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2010. szeptembere óta az Önkormányzat a háziorvosi ellátást

helyettesítő orvos közreműködésével biztosítja. Ezidő alatt a több-

ször meghirdetett álláspályázat érdeklődők hiányában eredményte-

len volt, a praxisjog jelenlegi tulajdonosa a jogát nem értékesítette,

valamint az ÁNTSZ által Papkeszi Község Önkormányzata

számára kiadott működési engedély további meghosszabbítására

törvényi előírások miatt nem volt lehetőség. Az így kialakult helyzet

megszüntetésére, a háziorvosi ellátás hosszú távú megnyugtató ren-

dezésére a körzetösszevonás adott lehetőséget. Ennek érdekében

megkerestük a környező települések háziorvosait, az önkormányza-

tokat, akik közül a finanszírozási és a papkeszi feltételek

ismeretében Dr. Rimay László, a balatonfűzfői II. számú háziorvosi

körzet orvosa vállalta a feladat olyan módon történő ellátását, hogy

a településen a rendelési idő összes időtartama ne változzon. A vál-

tozás pozitív következménye az, hogy a betegek nem csak a pap-

keszi, colorchemiai rendelőt kereshetik föl rendelési időben, hanem

a körzet Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 2. szám alatt lévő ren-

delőjét is.

Az alábbi táblázatban adjuk közre a körzet rendelési idejét és az

elérhetőségeket:

Elérhetőségek:

Rendelési időben: +36-70-323-7297

Rendelési időn kívül, hétfőtől–péntekig 8.00–16.00 óra között:

+36-70-379-1586

Sürgős esetben hétköznap 16.00 órától reggel 7.00 óráig és

hétvégén péntek 18.00 órától hétfő 7.00 óráig: 06/88-329-650

Változások a háziorvosi ellátásban

Papkeszi Colorchemia Fűzfőgyártelep

Hétfő

13.00–15.00

12.00–13.00:

iskola

egészségügy

– 8.00–11.00

Kedd 8.00–10.00 10.15–11.00 12.00–14.00

Szerda 12.00–14.00 – 8.00–11.00

Csütörtök 8.00–10.00 10.15–11.00 12.00–14.00

Péntek 12.00–14.00 – 8.00–11.00
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Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Balaton-

fűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. augusztus

19-én tartott rendkívüli, együttes ülésén elfogadta azt a megálla-

podást, amely rögzíti, hogy 2011. október 1. napjától Balatonfűzfő

Város és Papkeszi Község körjegyzőségi feladatait a két település

által közösen fenntartott és működtetett Balatonfűzfő Város

Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el, amelynek élén

a jegyző, Dr. Takács László áll.

Ettől a naptól Papkeszi Község Önkormányzata Polgármesteri

Hivatala megszűnik, a létrejövő egységes hivatalba olvad be és a

továbbiakban Balatonfűzfő Város Önkormányzata Polgármesteri

Hivatal Papkeszi Kirendeltsége néven működik tovább. A megszűnő

hivatal köztisztviselői Balatonfűzfő Város Önkormányzata Pol-

gármesteri Hivatala állományába kerülnek.

A változás következtében a kirendeltség ügyfélfogadása:

A Kirendeltség ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8.00-tól 15.00 óráig

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 8.00-tól 17.00 óráig

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Pénteken: 8.00-tól 12.00 óráig

Colorchemia: minden hónap első kedd, 14.00-tól 16.00 óráig

Polgármester ügyfélfogadási rendje:

Szerda: 14.00-tól 15.00 óráig

Jegyző ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 9.00-tól 12.00 óráig

Pénztár nyitva tartása:

Hétfő: 8.00-tól 11.00 óráig

Szerda: 8.00-tól 11.00 óráig és 13.00-tól 14.00 óráig

Péntek: 8.00-tól 11.00 óráig.

A döntésből következő szervezeti átalakulást igyekszünk úgy végre-

hajtani, hogy a lakosság számára a legkevésbé legyen érzékelhető.

Minden olyan ügy, amely eddig helyben került intézésre a jövőben

is helyben történik, tehát ügyeik intézése érdekében forduljanak a

Kirendeltség munkatársaihoz!

Papkeszi Község Önkormányzata a 2011. augusztus 31-én ülést tar-

tott, amelyen elfogadta a település 2011. évi költségvetésének végre-

hajtásáról szóló beszámolót, majd ennek alapján módosította a

költségvetési rendeletét.

Megalkotta az Önkormányzat tulajdonát képező építési telkek

értékesítésének elveiről szóló rendeletét, amely rögzíti azokat az

értékesítési feltételeket és kedvezményeket, amelyek mellett az

Önkormányzat tulajdonában lévő építési telkek értékesíthetők.

Beszámolót fogadott el a 2011. I. félévi átruházott szociális és gyer-

mekvédelmi jogkörök gyakorlásáról, az intézményfenntartói társulás-

ban működtetett Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészet-

oktatási Intézmény 2010/2011-es tanévről szóló szakmai munkájáról.

Döntött az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkor-

mányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.

A Képviselő-testület soron következő ülését 2011. szeptember 28-

án tartotta, ahol az alábbiakról döntött:

A háziorvosi ellátás zavartalansága érdekében, Balatonfűzfő Város

Önkormányzatának megkeresését követően, Papkeszi község

közigazgatási területén 2011. október 1-től kezdődően, Balatonfűzfő

Város Önkormányzatával feladat ellátási szerződéses jogviszonyban

álló, Balatonfűzfő II. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó

Rimmed Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. – képviselője:

Dr. Rimay László Zoltán – látja el a felnőtt-, gyermek háziorvosi

tevékenységet, valamint az iskola egészségügyi feladatokat.

Új rendeletet alkotott a településen igénybe vehető gyermekvédelmi

és szociális ellátásokról, amit több jogszabályi változáson túl a

lakástámogatási rendszer megváltozása tett szükségessé.

Az előterjesztés alapján a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási

hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támo-

gatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj

Pályázatot 2011. október 17-én kiírja.

Megtárgyalta a Papkeszi református Egyházközség támogatási

kérelmét, amely alapján a 848 000 Ft támogatást ítélt meg.

Önkormányzati hírek

Már három éve indult az „Iskola rendőre” program, amely új

feladatokkal kiegészülve, ebben a tanévben is folytatódik az egész

ország, így a Balatonalmádi Rendőrkapitányság területén is. A

program a rendőri munkának, az általános iskolákban folytatott,

bűn- és baleset-megelőzési tevékenységét fogja össze, amelyet idővel

szeretnénk az óvodákra és középiskolákra is kiterjeszteni. 

Minden iskolának van egy kapcsolattartó rendőre, ő az iskola

rendőre. Rendszeresen megjelenik az intézményben, részt vesz a

különböző hivatalos és szabadidős programokon, igény esetén

fogadóórát tart, részt vesz a szülői értekezleteken, tájékoztatást ad

a pedagógusoknak az iskolában előforduló erőszakos esetekkel

kapcsolatban. Általa az iskola jelezheti a mindennapi élettel kapcso-

latban felmerülő olyan problémákat, észrevételeket, amelyek a

Rendőrség tevékenységéhez kapcsolódnak, ill. tőle és rajta keresztül

kérhetik oktatások tartását. Nemcsak az iskolák, hanem a szülők

észrevételeit is várjuk a programmal kapcsolatban.

