
Papkeszi Önkormányzati Lapja V. évfolyam 6. szám 2011. december

PPPP aaaa pppp kkkk eeee ssss zzzz iiii     HHHH íííí rrrr llll aaaa pppp

Meg kell tanulnunk, rá kell döbbennünk arra, hogy az anyagi  javak

birtoklása csupán létünk szükséglete, de nem életünk célja. Az

érzelmekben gazdag lét, a tiszta lelkiismeret, a másokhoz való

önzetlen viszonyulás lehet alapja örömteli életünknek. A boldog-

ságot nem tudjuk megvásárolni, mert az bennünk lakozik, a

boldogság a szeretet, amely a szívünkben él. A kor árjával vissza-

fordíthatatlanul sodródó jó szándékú igyekezet csak úgy lesz teljes,

ha a karácsonyi harangzúgások között átöleled szeretteidet, ha

letisztult érzéssel csókolod szerelmedet, ha megfogod szeretettel

gyermeked kezét, ha őszintén barátod szemébe nézel. Fogadjuk el,

váltsuk valóra Wass Albert ünnepi ajánlását, jókívánságait: „Nyis-

sátok meg szíveteknek minden ablakát, és eresszétek be oda a

napfényt, hadd pusztítson ki belőletek minden sötétséget ezen a

karácsonyon. A civódás, pártoskodás nemzetéből változzatok át a

szeretet nemzetévé, s lássátok meg: attól a pillanattól kezdve veletek

lesz az Isten. Megmaradásunknak, megmaradásotoknak, a magyar

sors jobbra fordulásának ez az egyetlen lehetősége. Adjon az Úr-

isten boldog, áldott karácsonyt és szeretetben gazdag új esztendőt

mindnyájatoknak!”

RÁCZKEVI LAJOS

Karácsonyi elmélkedés
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A képviselő-testület 2011. november 30-án tartotta soron következő

ülését. Az ülésen – többek között – az alábbiakról döntött:

Meghallgatta és elfogadta a település 2011. évi költségvetésének

III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót és ez alapján módo-

sította a költségvetési rendeletét.

Megtárgyalta és elfogadta a falu 2012. évi költségvetésnek koncepcióját.

A Bocskai István Református Általános Iskola igazgatójának javas-

lata alapján döntött arról, hogy az Arany János Tehetséggondozó

Programban pályázatot nyújt be. A pályázatában az iskola két 8.

osztályos tanulóját, Mester Biankát és Horváth Bálintot támogatja.

Döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatra be-

nyújtott pályázatokról. A programra beérkezett pályázatok közül

Balatoni József és Horváth Annamária pályázatát támogatta, a

harmadik pályázatot, tekintettel arra, hogy benyújtási határidőn túl

érkezett, a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően elutasította.

Döntött a 2012. évi lakossági hulladékszállítási díjakról. A

díjemelés mértéke 7,74%. 

A 2012. január 1-től érvényes szolgáltatási díjak a következők:

120 literes edényzet ürítési díja:

316 Ft + 27% áfa (bruttó 401.32 Ft/alkalom)

Éves hulladékszállítási díj:

bruttó 20 869 Ft/ingatlan/év

240 literes edényzet ürítési díja:

632 Ft + 27% áfa (bruttó 803 Ft/alkalom)

1.100 literes edényzet ürítési díja:

3160 Ft + 27% áfa (bruttó 4013 Ft/alkalom)

Önkormányzati hírek

„Urunk és mesterünk üdvös parancsa így hangzik: Aki mindvégig

kitart, az üdvözül.” (Mt 24, 13). Majd ismét: „Ha kitartotok tanítá-

somban, valóban tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot,

és az igazság szabaddá tesz benneteket.” (Jn 8, 31-32).

Türelemre és kitartásra van tehát szükség, szeretett testvérek, hogy

miután az igazság és szabadság reménye megnyílt előttünk, valóban

el is juthassunk az igazságra és a szabadságra. Keresztény voltunk a

hit s remény kérdése. Hogy azonban e hit és remény megteremje

gyümölcsét, türelemre van szükség.

Nem a jelen dicsőségét keressük, hanem a jövendőt. Pál apostol is

erre figyelmeztet: Megváltásunk még reménybeli. Az a remény vi-

szont, amit már teljesedni látunk, többé nem remény. Hiszen ki

remélné azt, amit lát? Ha tehát reméljük, amit nem látunk, várjuk

állhatatosan (Róm 8, 24-25). Vágyakozás és türelem szükséges,

hogy ami bennünk elkezdődött, azt be is töltsük, és amit remélünk

és hiszünk, azt Isten segítségével el is nyerjük.

