beengedi a látogatót, lehetőleg legyen

és hívja segítségül szomszédjait, ismerőseit!

elterelés, az értékek begyűjtése.

Önnel egy szomszéd, egy rokon. Különö-

Hogyan ismeri fel az álrendőrt?

A hamis ürügyeket 3 csoportba sorolhatjuk:

sen, ha az illető előtte telefonon bejelent-

Az álrendőrök ellenben mindig a pénzre

A „segítségre szoruló” idegenek mondatai így

kezik. Zárva tartott kerítésen, bejárati ajtón

utaznak, tolakodóan, fenyegetően lépnek

szólnak: „kérek egy pohár vizet, rosszul érzem

keresztül kérdezze ki a becsengetőket

fel, engedély nélkül akarnak házkutatást

magam, a gyermekemet szeretném tisztába

jövetelük céljáról és csak állításuk valódi-

végezni. A felmutatott jelvényükön legfel-

tenni, a mosdót szeretném használni, a tele-

ságának ellenőrzése után nyisson ajtót.

jebb csak a POLICE felirat szerepel az 5

font szeretném használni, baleset érte a közel-

Amennyiben a hívatlan vendég akarata

jegyű azonosító szám helyett, amit a valódi

ben hozzátartozómat és a műtéthez azonnal

ellenére belép az otthonába, ne hagyja egy pil-

rendőr megmond és megmutat, amikor

szükségem van pénzre (zálogot hagy cserébe

lanatra sem felügyelet nélkül. Ha kellő határo-

intézkedni kezd. Fontos! Ha a rendőrök

vagy azt ígéri, hogy többet ad vissza)”.

zottsággal lép fel, meghátrál és távozni fog.

lefoglalnak vagy átvesznek valamit, arról

A házaló árusok, felvásárlók, adomány-

Ha hivatalos személynek adja ki magát, kérje

hivatalos jegyzőkönyvet írnak (jegyzőkönyv

gyűjtők, ügynökök: „vegyen tőlem árut, tűzi-

és vegye el az igazolványát és mondja azt a

házkutatásról, lefoglalásról) és egy példá-

fát árusítok, régiséget vásárolok, megveszek

személyének, hogy az azonosításához felhív-

nyát a helyszínen hagynak.

bármit, csak adjon vissza 20 ezresből, beteg

ja az intézményt, amelyre hivatkozik. A

Egy hónapja bejelentés érkezett a papkeszi

Amikor a másik oldalra kerülsz…

néhány fiú szedte szét őket. A két lány, akik

verekedés történt. A kiérkező járőr megállapí-

főn behívatta a lányok édesanyját és beszélt

bánta meg tettét, szerintük a kislány

totta, hogy egy testvérpár bántalmazott egy

vele. Erre az érintettek „berágtak” és bántal-

megérdemelte, amit kapott. A dolog pikan-

harmadik lányt. A fiatalkorú testvérpárt (14 és

mazással fenyegetőztek. A kislány az osztály-

tériája, hogy egyikük, már többször került

16 évesek) a rendőrök előállították, törvényes

ban elhangzott fenyegetőzésre egy őket negatí-

olyan helyzetbe az iskolában és a faluban is,

képviselőjük, édesanyjuk jelenlétében meghall-

van minősítő megjegyzéssel reagált. Folytatása

amikor

gatták, majd szabadon bocsátották. A gyer-

akkor csak az osztályba belépő tanár megje-

másokra, fiatalokra, tanárokra, falubeli fel-

mekkorú sértett édesanyja feljelentést tett köny-

lenése miatt nem lett. Kedden aztán az egyik

nőttekre, terjesztettek olyan pletykákat,

nyű testi sértés miatt. A sértett kislány elmond-

lány a szünetben odament hozzá, ha még egy-

amelyeknek nem volt alapja. Előfordult, hogy

ta, már előző nap nemcsak őt, hanem másokat

szer mond róla valamit bárkinek, akkor meg-

saját családtagja volt a megjegyzései céltáblá-

is az osztályban a lányok megfenyegettek,

tépi. A válaszra, hogy őt nem érdekli az egész

ja. Úgy látszik hiába volt a figyelmeztetés

hogy megtépik. A történet kezdete. A kislány

család, neki esett és elkezdte tépni a haját bal-

annak idején az iskolai bűnmegelőzési

az előző héten elmesélte az osztályfőnökének,

ról, majd a segítségére érkező testvére jobbról

foglalkozáson: Gondolj arra, Te is kerülhetsz

hogy a két lány már több alkalommal is rész-

tépte, és közben térddel rúgták a combját is.