Új színként jelent meg az iskolai munkánkban a Szuperbringa prog-

ram, amely az előző tanévben kezdődött. Ebben az évben kiemelt

feladat a kerékpáros közlekedés biztonságának növelése nemcsak a

hatóságok, hanem civil szervezetek részéről is. Ennek volt része a

gyerekek által, nem ritkán iskolába járásra használt, kerékpárok

műszaki állapotának, felszereltségének a vizsgálata, és arról

Közeledik az ősz. Kezdődik a tanítás
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tanúsítvány kiállítása a szülők felé, amelyet a Közlekedés Felügyelet

munkatársaival együtt végeztünk el. Ennek lesz része a közlekedési

szabályok oktatása iskolai keretekben, és egy újbóli, közlekedésbiz-

tonsági ellenőrzés a nyár előtt. Szeretnénk ezt a felülvizsgálatot kiter-

jeszteni a felnőttekre is, hiszen a közlekedésre alkalmassági szabályok

rájuk is vonatkoznak! A kerékpárral történő közlekedés egyre nép-

szerűbb úgy a mindennapokban, mint a túrázásban. Változtak a vele

kapcsolatos KRESZ szabályok, de nem változtak a forgalomban való

részvétel alkalmassági előírásai sem a jármű, sem a vezetője esetében.

Az ittas járművezetés, vagyis kerékpározás továbbra is tilos!

És soha ne felejtsük el, a gyerekek a felnőttek példáját követik

jóban, rosszban egyaránt. Ez a mi felelősségünk!

Egy kis játékra hívom Önöket! Ha már a kerékpáros közlekedés került
ebben az évben a figyelem középpontjába, a szerkesztőség címére
(Papkeszi, Fő u. 21. Községi Könyvtár, epapkeszi@gmail.com) várunk
olyan írásokat, storrykat, amelyek jól-rosszul sikerült, élvezetes,
humoros, tanulságos kerékpározással kapcsolatos esetekről,
élményekről szólnak. Szívesen fogadunk kirándulásokról, túrákról
szóló beszámolókat, azok szervezéséhez jó tanácsokat ez év november
végéig. A legjobbakat közzé tesszük, és ajándékkal jutalmazzuk!
Az ősz közeledtével, az időjárási és látási viszonyok fokozatos rom-

lásával megnő a balesetveszélyes helyzetek száma. Kérem, hogy

figyeljenek magukra és egymásra gyalog, kerékpáron, gépkocsival

és minden más járművel! STANKA MÁRIA R. ŐRGY.

Nyílt levél – avagy bemutatkozik az új jegyző
2011. augusztus 19-én tartott együttes ülésén Balatonfűzfő Város

Önkormányzatának Képviselő–testülete és Papkeszi Község Önkor-

mányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2011. október 1.

napjától körjegyzőséget alapít, így ettől a naptól kezdődően Balaton-

fűzfő városának és Papkeszi községnek a jegyzői feladatait én látom el.

2008. április 29-én az a megtiszteltetés ért, hogy Balatonfűzfő

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 19-i hatállyal

a város jegyzőjévé nevezett ki.

Takács Lászlónak hívnak, 1971. augusztus 8-i születésemtől kezdve

Balatonfűzfőn éltem, egészen 1997. áprilisáig. Tobruki gyermekként

a fűzfőgyártelepi Irinyi János Általános Iskolába jártam, majd Bala-

tonfüreden a Lóczy Lajos Gimnáziumban végeztem. Érettségi után

egy évet töltöttem Alsófűzfőn a Nagyközségi Tanácsnál, mint

közigazgatási gyakornok. 1990-ben felvételt nyertem az Államigaz-

gatási Főiskola nappali tagozatára Budapestre, ahol szakdolgo-

zatomat helyi településfejlesztési témában írtam.

Mint a fűzfői képviselő-testület ösztöndíjasa 1993. augusztus 3-án

álltam munkába a Nagyközségi Önkormányzatnál hatósági iroda-

vezetői munkakörben. 1994-ben töltöttem le a kötelező sorkatonai

szolgálatomat. 1995-ben Balatonfűzfő képviselő-testülete az önkor-

mányzat aljegyzőjévé nevezett ki, és ugyanebben az évben kezdtem

meg tanulmányaimat a JPTE (Pécs) jogi karán.

1997. áprilisában Enying város aljegyzőjévé neveztek ki, amely mint

kistérségi székhely település, státuszánál fogva szolgálta további

szakmai fejlődésemet.

1999-ben vettem át diplomámat az egyetemen, 2000-ben köz-

igazgatási, míg 2005-ben jogi szakvizsgát tettem.

Eddigi életutam során mindig lokálpatrióta magatartással viszo-

nyultam feladataim ellátásához.

Ezen hozzáállásomra tekintettel mindig segítettem a civil

szervezetek működését, közel áll hozzám a sport és a kultúra. 

Kiemelten kedves számomra a településfejlesztés témaköre, de

határozott elképzeléseim vannak a Polgármesteri Hivatal szerveze-

téről és az önkormányzat működéséről egyaránt.

Bízom abban, hogy ettől a naptól kezdve sikerül Balatonfűzfő mellett

Papkeszi település fejlődését is a lakosok megelégedésére szolgálni.

ÜDVÖZLETTEL: DR. TAKÁCS LÁSZLÓ

Sajtóközlemény

Továbbra is igénylehetõ komposztáló edény a „Hulladék mennyi-
ségének csökkentése Papkeszin a házi komposztálás
bevezetésével és elterjesztésével” címû, Keop-6.2.0/a-09-2010-
0081 azonosító számú pályázati projekt megvalósításhoz.

2011. szeptember 29.

2011. májusa óta igényelhetõ eszköz a házi komposztáláshoz.
Az elmúlt idõszakban több idõpont volt meghirdetve az ingyene-
sen biztosított eszközökbõl, így már több, mint 180 db került
kiosztásra.
A rendelkezésre álló készlet korlátozott, már csak néhány
eszköz vár gazdára.

Az õszi kerti munkák során keletkezõ zöldhulladék
hasznosításához jól használható, a következõ szezonban az
igénylõk jó minõségû, saját magunk elõállított komposztot
tudnak a kertben felhasználni.

Az eddigi tapasztalatok alapján a projekt sikeres, nem csak a
zöldhulladék mennyisége csökkenthetõ a kommunális hulladék-
ban, hanem a faluban a kerti hulladékégetések száma is
kevesebb lett.