Ezenkívül másutt ugyanez az Apostol türelemre is figyelmezteti az

igazakat, akik arra törekszenek, hogy az isteni jutalomban

gazdagodjanak, és örök kincseket szerezzenek maguknak. Így

oktatja őket: Amíg tehát időnk van, tegyünk jót mindenkivel,

főképpen hittestvéreinkkel. Ne fáradjunk bele jót tenni; annak ide-

jén aratni is fogunk (Gal 6, 10. 9).

Külön figyelmeztet, nehogy valaki a munkálkodásban türelmetlen-

ségből ellankadjon, nehogy valakit a kísértések elcsábítsanak vagy

legyőzzenek, és így a dicsőség és dicséret közepette félúton meg ne

álljon, elért érdemei el ne vesszenek, és amik tökéletesnek indultak,

félbe ne maradjanak.

Végül az Apostol, amikor a szeretetről beszél, hozzákapcsolja a

kitartást és a türelmet is. Így írja: A szeretet türelmes, a szeretet jósá-

gos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély, nem

tapintatlan. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent

elvisel (1 Kor 13, 4-5. 7). Mindezek alapján kimutatja, hogy a

szeretet tud állhatatosan kitartani, és tud mindent elviselni.

Másutt viszont így szól: Viseljétek el egymást szeretettel! Törekedje-

tek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet! (Ef 4,

2b-3). Bebizonyítja, hogy sem az egységet, sem a békét nem lehet

akkor megőrizni, ha a testvérek egymás iránt kölcsönös türelmet

nem tanúsítanak, és e türelmük segítségével az egyetértés kötelékét

meg nem őrzik.”

Kedves Testvérek! Karácsonyra készülve, Szent Ciprián püspök és

vértanú buzdítását olvasva kell, hogy tudatosan felszítsuk magunk-

ban a vágyakozást Üdvözítőnk után, akinek születését szeretnénk

méltón megünnepelni. Készületünkben és ünneplésünkben is rá kell

figyelnünk. Nem szabad, hogy a járulékos dolgok, külsőségek,

amelyek szebbé tehetik készületünket és ünnepünket, annyira

lekössék figyelmünket, hogy megfeledkezzünk pont arról, akinek

születését ünnepeljük: Jézus Krisztusról.

Türelmetlen világban élünk, szeretnénk mindent azonnal elérni,

megkapni. Szent Ciprián erre is felhívja figyelmünket, hogy a

békességet és egységet embertársainkkal csak akkor tudjuk

megőrizni, ha türelmesek vagyunk. Hogy igazán tudjunk remélni

abban, amit még nem látunk, az Örök életben, ehhez is kell a

türelem. Ezen gondolatokkal Kívánok békés, boldog szent Kará-

csonyt és Új Esztendőt Papkeszi minden lakosának. 

FERENC ATYA

Azt reméljük, amit nem látunk

Ünnepi szentmise a Szent Imre-kápolnában:
December 25-én, Karácsony ünnepén: 17.00 órakor.

Január 1-jén, Újév, Szűz Mária Isten anyja főünnepén: 17.00 órakor.
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Kedves Testvérek!
Az év vége felé közeledve szeretném

megköszönni mindazoknak, akik ado-

mányaikkal, munkájukkal ez évben támo-

gatták katolikus egyházunkat, és így belülről

megújulhatott kápolnánk. Szeretnénk to-

vább folytatni kápolnánk felújítását, de már

a működési költségek is egyre magasabbak.

2011-ben az egyházi hozzájárulást, ami

személyenként 3000 Ft, Gaál Imréné Éva,

bfűzfő-gyártelepi sekrestyés próbálta össze-

szedni. Sokan, mivel nem ismerték, féltek

kaput nyitni neki, ezért is mellékelem a

fényképét, így könyebben felismerhetik, ha

jövőre felkeresi Önöket. Nyugodtan kérjék el

a plébánia által kiállított fényképes igazol-

ványát is, ha elfelejtené bemutatni. Hozzá-

járulásukat befizethetik minden szombat esti

szentmise után is a kápolnában. 

Isten fizesse meg támogatásukat, amellyel

katolikus egyházunk működését segítik!   

SZÉCSI FERENC PLÉBÁNOS

Szeptemberben az első hetek a beszoktatás-

sal teltek. A Süni csoportba 5, a Katicába 9

új gyermek jött. A magas létszám miatt

néhányan várólistára kerültek. A kisgyer-

mekek többsége egy-két hét alatt elfogadta

az óvodai életet, de akadt, akinek ez tovább

tartott, és nehezebben vált el az anyu-

kájától.