a másik oldalra! Bármikor rosszindulatú

letesen mesélt az iskolában fiúkkal kapcso-

Az egyikük kitépett egy vastag tincset a

pletyka, megjegyzés áldozatává válhatsz!

latos élményeiről. Az osztályfőnök ezért hét-

hajából. Az udvaron tartózkodó tanár és

elkövetését

kikérdezik

általános iskolából, hogy a felsős lányok között

valódi

munkatársai

fényképes

STANKA MÁRIA R.

ŐRGY.

ellen garázdaság miatt indult eljárás, részben

ő

tett

hasonló

megjegyzéseket

STANKA MÁRIA R.

ŐRGY.
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„Ez a kávéház volt 1848-ban a Forradalmi csarnok.”
Történelmi tanulmányainkból tudjuk, hogy az
1848–49-es forradalmat és szabadságharcot
megelőző események legjelentősebb helyszíne a
Pilvax kávéház volt. Itt gyűltek össze a márciusi ifjak, itt írták le a 12 pontot, és itt hangzott el elsőként a Nemzeti dal. Emlékezzünk
meg röviden a „Forradalom csarnokáról”.
Pilvax Károly 1842. augusztus 18-tól béreli ki a
kávéházat. „Tisztelettel jelentem a' t. cz. közönségnek,
miképen
az
uri-utczában,
Libaschinczky-féle házban lévő, jelességéről
ismeretes és minden kéjelemmel ellátott
kávéházat átvevém” – jelenti egy újsághirdetésben 1842 októberében. Petőfi néhány hónap
múlva, 1843 tavaszától kezd ide járni. Akkoriban még színész. A ragyogó gázlámpákkal
világított, kényelmes kávéház az ifjúság tanyája,
főleg az ifjú jogászoké, kik között sok irodalmi
érdeklődésű is akad, s még több politizáló. Ott
olvassák el a hazai és külföldi lapokat, hozzák a
híreket a városból, a színházból, a királyi tábla
vagy a közeli megyeháza gyűléseiről, ahol Kossuth, Széchenyi, Szentkirályi szavaival töltekeztek. „Mondjuk az ország egy nagy kert, s
annak kiválogatott virágaiból lélekemelő
bokrétát lehetett itt látni. Viruló arcok,
ruganyos tagok, választékos öltözetek s vidor
zaj jellemzé a sokaságot. Itt szikrázó elmésséget,
ott fellángoló örömhangot lehetett hallani.
A tekeasztalt vidor sereg vette körül” – írja az
ifjak egyike, Degré Alajos. Innen, egy kerek
márványasztaltól „indul ki a közvélemény”, s tíz
fiatal író, köztük Petőfi, Jókai, Degré, Lisznyai
és Tompa itt alapítják meg a Tizek Társaságát
1846-ban, e dacszövetséget az új magyar irodalom érvényre jutása érdekében.
1848. március 14-én este a Pozsonyból hajóval
érkezett hírnök a Pilvaxban egy biliárdasztal