Papkeszi Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
8183 Papkeszi, Fõ u. 42.
E-mail: papkeszikozig@invitel.hu
www.papkeszi.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

2011. augusztus végén újabb szállítmány mûanyag és fa kom-

posztáló eszköz érkezett, amelyekbõl folyamatosan lehet

igényelni egészen 2011. november végéig. 
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Eseményterv
„Vadrózsa” Tagóvoda Papkeszi 2011/2012. nevelési év

Az óvoda ünnepei, hagyományai

1. Néphagyományokhoz, népszokásokhoz kapcsolódó ünnepek

Szivárvány nap 2011. október 21. (Balatonfűzfő, 15 órai kezdéssel)

Vásár-játék 2011. novemberben Márton napkor (a két csoport

közös eseménye)

Advent 2011. november 30. – Adventi naptár kihelyezése a csopor-

tokban, adventi koszorú kihelyezése a csoportokban, az ajtókra.

Mikulás 2011. december 6. – Mikulás érkezése, ajándékozás a cso-

portokban 

Karácsony 2011. december 19. – felnőttek betlehemes játéka-

Karácsony az óvodában

Farsang 2012. február 17. – álarcos alakoskodás, mulatozás a

Kultúrházban, a családokkal együtt

Húsvét 2012. április 4. – tojásfestés, locsolkodás, ajándékozás (a

két csoport közös ünnepe)

Névnapok, születésnapok megünneplése.

2. Nemzeti ünnep

Március 15. – Megemlékezünk az 1848-as szabadságharc hőseiről

az ünnep előtti munkanapon (2012. március 14.)

3. Az óvodai élet hagyományos ünnepei
Anyák napja a csoportokban 2012. május 7.

Gyermeknap az óvodába 2012. május 25.

Állatkerti kirándulás (időjárás függvénye) 2012. május 22.

Évzáró műsor (Kultúrházban) 2012. június 1.

4. Zöld jeles napok

Állatok napja (október 4.)

Víz világnapja (március 22.)

Föld napja (április 22.)

Madarak és fák napja (május 10.)

Az ünnepek, hagyományok, megemlékezések megszervezése a cso-

portos óvónők feladata, csoportjuk életkori és egyéni sajátossá-

gainak figyelembe vételével. Törekedjenek arra, hogy neveljenek a

természet szeretetére, védelmére.

Egyéb események
Szüreti felvonulás 2011. szeptember 17. (óvodások műsora a falu

rendezvényén)

Idősek napja 2011. október 02. (16 óra – óvodások műsora)

Szivárvány bál felnőtteknek 2011. november 05. (Balatonfűzfőn a

Művelődési házban)

Falu karácsonya 2011. december 18. 

Szülői értekezletek (2011. szeptember 15., 2012. január, 2012.

március)

Fogadóórák (2011. november, 2012. május)

Az óvoda egyéb szolgáltatásai

Úszásoktatás a nagycsoportosoknak (kezdés 2011. szeptember

26., hétfő 8 óra) –ingyenes, nem kötelező.

Katolikus és református hitoktatás (minden szerdán).

Logopédiai ellátás (heti egy alkalommal) – ingyenes

Az óvoda nyári zárva tartása: 2012. július 27-augusztus 27-ig.

KÁNTORNÉ ISTÓK KLÁRA

TAGÓVODA-VEZETŐ

Sikeres papírgyűjtés
A Bocskai István Református Általános Iskola Diákönkormányzata idén ősszel is

megrendezte hagyományos papírgyűjtő akcióját. Az alsósok és a felsősök is igazán min-

dent beleadtak a szorgos munkába, így összesen közel 7 tonna papírt sikerült összehor-

dani a konténerbe. A gyerekek munkája mellett köszönettel tartozunk a lelkes szülőknek

is, akik saját gépkocsijukkal, sőt még teherautóval is szállítottak nekünk újságot és kar-

tonpapírt. A kemény munka eredményeképpen több mint 160 ezer forint gyűlik a DÖK

számlájára, melyet súlyarányosan visszaosztunk az osztályoknak. Ők ezt az összeget saját

programjaik megvalósítására (kirándulás, mozi stb) használják majd fel.

Köszönet mindenkinek, akik munkájukkal hozzájárultak ehhez a nagy sikerhez.

KUKÁNÉ HORVÁTH BARBARA

DÖKÖT SEGÍTŐ PEDAGÓGUS

Figyelem!

Korlátozott számban

2011. november végéig vehetőek át

műanyag és fa komposztáló

edények ingyenesen.

Az átvétellel kapcsolatban egyeztet-

ni lehet Künsztler Zoltánnal

az 588-650-es telefonszámon

vagy a Polgármesteri Hivatalban

személyesen ügyfélfogadási időben.
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A Papkeszi Polgárőrség 2011. szeptember 10-én tartotta soron

következő gyűlését, mely egyben egy jubileumi összejövetel is

volt, hiszen a Polgárőrség 20 évvel ezelőtt, 1991. októberében

alakult Csete Kálmán és az akkor a településen körzeti megbí-

zottként dolgozó Suri Sándor kezdeményezésére, 43 fővel. Jelen-

leg négy olyan tagja van a Polgárőrségnek, akik az alapítás óta

tevékenykednek az egyesületben: Pfaff Ferenc, Suri Sándor,

Tóth Péter és Vadas István. Az egyesület elnöke 2008-ban Suri

Sándor lett. Ettől az évtől a Polgárőrség tartós létszáma 20 fő.

A Polgárőrség feladatai: a rendőrséggel a közrend, közbiztonság

fenntartása, a közlekedés ellenőrzése és figyelése, a telepü-

lésünkön működő civil szervezetek segítése, valamint a terüle-

tünkön szervezett rendezvények magas fokú biztosítása.

Részt vesznek továbbképzéseken, rendszeresen írnak pályázato-

kat, több-kevesebb sikerrel. Fő támogatójuk a Papkeszi Községi

Önkormányzat.

A polgárőrök 2008-ban 152 nap és 1789 óra szolgálatot adtak,

2009-ben 208 nap és 2494 óra; 2010-ben 212 nap és 2778 óra,

2011. augusztus 18-ig 140 nap és 1484 óra szolgálatot teljesítettek. 

Elképzeléseik között szerepel a létszámbővítés. Olyan lakosokat

szeretnének a tagjaik közé toborozni, akik aktívan kiveszik

részüket a szolgálat-teljesítésből, és akik vállalják a tovább-

képzéseken való részvételt. Ha valaki szeretne a Polgárőrség

tagja lenni, Suri Sándor elnöknél jelentkezhet.

Márkus Béla, a Polgárőrség megyei szervezetének alelnöke

köszönetét fejezte ki a papkeszi polgárőrök példaértékű munká-

jáért. Véleménye szerint polgárőreink komolyan veszik a munká-

jukat, azt a munkát, amit az Országos Polgárőr Szövetség kért

tőlük. Munkájukkal elérték azt, hogy az Önkormányzat megbe-

csülje őket, ezt a megbecsülést az évenként nyújtott anyagi

támogatással fejezi ki. Megemlítette, hogy a helyi polgárőrség a

szomszédos településeken működő szervezetekkel baráti viszonyt

ápol, ami elengedhetetlenül fontos a sikeres együttműködéshez.