Tiszta és szépen feldíszített csoportok

várták a gyerekek érkezését. Az óvónénik

ajándékkal kedveskedtek a nyári szünetből

visszaérkezőknek. A jó időben sokat

tartózkodtunk a szabadban. Gyűjtöttünk

gesztenyét, diót és egyéb kincseket. Megfi-

gyeltük, ahogy az ősz birtokba veszi a ter-

mészetet. A foglalkozások témái is ehhez

kapcsolódtak: őszi időjárás, gyümölcsök,

zöldségek, termések, levelek, fák, Márton

napi népszokások, vásárok. Verseket,

énekeket, dalos játékokat tanultunk, sok

mesét mondtunk. Sokat tornáztunk. A rajz,

a festés, a barkácsolás témáját is az ősz

adta. Persze mindezt differenciáltan,

korosztálynak megfelelő szinten valósítot-

tuk meg. 

A nagycsoportosok szeptember 26-án

kezdték az ingyenes úszásoktatást a bala-

tonfűzfői uszodában. (A buszt, amelyik

viszi -hozza őket az óvoda fizeti.) Sajnáljuk,

hogy nem mindenki vesz benne részt. 

A nagycsoportosokat a balatonfűzfői Irinyi

János Általános Iskola meghívta Kresz

napra (09. 28-án), ami nagy élményt jelen-

tett a gyermekeknek.

Bábszínházba visszük középsős és nagycso-

portos gyermekeinket Balatonfűzfőre 5

alkalommal. A bérletet a szülők fizették, a

buszt az óvoda rendezi.

Óvodásaink különböző rendezvényeken

vettek részt. Az első a Szüreti felvonulás

szeptember 17-én, melyen a Katica csoport

adott elő népi körjátékokat Őri Zsuzsanna

és Hoózné Miklós Zsuzsanna irányításával. 

Ünnepeltük az 5. alkalommal tartott Szivár-

vány napot Balatonfűzfőn a Művelődési

házban. Itt mind a négy óvoda (Gyártelepi,

Tobruki, Árpád úti, Papkeszi) képviseltette

magát egy műsorszámmal. A mi óvodá-

saink mesét adtak elő (Az egérkisasszony

lakodalma), amit az előzőleg felsorolt

óvónénik tanítottak be. A többi óvoda

műsora: Mese a kisgömböcről, szüreti népi

körjátékok, macskák tánca.

Piros pontot érdemelnek azok a szülők,

akik papírral vagy PET palackkal hozzá-

járultak gyűjtésünkhöz. A befolyt összeget

(16000 Ft) a csoportok kapják meg fel-

használásra. Nagyon szépen köszönjük.

Köszönetet érdemel az a férfi civil szervezet,

amelyik megszűnése után maradék pénzét

felosztotta az iskola és az óvoda között. Az

óvoda Szülői munkaközössége 13 000 Ft-ot

vehetett át tőlük, amit a Mikulás ajándékra

fordítottak.

Megköszönjük Lénárt Jánosnak és

Horváthné Ács Marikának azt a sok finom

gyümölcsöt, amit ovisainknak hoztak az

ősszel.

A következő szép időszak az ünnepi

(Mikulás, Karácsony) várakozásról szól. 

Mindenkinek boldog, békés ünnepeket

kívánunk!

KÁNTORNÉ ISTÓK KLÁRA ÉS ŐRI ZSUZSANNA

Óvodánk hírei

Január 25. (februári szám)
Március 28. (áprilisi szám)
Május 30. (júniusi szám)
Július 25. (augusztusi szám)
Szeptember 26. (októberi szám)
November 28. (decemberi szám)

Amennyiben gondolataikat, véleményüket

szeretnék a hírlap hasábjain keresztül a

lakosság elé tárni, kérjük, hogy a megadott

határidőkig az írásokat eljuttatni szíves-

kedjenek az alábbi helyre: papkeszi vagy

colori Művelődési Ház, Savanyu Beáta kul-

turális szervező részére elektronikusan az

epapkeszi@gmail.com email címre.

A lapzártát követően beérkező írások a

Papkeszi Hírlap következő számában jelen-

nek meg.

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

Lapzárta-időpontok 2012-ben
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Szeptember havi klubfoglalkozásnak jelentőségét a tisztújítás adta,

amely Alapszabályunk értelmében közgyűlés megtartásával

3 évente kötelező. Jelölés után, titkos szavazással az egyesület tiszt-

ségviselői 2011. szeptember 6. napjától 2014. szeptember 6. napjáig

az alábbiak: 

Az egyesület elnöke: Baksa Árpád

Az egyesület elnökségi tagja: Simon Jójárt Sándor 

Az egyesület titkára: Sztána Lászlóné 

Szeptember 24–26. között az éves munkatervünk szerint betervezett

Amatőr művészeti találkozó sajnos jelentkezés hiányában elmaradt.