tetejéről tudatja, hogy Bécsben kitört a forradalom. Másnap reggel, egy esős, szomorkás
szerdai napon Petőfi és társai a Pilvaxból indulnak útra, hogy sikerre vigyék a forradalmat
Pesten is. Aznap reggel itt hangzik el először az
éjszaka tökéletesre csiszolt Nemzeti dal.
A nagy nap után a Pilvax nevet változtat. Petőfi javasolta, hogy „a' mérhetetlen sikerrel leélt
martiusi események emlékeül azon helyek, hol a'
tömeg diadala nagy munkáján izzadott, ezt kifejező nevekkel kereszteltessenek meg. Így nyert a
Hatvani-utcza Szabadsajtó-utcza (itt nyomatván
ki censura nélkül az első nemzeti dal), az
egyetem előtti tér: 15-ik martius tere (könnyebb
kiejtés okáért a' 15ik el is maradhat) 'a városház
tere: szabadságtér, a' Fillinger (Pilvax) kávéház:
szabadság csarnoka nevet” – tudósít a Jelenkor
című, korabeli hetilap.
Félköríves, új cégtáblán, zöld alapon pirosfehér betűkkel kiírják a bejárat fölé a kávéház
új nevét: Szabadság Csarnoka. Továbbra is az
események egyik fontos helyszíne, a forradalomcsináló ifjak gyűldéje, s a forradalom
egyik szellemi központja marad. Itt dől el, kinek
adnak macskazenét, kit ünnepelnek, s májusban itt nyílik az egyik toborzóhely a nemzeti
sereg számára. Petőfi itt győzködi társait, hogy
zsidókat is fel kell venni a nemzetőrségbe. Az év
végén Pest egy időre elveszik, s vele a Pilvax is.
Gyülekezési tilalmat hirdetnek, melyet aztán
1849 májusában itt szegnek meg először a
Pestet és Budát felszabadítani készülő magyar
sereg közeledtének hírére. A kávéház végül a
szabadságharccal együtt bukik el.
A forradalom után több bérlője is volt. 1881ben Schowanetz Antal veszi át a kávéházat. Ő
helyezi vissza a Pilvax feliratot, ő festet portrét a
kávéház számára Petőfiről és Jókairól, továbbá

bekeretezve kifüggeszti a falra a 12 pontot és a
Nemzeti dalt is. A kávéház homlokzatára 1900ban egy hosszú, fekete márványtábla kerül a forradalom relikviáit gyűjtő Kreith Béla jóvoltából.
Szövege szerint „Ez a kávéház volt 1848-ban a
Forradalmi csarnok. Itt gyűltek össze naponta a
szabadságért lelkesülő márciusi ifjak. Itt szavalta el legelőször március 15-én Petőfi Sándor a
Nemzeti Dalt. TALPRA MAGYAR, HÍ A
HAZA! Emlékük, szellemük éljen itt és mindenütt a hazán. 1900. március. Készíttette az
Országos Történelmi Ereklye-Múzeum.”
Tizenegy év múlva lebontják a házat, amelyben
a kávéház működött s ezzel eltűnik a Pilvax.
Papkeszin a nemzeti ünnepen a központban a
Pilvax állt. A műsorra érkező vendégek nem
csupán nézői voltak az összeállított emlékműsornak, amely megjelenítette a forradalmat
megelőző pilvaxi eseményeket, hanem egyben
szereplői is: ők voltak a kávéházi vendégek,
akiknek teát és kávét szolgáltunk fel, és ők
voltak a Nemzeti Múzeumnál összegyűlt
„tömeg”, akik a Petőfi Sándort alakító szereplővel közösen mondták a Nemzeti dalt.
Közreműködésükkel vált teljessé a műsor.
A megemlékezést követően került sor, az
immár hagyománnyá vált emlékfa-ültetésre a
közösségi parkban. Az emléktáblára idén
tizenhárom csöppség neve került.
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak a
segítségét, akik közreműködtek az emlékműsor
megvalósításában, akár szereplőként, akár
segítőként, továbbá az érdeklődő lakosságnak a
rendezvényen való részvételüket. Bízom abban,
hogy mind többen és többen fognak ellátogatni a
településen megvalósításra kerülő programokra.

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő
Testülete létrehozta a 2010-2014-es ciklusra a
Colorchémia Településrészi Önkormányzati
Testületet (továbbiakban CTÖT) azzal a céllal, hogy a településrész eltérő arculata,
érdekei és a lakosság önkormányzati érdekeit
szolgáló önszerveződő képességét erősítse.
A részönkormányzat tagjainak száma 5 fő: egy
települési képviselő és négy választópolgár,
akiket a képviselő-testület választott meg.
Elnök: Györkös Tamás képviselő; Tagok:
Barsi Ákos, Buda Tamás, Eszesné Brasch
Mária, Győrfiné Virág Irma.