Kovács Imre, a polgárőrség megyei elnöke szerint a

településeken működő polgárőr egyesületek sikeres munkájának

alapja az Önkormányzat, a rendőrség és a polgárőrség

együttműködése. Fontosnak tartja a településeken működő pol-

gárőr csoportok munkáját, hiszen jelenlétükkel meg lehet

akadályozni, hogy a lakosok áldozattá váljanak. Hoz-

zászólásában megköszönte a helyi polgárőrök fegyelmezett

munkáját, de kiemelte azt is, hogy ehhez az eredményes

munkához elengedhetetlenül fontos egy példamutató vezető.

Torda István, aki a balatonkenesei polgárőrség tagja, elmondta,

hogy mennyire fontos a családtagok támogatása, hiszen ők

teszik lehetővé, hogy a polgárőr szolgálatot teljesítsen. Kiemelte

a kölcsönös megbecsülés fontosságát.

Füst Ádám, aki 2007-ben lett a településünkön körzeti megbí-

zott, megköszönte polgárőreink munkáját, megemlítette, hogy

az elmúlt években a településen történt bűncselekmények és

közlekedési balesetek száma folyamatosan csökken, köszönhető

ez a polgárőrök jelenlétének.

Végül Ráczkevi Lajos polgármester köszönte meg a polgárőrök

településen és esetenként településen kívül végzett példaértékű

munkáját. Úgy látja, átgondolt fejlesztéseket hajtanak végre,

felelősen osztják be a számukra elkülönített anyagi támogatást.

Ezt követően polgármester úr minden jelenlegi polgárőrnek elis-

merő oklevelet adott át, továbbá külön oklevelet kaptak az

alapító tagok, akik 20 éve, megszakítás nélkül tagjai az

egyesületnek. 

Kérem Önöket, hogy becsüljék meg a helyi polgárőrök munká-

ját. Azt gondolom, sokszor erejükön felül teljesítenek. Ne feled-

jék, hogy ők a szabadidejüket áldozzák arra, hogy vigyázzanak

a lakosok értékeire, ügyeljenek a gyermekeink biztonságára.

SURI SÁNDOR

AZ EGYESÜLET ELNÖKE

A Papkeszi Polgárőr Egyesület 20 éves jubileumi összejövetele

Szeptember közepén egyedülálló lehető-

séghez jutottak a Bocskai refi tanulói. Az

őszi ragyogó napsütésben egy kétárbócos

vitorlással szelhették a Balaton habjait.

Hajónk a balatonfűzfői kikötőből indult

és közel egy órán át élvezhettük a

kellemes ringatózást.

Tanulóink több turnusban érkeztek a

kikötőbe, ahol lelkes házigazdáink

várták őket. A gyerekek élvezettel hall-

gatták a vitorlázás rejtelmeit és alapsza-

bályait, emellett tanítóink a Balaton

élővilágáról is meséltek nekik. 

Vendéglátóink ígérete szerint tavasszal

újra vízre szállhatunk és ismét hajó-

kázhatunk a magyar tengeren.

KUKÁNÉ HORVÁTH BARBARA

Napfényes vitorlázás
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Talán nem túlzok azzal az állítással, hogy Vargáné Mátics
Zsuzsanna, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője a legismer-

tebb munkatársunk. 1981. június 1. napjától dolgozik Papkeszi

Község Önkormányzatánál, amely első munkahelye.

Pályafutása során az önkormányzati közigazgatás minden területén

dolgozott, így közülünk a legsokoldalúbb, legfelkészültebb,

munkáját a legnagyobb pontosság és szakszerűség jellemzi.

Közöttünk a legnagyobb szakmai respektussal ő rendelkezik,

irántunk mutatott segítőkészsége, emberi kvalitásaiból fakadó

csapatépítő képessége megkérdőjelezhetetlen.

A köztisztviselői pályán az ügyfélbarát magtartás alap-

követelmény, nála ez a szakmai erény személyiségéből fakadóan

jóval többet jelent. Számára nincs megoldhatatlan probléma,

ami a hozzáforduló ügyfelek iránti páratlan empátiájából fakad,

ez egy község esetében hatványozottan értékes köztisztviselői

tulajdonság.

Közgazdasági középiskolai végzettségét megszerezve, köz-

tisztviselői munkája mellett szociálpedagógus felsőfokú

végzettséget szerzett. Szakmai fejlődése és naprakészsége

érdekében a mai napig rendszeresen és szívesen vesz részt

továbbképzéseken.

Eddigi munkájával mércét állított mindannyiunk számára.

Ennek elismeréseként, személyes és szakmai pályafutásának

megbecsüléseként vehette át 2011. augusztus 20-a alkalmából A

KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT érdemjel ezüst fokozata miniszteri

elismerést Pintér Sándor belügyminisztertől.

KÜNSZTLER ZOLTÁN

Méltó az elismerésre

Az elmúlt években Gál Tiborné Irén néni hozzászoktatott minket

ahhoz, hogy nem telhet el a szeptember szüreti felvonulás, műsor

és bál nélkül. Az idei szeptemberben sem maradt el ez a rendez-

vény. Ez azonban nagyon kevésen múlott. Ugyanis az a civil szer-

vezet, akik a tavalyi év végén összeállított munkatervükben

betervezték ennek a rendezvénynek a megvalósítását, az utolsó

pillanatban delegáltjuk révén a Kulturális kerekasztal összejö-

vetelén tudatták, hogy sajnos nem tudják vállalni. Azért, hogy a

falu ne maradjon szüreti felvonulás nélkül, a civil szervezetek

jelen lévő delegáltjaitól megkérdezte Polgármester úr, ki tudná

megrendezni a szüreti rendezvényt. Egyik civil szervezet sem

tudta felvállalni, így került a Rest Macskákhoz. Ezen a napon,

augusztus 8-án, hat héttel a kitűzött időpont előtt. (Többektől

hallottam mostanság, hogy össze kellett volna hangolni a kör-

nyező településekkel a mi szüreti rendezvényünket, ugyanis több

környező településen került megrendezésre ebben az időpontban

szüreti rendezvény. Sajnos a lehetőségeink korlátozottak voltak,

ugyanis csak szeptember 17-én volt szabad a Kultúrház.) 

Már másnap Klemencz Attiláék felkeresték a lovasokat, el

tudnának-e jönni hozzánk a felvonulásra, de sajnos akkorra

már elígérkeztek máshová. Ez volt az első akadály, amit le kel-

lett küzdenünk, ugyanis azt gondoltuk, nincs szüreti mulatság

felvonulás nélkül. Hosszan keresgéltünk az interneten, kisebb

települések szüreti rendezvényeit tanulmányoztuk, és onnan jött

az ötlet, legyen a lovas felvonulás helyett traktoros felvonulás.  

Ezalatt a hat hét alatt, ami a rendelkezésünkre állt, nagyon sok

támogatót tudtunk a rendezvény mellé állítani, segítségük

Macskás szüreti mulatozás
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elengedhetetlen volt a program sikeres megvalósításához. A

sok-sok munkát követően elérkezett a rendezvény napja. 

Az eddigiekkel ellentétben 14 órakor nem a műsor, hanem a

felvonulás vette kezdetét, a gyönyörűen feldíszített trakto-

rokkal, autókkal, vállalkozó kedvű, vidám lakosokkal. 