Nagyon sajnálom, hogy az előző két év sikeres rendezvényei után,

ilyen súlyos érdektelenséggel találkoztunk. Célszerűnek látszik, ezen

művészeti találkozónak a két évenkénti megrendezése, ahogyan azt

a Helytörténeti kiállítás esetében is korábban jeleztem.

Az október havi klubfoglalkozásnak jelentőségét a Papkeszi

Őszirózsa Nyugdíjas Klub megalapításának 20 éves évfordulójára

történő felkészülés adta meg az alaphangját. 

Október 15-én megtartottuk az ünnepi megemlékezést, amelynek

keretében köszöntöttem meghívott vendégeinket, közöttük az

alapító elnök asszonyt, Seer Zoltánné Esztert, Adorján Györgyné

Bözsi nénit, előző elnökünket és a klub tagságát. Köszönetemet

fejezem ki a Bocskai István Református Általános Iskola tanulóinak

és a felkészítő tanáraiknak a kedves műsorukért. Hálás szívvel

köszönöm a Rest Macskák színjátszóinak az előadott jelenetért.

Külön köszönet illeti a Sorstárs Népdalkőr tagjait, a gyönyörű

nótákért. Köszönöm a rendezvény előkészítésében fáradozók

munkáját, név szerint: Sztána Lászlónénak, Varga Andrásnénak,

Humpok Máriának, Savanyu Beátának és Simon Jójárt Sándornak.

Október 23-án Nemzeti ünnepünk alkalmából, a klubból néhányan

részt vettünk a községi ünnepségen és az azt követő koszorúzáson.

Október 31-én a betervezettek szerint, klubunk a Papkeszi községi

temetőben méltóképpen megemlékezett a Halottak és Mindenszen-

tek napjáról, köszönetemet fejezem ki a szereplőknek és a

résztvevőknek. 

November 8-án fogadtuk a Peremartoni Őszi Napfény Nyugdíjas

Klub tagjait és láttuk vendégül őket. Az eseményen részt vett Pergő

Margit Berhida város polgármestere és Ráczkevi Lajos községünk

polgármestere. Mindkét klub kulturális műsorral köszöntötte

egymást. A rendezvényen a régi barátságok felelevenítése, nagyon jó

hangulatban megtörtént. Tóth Sándor kedves barátunk Berhidáról,

tangóharmonika muzsikája, a tánc és a közös nótázás emelte az est

színvonalát. 

November 26-án a Balatonkenesei Tátorján Nyugdíjas Klub

ünnepli megalakításának 30 éves évfordulóját, amelyre meghívtak

bennünket. Népes delegációval képviseljük a Papkeszi Őszirózsa

Nyugdíjas Klubot és illően köszöntjük, kedves balatonkenesei

nyugdíjas társainkat.

A következő két hónap programjából:

December 6. 16.00 Évzáró klubfoglalkozás, névnaposok köszön-

tése – Papkeszi Kultúrház nagyterem

December 13. 16.00 Luca napi süteménysütő verseny – Papkeszi

Kultúrház nagyterem

Az első programban a névnapjukat második félévben ünneplő tag-

jainkat köszöntjük, kialakult hagyományainknak megfelelően.

A második programban kérem, Papkeszi község messzi-földön is

híres háziasszonyait (urait), hogy mindannyian legyenek aktív

résztvevői és nevezzenek be, a Papkeszi Süteménysütő versenybe. 

A december havi két rendezvény sikeréért, kérem minden kedves

klubtag, segítő hozzáállását és részvételét.

A következő év programjának összeállítása megkezdődik, várom

szeretettel a javaslatotokat, ötleteiteket.

A Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagsága nevében, a 2011.

évben nyújtott önzetlen támogatásukat, minden kedves segítőnknek

megköszönöm. Az ünnepek közeledtével kívánok békés, áldott

karácsonyi ünnepeket és örömteli, egészségben gazdag 2012-es új

évet, fiatalnak és idősnek egyaránt

BAKSA ÁRPÁD

PAPKESZI ŐSZIRÓZSA NYUGDÍJAS KLUB ELNÖKE

Mi történt a Papkeszi Őszrózsa Nyugdíjas Klubnál az őszi időszakban?

Szeretettel meghívom a tisztelt Lakosságot karácsonyi

rendezvényeinkre:

Karácsonyi műsor Colorban december 11-én 16 órától,

Karácsonyi vásár december 18-án 12.00 – 15.00 óráig Papkeszin,

16.00 órától Falukarácsony.

A műsorok után mindkét településrészen megvendégeljük az

érdeklődőket forralt borral, teával, kakaóval és kaláccsal. 

A rendezvények a kultúrházakban kerülnek megvalósításra.