– a részönkormányzat illetékességi területen
építési ügyekben a tulajdonosi hozzájárulás
megadásában, illetve megtagadásában.
– Lakótelepi gondnok éves munkájának
értékelését.
– A községrendezési tervek településrészre
vonatkozó előírásait.
– A településrészen működő intézmény
alapítását, megszüntetését és szervezetének
módosítását.
– Az Önkormányzati költségvetés településrészt érintő előirányzatainak elfogadását.
– A már elfogadott önkormányzati költségvetés településrészt érintő előirányzatainak módosítását.
– A településrészen fekvő önkormányzati
ingatlanok hasznosításakor, bérbeadásakor
egy éves vagy annál rövidebb idejű szerződés
megkötését, módosítását és felmondását.
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadást tart a
Colorchémia lakótelepen található Kultúrotthon könyvtárában minden hónap első keddjén 14–16 óráig. Önkormányzati nyomtatványokat, szociális, adó és az önkormányzatot
érintő ügyekben tájékoztatást, segítséget lehet
kérni az ügyintézőtől. A Polgármesteri Hivatal
ezáltal szeretné megkönnyíteni az itt élőknek a
hivatali ügyintézést, éljenek ezzel a lehetőséggel.
A részönkormányzat ülései minden hónap utolsó
hétfőjén 16 órakor kezdődik, a hirdető táblán a

Meghívó mindig megtekinthető. Az ülések nyilvánosak a választópolgár személyesen, mint
megfigyelő végig kísérheti az ülés menetét, a
felmerülő helyi problémákat.

A településrészt érintő kérdésekben a
Településrészi Önkormányzati Testületnek
döntési jogosultsága van:
– Önkormányzat éves költségvetésében a
részönkormányzat számára megállapított
fejlesztési célú keretösszeg felhasználásában.
A Településrészi Önkormányzati Testülete
előzetesen véleményezi:
– A településrészi kulturális es sportesemények
rendezvénytervének összeállításában és elfogadásában.
– A településrészi önkormányzati ingatlanok
értékesítésében, tulajdonváltozást eredményező vállalkozásba adásában.
– A településrészen fekvő önkormányzati ingatlanok hasznosításakor, bérbeadásakor egy
évesnél hosszabb idejű szerződés eseten.

SAVANYU BEÁTA,

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

A településsel kapcsolatos észrevételeit személyesen elmondhatja Györkös Tamásnak a
CTÖT elnökének, minden hónap utolsó hétfőjén 15-16 óráig ( a részönkormányzat ülését
megelőzően) fogadó órát tart a Kultúrotthonban.
A részönkormányzat tagjaihoz személyesen is
fordulhatnak a problémáikkal, véleményeikkel, melyeket az önkormányzat felé
közvetlenül tudnak továbbítani.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Polgármester úrnak és az önkormányzat
képviselő-testület tagjainak, hogy létrehozták
a részönkormányzatot. Ezáltal érezzük, fontos
Papkeszi községnek kb. 300 ember élete,
életkörülménye annak ellenére, hogy a földrajzi távolság megakadályozza mindennapos
személyes találkozást.
Bízom abban, hogy ebben a négy évben eredményesen, egymás munkáját támogatva
tudunk együtt működni.
COLORCHÉMIA TELEPÜLÉSRÉSZI
ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETE

Papkeszi Hírlap
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Kedves Olvasó!
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4. Ki volt a Tarzan-filmek férfi főszereplő-

9. Mi a csoroszlya?

Ha van kedve játszani, töltse ki a tesztet,

je, aki aranyérmes úszó volt?

a. Az ekevas előtti függőleges kés

karikázza be, vagy húzza alá a helyesnek

a) Johnny Weissmüller

b. A falusi öregek széles, tompa orrú, sarok

gondolt választ, majd névvel, lakcímmel

b) Armand Assante

nélküli bocskora

ellátott borítékba helyezve juttassa el a pap-

c) Arnold Swarzenegger

c. A szláv mesevilág vasorrú bábáit, varázsló
asszonyait nevezték így

keszi vagy a colori Kultúrházba, minden
páratlan hónap (ebben az esetben 2011.

5. Hogy hívják az orvosi diploma nélkül

május) 20-áig.

dolgozó sebészeket, az ún. orvos-segédeket?

10. Milyen nemzetiségű volt Andersen?

A legtöbb helyes választ megjelölt játékosok

a) Kontár

a. Angol

b) Felcser

c) Szatír

b. Svéd

c. Dán

között kisorsolásra kerül a Legendák
nyomában című dvd sorozat egy-egy darab-

6. Ki festette a Sixtus-kápolna világhírű

Az előző számban megjelent teszt helyes

ja. A helyes megfejtést a következő hírlap-

mennyezet freskóit?

megoldása: 1 – B (a gordiuszi csomót).; 2 –

ban olvashatják.

a) Michelangelo Buonarroti

A (mindkettő sarkvidék); 3 – C (Mengyele-

Kellemes időtöltést kívánok!

b) Leonardo da Vinci

jev); 4 – A (a kecskefejő madár másik neve);

c )Raffaello Sanzio

5 – A (101); 6 – C (emberiesség); 7 – B

1. Melyik földrészen található Fokföld?
a) Ausztráliában

b) Afrikában

c) Amerikában
2. Ki volt Josephine Baker?