16 órakor a litéri Zöldág Ifjúsági Néptáncegyüttes kamara cso-

portjának műsorát tekinthették meg az érdeklődők. A helyi

„Vadrózsa” Tagóvoda Katica csoportjának vidám körjátéka kö-

vette, a kicsiket Hoózné Miklós Zsuzsanna és Őri Zsuzsanna

készítette fel. Az óvodások után a Bocskai István Református

Általános Iskola „Kék nefelejcs” tánccsoportja lépett a képzeletbeli

színpadra. A gyermekek segítségére voltak az előadás során Leposa

Katalin, Szoboszlai Zita és Farkasné Galántai Krisztina tanító

nénik, a néptáncosok felkészítő pedagógusa, Bertáné Pintér Judit. A

műsort a fűzfői Irinyi Fúvószenekar zárta, akik nagy sikert arattak

műsorukkal. (Úgy gondolom, nagyon hálás közönség volt, ugyanis

mindegyik fellépő csoportot hatalmas tapssal jutalmazták.)

A műsor közben került sor az „Udvardíszítő verseny” eredmény-

hirdetésére, és a díjátadásra. A versenyre öten jelentkeztek, vállal-

va azt, hogy a szüret jegyében feldíszítik udvarukat, vagy a

kerítésen belül, vagy azon kívül. A délelőtt folyamán a zsűri végig

autózott a falun, a kisbírónk kíséretében, aki most Barnóczki

Bertold Boldizsár volt. Míg a zsűri értékelt, addig Boldi kibodolta

a rendezvényre szóló versbe szedett meghívót. Emléklapot kapott

Tér Sándorné – itt a zsűri keveselte a kihelyezett bábukat;

különdíjat adott Tóth Andreának, akinek  a kompozíciója azt a

szürettel egybekötött esküvő utáni pillanatot örökítette meg,

amikor a menyasszony talicskában tolja haza urát, a képet színe-

sítette a bokorban fekvő hegedűs úriember. A verseny harmadik

helyezettje Varga Mihályné lett, aki a szüreti borozás pillanatát

örökítette meg. A zsűri csak annyit fűzött az összeállításhoz, hogy

hiányolta a szőlőt. Második helyezést ért el a versenyen Takács

Sándorné. Az ő díszítéséhez annyit fűzött hozzá a zsűri, hogy

nagyon ötletes volt, a bábuk arcán jól kivehető volt az „elfogyasz-

tott” bor hatása, viszont itt is hiányolták a szőlőt. Első helyezett

négy gyermek lett: Sipos Regina és Bíborka, Pintér Ádám és Tibor.

Ők a szüretelést követő munkálatokat örökítették meg. A

versenyen részt vevők emléklapot, és oklevelet kaptak, továbbá a

tobruki Happy Plant Kft. felajánlásában egy-egy díszcserjét.

A rendezvény bállal zárult, ahol Szőke Csaba szolgáltatta a

zenét a táncolni vágyóknak.

Szeretném megemlíteni mindazokat, akik támogatták a rendez-

vényt – akár anyagilag, akár a vendéglátáshoz szükséges alap-

anyagokkal, illetve pogácsával, süteménnyel: Berta Tibor, CBA
üzletlánc, Czaun Kft. –  Napsugár ABC, Csirke Józsefné,



8 PPPP aaaa pppp kkkk eeee ssss zzzz iiii     HHHH íííí rrrr llll aaaa pppp 2011. október

A szeptemberi, soron következő irodalmi teaház különleges volt

több szempontból is, egyrészt mert most nem novellák kerültek

felolvasásra, hanem versek, másrészt mert ezeket a verseket a

szerző, Varga Krisztina tolmácsolásában hallhatták az érdek-

lődők. Bízom benne, ismerik Varga Krisztinát, aki itt él a

falunkban. Krisztina elmondta nekünk a teaházban, hogy már

nagyon régóta ír verseket, először csak az íróasztalfiókjának,

később a családjának is felolvasta, legfőbb kritikusa az édesany-

ja. Aztán elérkezett az idő, amikor Kriszti úgy döntött, meg-

próbálja kiadatni a verseit. Fáradozását siker koronázta, hiszen

a nyár elején megjelent első verseskötete, mely a Lélektükör

címet kapta. 

Íme, néhány vers, melyet megtalálnak a kötetben:

Enyém az élet…

Enyém az élet, míg csengő szavad hallom,
nem kínozhat semmi, ha mégis, büszkén állom.
Harcolok a rosszal, törekszem a jóra,
nem adom fel soha, a Te léted ennek oka.

Elmúlhat a nyár, őszre jöhet nagy tél.
nem hűl ki a szívem, csak mert elengedtél.
Minden egyes napnak, amit átutazok élve,
annak Te vagy az egyetlen reménye.

Elszállnak az évek, helyükre újak jönnek,
messze, tőled távol nem kímél az élet.
Harcom mégis nemes, büszke erő hajtja,
Te vagy az én szívemnek rabul ejtő rabja.

Féltem, hogy nélküled elveszek a rosszban,
de erőt ad a remény s az emlékeink sorban.
Nem csitul a szívem, nem vagyok hiába,
mert együtt leszek veled, legyen bármi ára.

Varázsolj, természet!

Aranyló búzakalászt pörget a szél,
Szemeket fakaszt, földre hullva zenél.
Virágzó szőke tenger, búzavirágkorall
Susogva hullámzik, megnyugtat a moraj.
Aranylik e tenger, olvasztja a nap,
Puha csókot lehel a kalászba,
S megcsillan a mag.
Lágy, ölelő kalászerdő
Dúdol, akár a nagy fák.
Bölcs éneke szárnyán eszmél a nagyvilág.
Hajnal pírja izzik, csilingel a kékség,
Néma gyorsasággal megmozdul a szépség.
Drága búzamező, kalásznevelgető tenger
Búzavirággal köszönti a reggelt.
Szállj, fény, magasan szállj!
Csicseregj, aranytollú kismadár!
Simogass, szellő, ölelj meg és kérj fel,
Kérj fel pörge táncra!
Táncoljak a porral,
Szédüljek a fénnyel,
Mint jó cimbora a borral.
Kergesd, szeress és nevess!
Hallgass, faggass, ne felelj!