Savanyu Beáta kulturális szervező

Meghívó

Szilveszteri batyus bál retro zenével
Papkeszin a Kultúrházban

2011. december 31-én 21.00 órától a Rest
Macskák Amatőr Színjátszó

Csoport szervezésében.
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November 19 Erzsébet napja. Immár kitudja, hányadik alka-

lommal rendezi meg a szülői szervezet az Erzsébet bált. Sok

egyeztetés, lázas készülődés, és még több szervezkedés jelle-

mezte ezt az időszakot. 

A bált a Bocskai István Református Általános Iskola diákjai nyi-

tották meg a Palotás táncukkal.

Ezt követően Bollók Gyula iskolaigazgató úr szólt pár szót az

összegyűltekhez.

A következő két műsorszámot is a diákok szolgáltatták, mégpedig

a Kéknefelejcs néptánc csoport két tánccsokrot vitt színpadra.

Ezek után a 7. osztályosok vidám kis szösszenetekkel szórakoz-

tatták a közönséget. Nagy sikert aratott a pedagógusok

előadása a Hungária együttes két zene számával.

A műsort a szülői szervezet koronázta meg country táncukkal.

Ezután jött a finom vacsora, és a bál hajnalig.

Nagyon sok érdeklődő tekintette meg az előadást. Nagyon jó

érzés volt látni a zsúfolásig megtelt Művelődési házat.

A régebbi bálokra visszatekintve, az idei volt az egyik legszín-

vonalasabb és a legtöbb nézőt vonzó esemény. 

Ez úton szeretnénk megköszönni a fő támogatóknak:
- Szőrös ördögök (Férfi klub)
- Czaun KFT Berhida (Napsugár ABC)
- Szik Norma KFT
- Maya szépségszalon
- Ilcsi ruha aprócikk
- Ráczkevi büfé
- Vadrózsa tagovoda
- Bocskai István Református Általános Iskola pedagógusai 
- Bocskai István Református Általános Iskola diákjai
- Lajkó Frigyes (Nike étterem)
- Kiss Beáta (virágbolt)

És még mindazoknak, akiket véletlenül kifelejtettünk illetve

mindazoknak, akik valamilyen formába támogatták a bál létre-

jöttét.

Bízva abban, hogy jövőre is találkozunk!

ÜDVÖZLETTEL: SZÜLŐI SZERVEZET

Az idei Erzsébet bál

Felhívás: Luca napi Süteménysütő Verseny
A versenyre egy tálcányi (kb. 50 x 30 cm-
es), csakis házi készítésű süteménnyel
lehet nevezni kortól, nemtől függetlenül!

A mennyiségnél gondoljatok arra, hogy a

zsűri kóstolója után maradjon elegendő a

közönségszavazásra is. A recept válasz-

tásánál pedig, a tálalhatóságra és az

adagolhatóságra is legyetek figyelemmel.

Kérjük, hogy a süteményeket lehetőleg

aznap készítsétek el, ügyeljetek a

hozzávalók minőségére, és kerüljétek a

romlandó alapanyagok felhasználását!

A süteményeket otthon, a versenyt meg-
előzően kell elkészíteni, és a verseny

napján, december 13-án kedden 13.00-ig
kell a helyszínre szállítani (Papkeszi
Kultúrház).
Az előre kijelölt zsűri értékelése után a

sütiket – a már megszokott módon –

bárki megkóstolhatja, és közönség-

szavazatra is lehetőség nyílik.

A díjátadásra délután 16.00-kor kezdődő
vidám Luca napi műsor keretében kerül
sor.

A nevezéseket legkésőbb december 12-ig
kérik névvel, lakcímmel, telefonszámmal
és a sütemény megnevezésével leadni a

Papkeszi Kultúrházba nyitvatartási idő-

ben. Érdeklődni Savanyu Beáta kulturális

szervezőnél lehet, a 88/588-680-as tele-

fonszámon.

PAPKESZI ŐSZIRÓZSA NYUGDÍJAS KLUB
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Alulírott, név……………………………………………………….

lakcím:………………………………………Tel.:………………...

ezennel benevezek a 2011. december 13-án, 16.00 órakor
megrendezésre kerülő Luca napi Süteménysütő Versenybe.

Vállalom, hogy csak frissen elkészített, 24 óránál nem régebbi

süteménnyel nevezek. 

Sütemény neve:……………………………………………….

A süteményhez felhasznált anyagok minőségére garanciát vál-

lalok.

A kész süteményt a verseny napján 13.00-ig a helyszínre szállí-

tom.

Papkeszi, 2011.  ……………………..