(egypúpú teve); 8 – A (a Föld); 9 – C (a cet
7. Melyik a legmérgezőbb gombafajta?

beleiben lévő jó illatú képződmény neve az

a) Nagy döggomba

ámbra), 10 – B (Tamás bátya kunyhója).

b) Világító tölcsérgomba

Március 20-ig négy játékos küldte vissza a

c) Gyilkos galóca

kérdéssort, az általa helyesnek gondolt
válaszokat bejelölve.

a) Híres néger táncos- és énekesnő
b) Híres orvos

c) Híres kutató

8. A görög mitológiából ismert Herkules

A játék nyertese: Czifra Margit Nyere-

hogyan tisztította ki Augiász istállóját?

ménye a Legendák nyomában című sorozat

3. A virágok melyik csoportjába tartozik a

a) Kitépett egy hatalmas fát és azzal seperte

Ami a Bibliából kimaradt című epizódja.

tiszavirág?

ki

Gratulálok a nyertesnek.

a) Az egynyári virágok csoportjába

b) Két hatalmas folyót vezetett rajta keresztül

b) A kétnyári virágok csoportjába

c) Megemelte az istálló egyik végét és a

SAVANYU BEÁTA

c) Semelyikbe, mert nem virág

szemét a saját súlyánál fogva kigurult belőle

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt időszakban több lakos megkeresett azzal a problémával,

5. Melyik település irányába venné szívesen új járatok bevezetését?

hogy a településünkön áthaladó autóbusz - járatok menetrendje nem

a.) Balatonfűzfő

b.) Balatonkenese c.)Berhida

felel meg a közlekedési igényeinek. A Volán társasággal való

d.) Vilonya

e.) egyéb:………………………

egyeztetésekhez szükség van egy lakossági felmérés elkészítésére, mely-

6. Milyen gyakran venné igénybe az új irányú járatokat?

hez kérem az Önök segítségét a mellékelt kérdőív kitöltésével. Kérem

a.) Balatonkenese………..alkalommal naponta

a kitöltött kérdőíveket 2011. április 29-ig a Polgármesteri Hivatal

b.) Vilonya…………alkalommal naponta

ügyfélszolgálatán kihelyezett dobozba elhelyezni szíveskedjenek.

c.)………………………(település)……….. alkalommal naponta

Köszönettel:

7. Az új járatot milyen időszakban venné igénybe?

WILD BALÁZS, ALPOLGÁRMESTER

KÉRDŐÍV A MENETREND SZERINTI BUSZKÖZLEKEDÉSRŐL

a.) egész évben

b.) csak a nyári időszakban

c.) csak iskolai időszakban

d.)egyéb:………………………..

8. Az alábbiak közül valamely tevékenységben akadályozza-e Önt a
1. Ön elégedett-e a település jelenlegi buszközlekedésével?

jelenlegi buszközlekedés?

a.) igen

a.) munkába járás b.) iskolába járás

b.) nem

2. Milyen gyakran veszi igénybe a menetrendszerinti buszjáratokat?

c.) egészségügyi ellátás igénybevétele

a.) heti egy alkalommal

b.) heti 2-5 alakalommal

d.) egyéb: ..........................................................................................

c.) heti 6-10 alkalommal

d.) heti 10 alkalomnál többször

Egyéb javaslat: ..................................................................................

e.)szinte soha

..........................................................................................................

3. Sűrűsítené-e a járatok számát?

..........................................................................................................

a.) igen

..........................................................................................................

b.) nem

4. Véleménye szerint mely időszakban lenne szükség a járatok

..........................................................................................................

bővítésére?

9. Személyes adatok:

a.) reggeli órákban

b.) délelőtti órákban

Neme:

c.) délutáni órákban

d.) esti órákban

Életkora: ...........................év

nő

férfi