Irodalmi teaház

Csizmadia Ferenc, Fülöpné Adorján Erika, Gál Tiborné,
Gondán Sándor, Györkös Tamás, Happy Plant Kft.-  Tobruk,
Horváth Béla, Humpók Mónika, Hydrodinamic Kft, Kántor
József, Katica Pékség, Kelemen Attila, Kiss Beáta, Kiss Jánosné,
Kiss Sándor, Kolompár Mária, Kovács József, Lagábek Kft.,
Lénárt János, Magyar György, Major Tibor, Nagy Nikoletta,
Nagy Sándorné, Nyúl Lászlóné, Papírusz Papír-Írószerbolt –
Berhida, Punk Miklósné, Rapatyi Gábor, Savanyu Gyuláné,
Sipos Zoltán, Sohajda Menyhért, Sümegi Éva, Szik-Norma Kft.,
Szilvai Józsefné, Tér Sándorné, Tóvári Ibolya, Varga Andrásné,
Varga Istvánné, Wild Balázs.
Minden támogatónknak köszönjük a segítségét, mellyel

lehetővé tették a rendezvény sikeres megvalósítását. Tudjuk,

nem volt olyan hatalmas a felvonulás, mint az előző években,

tudjuk, hogy nem volt olyan szép, mint amikor a lovaskocsik

vonulnak végig a településen, tudjuk, nem volt olyan hangos,

mint szokott lenni. Mindezekkel tisztában vagyunk, de mind-

ezek ellenére vagy mindezekkel együtt hisszük, megtettük a

tőlünk telhető legtöbbet annak érdekében, hogy egy vidám,

szórakoztató délutáni és esti programot nyújthassunk Önöknek.

És ami ennél is fontosabb, a miénk volt, mindazoké a helyi

lakosoké, akik bármilyen módon a részesei voltak.

A REST MACSKÁK AMATŐR SZÍNJÁTSZÓ CSOPORT NEVÉBEN

SAVANYU BEÁTA, AZ EGYESÜLET ELNÖKE
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Rendezvények
Augusztus 13-án került sor Colorban a Családnapi rendezvényre, a

Colori Ifjúsági Klub Color Kupa rendezvényének folytatásaként,

ahogy ez az elmúlt néhány évben megszokottá vált. A családnap

programja magában foglalta a főzőversenyt, az óriás társas játékot,

asztfaltrajzot, arcfestést és a nap végén az utcabált. A rendezvényen

nagyon sokan voltak, valószínűleg a délelőtti kispályás labdarúgó

verseny miatt, a főzőversenyen azonban egy csapat (a Rest Macs-

kák Amatőr Színjátszó Csoport) vett részt, egy csapat pedig a reg-

isztrációkor visszamondta az előzetes jelentkezését. Így a verseny

elmaradt, azonban ez nem akadályozott meg senkit abban, hogy

elkészítse az ételeket, és jó hangulatban elfogyassza.

Az esti utcabálnál a közönség tetszését nem nyerték meg a retro

zeneművek, Zatykó Julcsi nagyon kedvesen felajánlotta, hoz a

közönségnek megfelelő zenét, azonban ezek a zeneszámok sem

nyerték meg a hallgatóságot annyira, hogy tömegesen táncoljanak

a táncparketté avanzsált sportpályán, úgy, mint tették azt a tavalyi

évben. 

Augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön az ünnepi műsort Pap-

keszin, a közösségi parkban bonyolítottuk le. A műsor azt a

mondabeli történetet elevenítette fel, amikor Árpád vezér elküldi

Kusidot Szvatoplukhoz, a morvák fejedelméhez, azzal a kéréssel,

hogy letelepednének a földjén. A műsorban szerepeltek: Barnóczki
Bertold Boldizsár, Brasch Renáta, Farkas Milán, Horváth
Bálint, Horváth Máté, Humpók Fanni, Klemencz Bianka,
Klemencz Marietta, Kovács Kende, Kovács Richárd, László
Zoltán, Takács Erik. A gyerekek most is nagyon sokat dolgoztak

azért, hogy az előadás sikeres legyen. Köszönöm minde-

gyikőjüknek, hogy segítségükkel megvalósítható volt az augusztus

20-i ünnepi műsor.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

NOVEMBER

5. Halloween rendezvény
6. Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport előadása 16 órától

Papkeszin, a Kultúrházban

8. Szomszédolás Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub rendezvénye

16 órától a Kultúrháznagytermében

9-től IV. Endrédi János Amatőr Asztalitenisz Emlékverseny
Colorban

12. Éves közgyűlés CIK

19. Erzsébet bál – Bocskai istván Református Iskola Szülői

Munkaközösségének jótékonységi bálja

27. Adventi esték 1. Irodalmi teaház 18 órától Papkeszin a

Kultúrházban

DECEMBER

6. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub évzáró rendezvénye a

Kultúrház kistermében

4. Mikulás rendezvény Colorban CIK rendezvény

4. Adventi esték 2. Colorban Adventi játszóház

13. Luca-napi süteménysütő verseny – Papkeszi Őszirózsa Nyug-

díjas KLub rendezvénye a Kultúrház nagytermében

11. Adventi esték 3. – Karácsonyi műsor Colorban 16 órától

18. Adventi esték 4. – Falukarácsony 16 órától Papkeszin a

Kultúrházban

24. Karácsony éjszaka a klubtagoknak CIK

26. Előszilveszter Colorban CIK rendezvény

31. Szilveszter Colorban CIK rendezvény

31. Szilveszteri mulatság – Rest Macskák Amatőr Színjátszó Cso-

port rendezvénye a Kultúrház nagytermében

A Kultúrházak programjai

A Rest Macskák Amatőr Színjátszó

Csoport szeretettel meghívja a

település lakosságát őszi előadására

2011. november 6-án 16 órakor a

Papkeszi Kultúrházba.

A IV. Endrédi János amatőr asztalitenisz emlékverseny ter-

vezett mérkőzésnaptárja:

November 9. (szerda) 16 órától – gyermek kategória mérkőzései

November 11. (péntek) 17 órától – női kategória mérkőzései

November 15-én 16-án 18-án 22-én 17 órától – férfi kategória

selejtezők

November 23-án, 25-én 17 órától – férfi kategória elődöntők 

November 30-án 17 órától – férfi kategória döntő, ezt

követően eredményhirdetés, díjátadás, zsíroskenyér – parti.
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Hogy milyen volt a szezon a Balatonalmá-

di Rendőrkapitányság területén? Nézzük

meg a bűnügyi adatok tükrében. 

Az előző évhez képest csökkent az elrendelt

bűntető eljárások száma 522-ről 336-ra. 

Kiemelnék néhány, a lakosság közérzetét

befolyásoló bűncselekményt.

A személyi javak elleni, vagyis vagyon

elleni bűncselekmények megoszlása: lopá-

sok száma 171 helyett 129 volt, ezen belül:

sszzeemmééllyyeekkttőőll a strandi lopásokkal együtt

104 helyett 77, ffeellttöörrtt  vvaaggyy  nnyyiittootttt

ggééppkkooccssiibbóóll 26, mint tavaly,gépkocsi lopás

3 helyett 10 (7 kerékpár lopás is volt), bbee--

ssuurrrraannááss 26 helyett 8, bbeettöörréésseess  llooppááss 69

helyett 46 esetben történt. 

Látható, hogy az elkövetett bűncselek-

mények száma csökkent a gépkocsikkal

kapcsolatos eseteket kivéve. Ebben a sze-

zonban sláger volt a nagy értékű személy-

gépkocsik feltörése a benne hagyott értékek

miatt vagy azok eltulajdonítása. Az

elkövetés módszere nagyon egyszerű volt,

és a strandoló vendégek óvatlanságán ala-

pult. A parkolóban kifigyelték, hogy mit,

hova pakolnak a vendégek, hova teszik a

kocsi kulcsot, majd követték őket a stran-

don. Amikor elmentek fürödni, a felügyelet

nélkül hagyott táskákból minden gond

nélkül megszerezték a több milliós értékű

járművek kulcsát, és feltűnés nélkül kirá-

molhatták, vagy leléphettek vele. 