………………………………………….

aláírás

Nevezési lap – Luca napi Süteménysütő Verseny

A pénzről, a gazdagságról, és más

ármányos dolgokról szólt az a két

egyfelvonásos színdarab amit a Rest

Macskák Amatőr Színjátszó Csoport

mutatott be a Papkeszi Kultúrházban

november 6-án délután. A szerzők:

Heltai Jenő és Garvay Andor.

Heltai Jenő „Amerikai párbaj” című

egyfelvonásosát 1927-ben adta ki az

Atheneum kiadó az „Arcok és álarcok”

című kötetben. Fergeteges vígjáték, mely-

nek főszereplője a kornak megfelelően,

egy léha, életvidám, de alapjában be-

csületes fiatalember: Badacsonyi Kázmér.

Ő az amerikai párbaj vesztese, kinek igen

hamar meg kell nősülnie. Ezért fordul egy

házasságközvetítő irodához, ahol egy

rafinált tulajdonosnőt és egy életrevaló

szobalányt talál… 

Garvay Andor „Romantika” című

komédiája 1913-ban jelent meg a „Négy

kis komédia” című kötetben, melyet a

Kner kiadó  jelentetett meg Gyomán. A

darab egy „romantikus lánykérés törté-

nete, fergeteges csattanóval. Persze egy

lánykérés vége mindig csattanós, de az

élet és Garvay kiszámíthatatlan… 

Barátom Takács Tibor hívott, menjek

feleségestől Papkeszire, Színházba, nem

bánom meg. Kalandra fel, autóba be,

feleség mellém, ott voltunk és máris

kezdődött az előadás. És jól éreztük

magunkat. Szájunk mosolygott, lelkünk

ragyogott, gondjaink távoztak s részesei

lettünk a játéknak, a színjátéknak. Jó

volt, igazi színházi élmény volt. Jó volt a

darabválasztás, jók az egyfelvonásosok.

A felszínesség, a csillogás a görcsös

ragaszkodás a jóléthez, minden korban,

minden társadalomban megjelenik, idő-

szerű probléma. A két jeles színpadi

szerző néhol csipkefinom iróníával, néhol

harsány humorral figurázza ki a gazdag-

ság iránti terméketlen vágyat.  

Az estet azonban igazi élménnyé a Rest

Macskák tették. A rendezés jól átgon-

dolt, tudatos volt. A színpadkép gazdag,

hangulatos. Egy kicsit zsúfolt is, de itt

figyelembe kell venni, hogy a színpad

kicsi. ( Nagyobb színpadot a Rest Macs-

káknak !!!!!!!!!!!! ) Ezen a kis színpadon

a szereplők viszont igen jól mozogtak.

Kiváló karaktereket keltettek életre. Itt

hívom fel a színpadi világban kevésbé

járatosak figyelmét, hogy a nagy hős-

szerelmes szerepeket könnyebb eljátszani.

Az igazi színészi teljesítmény egy

tökéletes karakter (szobalány, lányos

apa, stb.) megjelenítése. Én csak ámul-

tam, hogy a darabokban a szobalányok

mily beszédesen mozogtak, „libegtek”,

még akkor is, ha a nézőtérnek háttal

voltak. De remekelt a többi hölgy is. Egy-

aránt kiváló alakítás volt a házasság-

közvetítő nőé és a másik darabban a

romantikus „szerelmes”lányé is. Elis-

merésre méltó a gazdag üzletember apa

megformálása is, különös tekintettel arra,

hogy a szigorú apát is egy hölgy játszotta

el. Dicséret illeti az urakat is. Kellemesek,

stílusosak, elegánsak voltak. A rendezés

és a színjátszók erénye még, hogy elke-

rülték a vígjátékok egyik gyakori színpa-

di betegségét a túljátszást, a ripacskodást. 

Nem bántam meg, hogy színházba

mentem Papkeszire. Egy fegyelmezett, jól

irányított összeforrt színjátszó együttest

láttam, és az általuk jól előadott

darabokat. A színház akkor jó, ha a

szerző szándékát a társulat a maga

eszközeivel, tudásával megnövelve, az

élményt felfokozva juttatja el a nézőhöz.

A szerző gondolatai élményként , erős

érzelmi hatást keltve érintik a nézőt. A jó

színházi előadás maradandó nyomokat

hagy az ember érzelmi és értelmi

világában. Papkeszin az előadás gazdag

volt érzelmekben , gondolatokban. 

Papkeszin ezen az esten az előadáson és
utána gazdagok lettünk. Így jó gazdag-
nak lenni !

GELENCSÉR BÉLA

Jó-e gazdagnak lenni ?
(színházi élménybeszámoló)
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Nagy örömmel adunk hírt arról, hogy immár 3.alkalommal

került megrendezésre a református konfirmáltak találkozója

gyülekezetünkben.