A nyári lazítás, felszabadultság másik szín-

tere a sokszor mértéktelen alkohol

fogyasztás és annak következményei. Nőtt a

garázdaságok (5-ről 18-ra), a testi sértések

(6-ról 9-re) száma, viszont csökkent az ittas

vezetések száma 24-ről 14-re. A közlekedési

baleset okozása miatt indított eljárások

száma nőtt 2-ről 7-re, ami azt jelenti, hogy

az elkövető másnak okozott legalább súlyos

sérülést. A belesetekben a könnyű sérülés

okozása, ill. a saját magának okozott

sérülések esetén szabálysértési eljárást indí-

tunk. Közrendes és közlekedési kollégáink, a

nyárra, Balatonalmádiba vezényelt készenlé-

tisekkel és helyi polgárőrökkel együtt

igyekeztek nagyobb jelenlétet biztosítani a

közutakon, a közterületeken, fokozott

ellenőrzéseket végrehajtva, hogy kiszűrjék a

szabálysértőket, a körözött személyeket,

megelőzzék a bűncselekmények elkövetését. 

Ugyanakkor több bűnügy sikeres

felderítése köszönhető a bűnügyi állomány-

nak, akik éjt nappallá téve, figyelő szol-

gálatot szervezve, esetenként forró nyomon

indultak az elkövetők után, így a Kapi-

tányság szinte minden településén történt

sikeres felderítés, elfogás.

Fogtak színesfém tolvajokat Balatonfűzfőn,

előállították a Balatonalmádiban lövöldöző

fiatalembert, megtalálták a káptalanfüredi

vasúti épület rongálóit, balatonvilágosi,

kenesei, fűzfői bolti betörőket derítettek fel,

almádiban és fűzfőn feltört büfék kifosztóit

kapták el a helyszínen rögzített nyomok

azonosítása eredményeképpen, tetten ért

strandi tolvajokat állítottak elő, és megtalál-

tak néhány ellopott gépkocsit. Azokról az

esetekről nem is beszélve, ahol a szemtanúk

segítő együttműködése is hatékonyabbá

tette, gyorsította a munkájukat.

Ha az eddig leírtakat nézzük a bűnügyi és

közrendvédelmi területen jó nyarat zártunk az

elhúzódó kánikulával együtt is. A közlekedési

balesetek megelőzése elsősorban a köz-

lekedőkön múlik. A szabályok betartásával

nemcsak a magunk, családtagjaink, hanem a

mások testi épségét, biztonságát is óvjuk.

STANKA MÁRIA R. ŐRGY.

Amikor egy amatőr csoportot a működési

területén kívül eső rendezvényekre hívják, min-

denképpen jelentős eseménynek számít. Az idei

nyáron két helyre hívták a csoportot fellépni:

július 30-án a Művészetek Völgyében az Éltető

völgy programsorozat részesei lehettünk, ezen

a napon adtak lehetőséget a szervezők a Kelet

Balaton Térségbe tartozó települések alkotói-

nak és civil szervezeteinek a bemutatkozásra,

illetve augusztus 7-én Veszprémben léphettünk

fel a Veszprémi Vigasságok rendezvényen –

immár második alkalommal.

Mindkét helyre a Gőzlibát, és a Dinnyéket vit-

tük, mely darabokat Papkeszin a falunapon

láthattak az érdeklődők, Rest Macska rajongók.

(Bízom benne, hogy vannak már ilyenek is.)

A Művészetek Völgyébe szóló meghívás rend-

kívüli megtiszteltetés volt a csoport számára, és

igyekeztünk mindent megtenni annak

érdekében, hogy ne hozzunk szégyent sem Pap-

keszire, sem a csoportra. Ennek érdekében

sokat próbáltunk, és bíztunk abban, hogy lesz

közönségünk, nem úgy, mint tavaly Zircen,

ahol négyen-öten ültek a közönség soraiban,

akik nem a Rest Macskák társulat tagjainak

hozzátartozói voltak.

Kapolcson nagy szeretettel fogadtak minket,

sokan megnézték az előadásunkat, nagy tapsot

kaptunk, összességében jól ment minden, attól

eltekintve, hogy a Gőzliba jelentős része

kimaradt – ugyanis senkinél sem volt szöveg-

könyv –, illetve a Dinnyék görögdinnye kellékét

a parkolást követően véletlenül eltörtük. Miután

nem volt zöldségbolt, ahol vásárolhattunk volna

másikat, összeragasztottuk celluxszal. A célnak

megfelelt, és a ragasztó is jól bírta.

Veszprémben is eredményesek voltunk, mindkét

műsorszám elnyerte a nézők tetszését.

Augusztus 8-tól szeptember 17-ig gőzerővel

szerveztük a papkeszi szüreti felvonulást,

erről egy külön cikkben írtam.

Szeptember 24-én a balatonfűzfői nyugdíjas

klub által szervezett szüreti rendezvény

meglepetés vendégei voltunk. Ezen a ren-

dezvényen a Dinnyékkel – mert ez a darab

sokunknak a szíve csücske lett –, továbbá két

új darabbal, a Halott ember ne nősüljön, és a

Buta asszony cíművel vettünk részt. A fűzfői

nyugdíjas klub tagjai is szeretettel fogadták a

szereplőket, elmondásuk szerint nagyon tet-

szett nekik az előadás, és azt mondták

legközelebb is szívesen látnak minket.

A település idősek napi rendezvényein is szere-

pel a csoport, illetve a csoport egy része, majd

gőzerővel kell készülnünk az őszi előadásunkra,

ahol a szerelemé, a romantikáé lesz a főszerep.

Ezt követően kezdjük el próbálni a Holle anyó

c. mesejátékot, amit a karácsonyi műsorban

fogunk előadni. Szóval nem unatkozunk, de

véleményem szerint, és a tapasztalat is azt

mutatja, megéri azt a rengeteg munkát belefek-

tetni az előadásokba, mert akik megnézték a

tavaszi vagy az őszi előadásunkat, nem csalód-

tak, kivétel nélkül meg voltak elégedve a műsor-

ral. Bízom abban, hogy a jövőben sem fogunk

csalódást okozni Önöknek.

A REST MACSKÁK AMATŐR SZÍNJÁTSZÓ

CSOPORT NEVÉBEN

SAVANYU BEÁTA AZ EGYESÜLET ELNÖKE

Milyen volt a nyarunk?

MACSOSZ hírek
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Kérem, hogy töltse ki az alábbi kérdőívet és legkésőbb 2011.

november 21-ig szíveskedjék a könyvtárak valamelyikében,

vagy a polgármesteri hivatalban az erre a célra elhelyezett

gyűjtőládákba helyezni. Amennyiben egy háztartásból többen is

szeretnék kitölteni a kérdőívet, egy külön lapon is megtehetik,

a kérdések sorszámának, és a válaszlehetőségek betűjelének

megjelölésével (a 10. kérdésnél a rendezvény és a településrész

megnevezése is szükséges).