A konfirmálás a református vallású fiatal (13–14 éves) életében az

első közösség előtti vizsga. A megszokott kortól eltérően, egy-

házunkban gyakori jelenség, a felnőttkorban történő konfirmá-

ció, ami bizonyítja, hogy felnőttkorban is eljuthat az ember

tudatának arra a szintjére, mikor felismeréséből adódóan, keresi,

és igényli az Isteni jelenlétet, és megtérésre jut.

A konfirmációi vizsgát, egy éves felkészülés előzi meg. Ez idő

alatt, a fiatalok, az őket felkészítő-tanító lelkész segítségével,

egy közösséggé kovácsolódnak, és így kialakul bennük, az

összetartozás érzése. A felkészítés után, a templomban ünnepi

istentisztelet alkalmával – a lelkész kérdéseire válaszolva –  a

gyülekezet előtt számot adnak hitükről, és az úrasztala előtt

megállva, először vesznek úrvacsorát. Ezután a tanulás,  a

munka, a felnőtté válás szétszórja a „kis csapatot” a világba.

A jubileumi találkozók megtartásával, ezeknek a közössé-

geknek, „kis csapatoknak” újra együvé tartozását  próbáljuk

feleleveníteni. A Papkeszi Református Gyülekezetben, egy

szeretetteljes-ötlettől vezérelve, 2010-ben először került

megrendezésre a 25 ill. 50 éve konfirmáltak találkozója. Ezt

követte a 2011. június 12-én Pünkösdkor, a 25, 50 és 60 éve,

majd 2011. augusztus 21-én a 60 éven túl konfirmáltak

találkozója. 

A találkozó megszervezésének áldozatos munkáját, a gyülekezet

gondnoka, Horváth Béla, és felesége vállalta magára, a pres-

bitérium néhány tagjának segítségével. Fáradtságos munkába

telt, míg az egykor konfirmáltak lakcímét felkutatták, és kapcso-

latba léptek velük. Mindenki örömmel fogadta a meghívást, és

örömteli szívvel vett részt a találkozón, amit csak a betegség,

vagy a mozgásképtelenség terhe akadályozhatott meg.

Az egykor konfirmáltak ünnepi istentiszteleten vettek részt, ahol

a lelkész az V. Mózes 8,2 verse alapján kiemelte, hogy az

emlékezés, az eddig megtett életútra való visszatekintés,

hálaadásra kell hogy indítson minket,mert mindeddig meg-

segített az Úr. 

Az istentisztelet második részében, az egykor konfirmáltak, az

úrasztalát körbeállva vettek úrvacsorát. Megható volt látni az

örömteli, és könnyektől csillogó szemeket, amint magukhoz vet-

ték az úrvacsorai jegyeket. Számukra egy pillanatra megállt az

idő, és felelevenedett a szívekben, a 25, 50 és 60 évvel ezelőtti

első úrvacsoravétel képe.

Az istentisztelet után, a gyülekezet asszonytestvérei által ren-

dezett szeretetvendégségen folytatódott a beszélgetés, emlékek

felelevenítése, az egykor konfirmáló lelkipásztorokra, és a már

elhunyt évfolyamtársakra való emlékezés.

Kiváló alkalom volt ez a találkozó, a Krisztushoz, egyházhoz, és
egymáshoz tartozás megerősítésére, továbbá arra, hogy  az
elveszített kapcsolatokat újra lehet éleszteni , és a közös hit
által, ezekből az „újratalálkozásokból” erőt lehet meríteni.