1. Melyik településrészen él?
a) Papkeszi b) Colorchemia 

2. Az Ön neme
a) nő b) férfi 

3. Az Ön életkora
a) 14 éves vagy annál fiatalabb b) 15 – 20 év 

c) 21 – 30 év d) 31 – 40 év 

e) 41 – 50 év f) 51 – 60 év 

g) 60 évesnél idősebb 

4. A település kulturális közintézményeit az alábbiak miatt láto-
gatja:
a) könyvkölcsönzés b) internetezés 

c) rendezvények d) egyéb szabadidős tevékenység 

e) nem voltam az elmúlt egy évben sem a könyvtárakban, sem

a kultúrházakban 

5. Tudja-e, hogy a könyvtárakban lehetőség van hangos-
könyvek kölcsönzésére?
a) igen, már kölcsönöztem 

b) igen, de még nem kölcsönöztem 

c) nem tudtam 

6. Tudja-e, hogy a könyvtárakban lehetőség van könyvtárközi
kölcsönzésre?
a) igen, már igénybe is vettem a szolgáltatást 

b) igen, de még nem vettem igénybe a szolgáltatást

c) nem tudtam 

7. Tudja-e, hogy a kultúrházakban, könyvtárakban lehet inter-
netezni?
a) igen b) nem 

8. Ismeri az internet-elérési pontok alábbi szolgáltatásait?
a) nappali tagozatos diákoknak ingyenes internet-használat 

b) nyomtatás 

c) fénymásolás 

d) szkennelés 

9. Ismeri a kultúrházak bérleti lehetőségeit?
a) igen b) nem

10. Az elmúlt egy évben melyik települési rendezvényen vett
részt?
• idősek napi műsor Color �

• idősek napi műsor Papkeszi �

• aradi vértanúk emlékműsora Color �

• aradi vértanúk emlékműsora Papkeszi �

• ’56-os emlékműsor Color �

• ’56-os emlékműsor Papkeszi �

• karácsonyi műsor Color �

• falukarácsony Papkeszi �

• internetes könyvstaféta Color �

• internetes könyvstaféta Papkeszi �

• farsangi játszóház Color �

• farsangi játszóház Papkeszi �

• irodalmi teaház Papkeszi �

• március 15-i emlékműsor Papkeszi �

• költészet napi irodalmi est �

• felolvasó színpad �

• versmondó verseny �

• húsvéti játszóház Papkeszi �

• anyák napi műsor Color �

• gyermeknap Papkeszi �

• falunap Papkeszi �

• családnap Color �

• augusztus 20-i műsor Papkeszi �

• nem járok a település rendezvényeire �

11. Mely időszakban látogatná leginkább a kulturális
intézményeket?
a) 8.00–12.00 b) 13.00–17.00 

c) 15.00–19.00 

12. Milyen rendezvények érdekelnék leginkább:
a) kiállítás b) ismeretterjesztő előadás

c) színházi előadás c) könnyűzenei koncert

d) komolyzenei koncert e) táncos rendezvény

f) musical előadás g) irodalmi est 

h) gyermekelőadások

i) egyéb:……………………………………………..

13. Belépőjegyes rendezvény esetén mekkora összeget szánna
belépőjegy vásárlására?
a) 100–500 Ft b) 500 – 1.000 Ft

c) 1.000 – 3.000 Ft d) 3.000 Ft felett 

Kérdőív
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Ha van kedve játszani, töltse ki a tesztet, karikázza be, vagy

húzza alá a helyesnek gondolt választ, majd névvel, lakcímmel

ellátott borítékba helyezve juttassa el a papkeszi vagy a colori

Kultúrházba, minden páratlan hónap (ebben az esetben 2011.

november) 20-áig. A legtöbb helyes választ megjelölt játékosok

között kisorsolásra kerül a Legendák nyomában című dvd

sorozat egy-egy darabja. 

A helyes megfejtést a következő hírlapban olvashatják.

Kellemes időtöltést kívánok.

1. Milyen elefántokkal kelt át Hannibál az Alpokon?

a) Egy már kipusztult sivatagi elefántfajjal, amely idomítható volt

b)Afrikai elefántokkal

c) Indiai elefántokkal, amelyeket ilyen teljesítményre be lehet

tanítani

2. Mi a jelentése a Lucifer névnek?

a) Fényhozó, fényhordó

b) Fénytelen

c) Csillogó vas

3. Melyik állat a legalkalmasabb arra, hogy segítségünkre

legyen a szarvasgomba megtalálásában?

a) A kakas, mert nagyon gyűlöli, és azonnal elkaparja

b) A sólyom, mert ezt az éles szemű madarat meg lehet tanítani

arra, hogy a magasból megkeresse a gombát

c) A házisertés, amelynek kiváló szagérzéke, és az orra is alkal-

mas arra, hogy előtúrja a gombát

4. Melyik a legnagyobb emberszabású majom?

a) Orángután

b) Gorilla

c) Csimpánz

5. Hogyan nevezik Velence vízen úszó „bérkocsiját”?

a) Uszály

b) Bárka

c) Gondola

6. Mivel táplálkozik a vakondok?

a) Növényeket eszik

b) Rovarokat eszik

c) A virágok nektárját kedveli a legjobban

7. Mikor volt az első nyilvános filmvetítés, amire egy kis

párizsi kávéházban került sor?

a) 1895

b) 1900

c) 1912

8. Mennyi felesége volt VIII. Henriknek?

a) három

b) hat

c) kilenc

9.Mikor készült el az első híres zsebóra?

a. A 14. században

b. A 15. században

c. A 16. században

10. Milyen ételeket kell fogyasztanunk, hogy a szervezetünk

több B-vitaminhoz jusson?

a. Káposztaféléket

b. Tojást, húst, sajtot, olajos magvakat

c. Csokoládét

Az előző számban megjelent teszt helyes megoldása:

1 – A (nektárt lopott, gyermekeit megölte és az istenek

lakomáján feltálalta).; 2 – C (semmilyet – Amerikában

sohasem találtak ősemberi maradványokat); 3 – B (orrszarvú);

4 – C (William Shakespeare); 5 – A (Michelangelo); 6 – A (az

őskeresztények föld alatti temetkező, gyülekező és rejtekhe-

lyei);7 – B (Lajka); 8 – B (nem volt szökőév – ugyanis ebben az

esetben nem néggyel kell elosztani az évszámot, hanem

négyszázzal); 9 – B (koraszülöttek voltak), 10 – C (kilencet).

Szeptember 20-ig visszaküldött kérdéssorok közül kettőt
töltöttek ki hibátlanul. A legtöbb helyes választ megjelöltek
közül a játék nyertese: Bakáné Körmendi Ilidkó.
Nyereménye a Legendák nyomában című sorozat
Raszputyin igaz története című epizódja.
Gratulálok a nyertesnek!

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Kedves Olvasó!
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