BORBÁTHNÉ TÖRÖK ÉVA

BEOSZTOTT LELKÉSZ

Jubileumi Konfirmáltak Találkozója  a Papkeszi
Református Gyülekezetben

Immár negyedik alkalommal került megrendezésre Colorban, a

Kultúrházban az Endrédi János Amatőr Asztalitenisz Emlék-

verseny. Tudom, vannak, akik nem szeretik a statisztikát, de meg

kell említenem, hogy a tavalyihoz képest, az idén összességében

1 fővel többen jelentkeztek a versenyre – ami pozitív. A gyermek

kategóriát nem lehetett elindítani, mert csak egy fő jelentkezett

az idén a tavalyi 6 jelentkezőhöz képest – ez negatív. A női

kategóriában viszont a 11 fő jelentkező miatt selejtező csopor-

tokat kellett sorsolni – tavaly a hölgyek heten voltak, így egy

alkalommal lezajlottak a mérkőzések – ez pozitív. Az urak cso-

portjában a jelentkezők száma 2 fővel gyarapodott – ez is pozi-

tív. Tehát mindent összevetve a mérleg pozitív. Az emlékversenyt

november 9-én kezdtük, a sorsolással. A hölgyek csoport-

mérkőzései november 11-én és 22-én voltak, a férfiaké november

15-én, 16-án és 18-án. A kezdetektől kialakított házi szabályok

szerint a selejtezőkből a döntőbe azok a versenyzők jutnak, akik

a csoportmérkőzések során a legtöbb győztes mérkőzéssel ren-

delkeznek, csoportonként két fő. Így a férfiak döntőjében hatan

– Albertus András, Fekete Imre, Fekete Márk, Németh Arnold,

Stéber József és Szilvai Szilárd- a női döntőben négyen – Erős

Gyuláné, Kiss Szabina, Polgár Edit és Stéberné Endrédi Márta –

mérték össze ügyességüket. Nagyon szép mérkőzések jellemezték

a versenyt – nem csak a döntőben, hanem a csoport-

mérkőzéseken is. Biztos vagyok abban, hogy mindenki szeretett

Emlékverseny
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Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat helyi programjai
A Papkeszi Községi Könyvtár 2009-ben

csatlakozott első alkalommal az Orszá-

gos Könyvtári Napok rendezvénysoro-

zathoz, mely minden év októberének

első hetében kerül megvalósításra.

Az idén két rendezvény lebonyolítására

volt lehetőség. Október 3-án, hétfőn Dr.

Kopek Annamária tartott előadást, Mit

kínál a Balaton-felvidéki Nemzeti Park a

turistáknak címmel. 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park

területe kb. 85.000 hektár, ebből több

mint 16.000 hektár fokozottan védett. A

Balaton nemzeti parkja Balatonaka-

rattyától a Kis-Balatonig fogja egységbe

a terület természetvédelmi és kulturális

értékeit. Összefüggő vizes élőhelyével

Európában is jelentős értéket képvisel a

Kis-Balatonnak a Zala folyó szabályo-

zása révén keletkezett rét- és lápvilága.

Területén közel 250 madárfajt figyeltek

meg, melyek egy része az európai és a

hazai Vörös Könyvben is szerepel. (A

Vörös Könyv a veszélyeztetett állatok

jegyzéke.) Nagyobbik részén erdővel

borított területeket, kisebb részén vi-

szont dolomit sziklagyepeket és lejtő-

sztyeppeket találhatunk a Keszthelyi-

hegységben. Jellemzőek az orchideákban

és bennszülött maradványfajokban

bővelkedő cserszömörcével és molyhos

tölggyel borított karsztbokorerdők. A

volna nyerni, ha csak egy szettet is, de a végén senki nem volt

elkeseredve, hiszen mindannyian tudták, ezen a versenyen is

fontosabb volt a részvétel, mint az elért eredmény. Itt kell

megemlítenem, mert kuriózum volt, hogy a női döntőt követően

a két kategória első helyezettje baráti mérkőzését izgulhattuk

végig. Nem is lehet szavakkal leírni, olyan volt, mint egy profi

mérkőzés, a labda olyan sebesen szállt egyik versenyzőtől a

másikig, hogy néha alig lehetett figyelemmel kísérni. Most Erős

Gyuláné bizonyult ügyesebbnek, 3/1-re győzött Fekete Imrével –

a férfi kategória győztesével szemben.

A IV. Endrédi János Amatőr Asztalitenisz Emlékverseny ered-

ményhirdetésére a női döntőt követően, november 25-én került

sor. Minden jelentkező emléklapot kapott. Különdíjban

részesült Fekete Márk, több okból is: a tavalyi évben ő nyerte el

a gyermek kategóriában a serleget, az idén nem indult a

kategória, jövőre, amikor Márk 14 éves lesz, még ebben a

kategóriában versenyezhet, viszont az azt követő évben már a

felnőttek között kell versenyeznie, így esélye sem lesz arra, hogy

véglegesen hazavigye a serleget – ugyanis az emlékverseny kupái

vándorkupák, és akkor kerülnek véglegesen valakihez, ha a

játékos három egymást követő évben első helyezést ér el.

Továbbá azért vált érdemessé a különdíjra, mert a selejtező cso-

portjából a legtöbb nyereséget tudhatta maga mögött. Ezen

kívül az idei verseny legfiatalabb résztvevője volt. És még egy

ok: talán ez a különdíj motiváló erő lesz, hogy sokat gyako-

roljon. A hölgyek döntőjének eredménye: I. Erős Gyuláné; II.

Polgár Edit; III. Kiss Szabina. A férfiak döntőjének eredménye:

I. Fekete Imre; II. Németh Arnold; III. Szilvai Szilárd. Erős

Gyuláné és Fekete Imre is harmadik alkalommal nyerte meg a

versenyt, így mindketten örökre hazavihették a serleget. Ebben

az évben is emléklappal köszöntem meg Endrédi Jánosnénak,

hogy hozzájárult a verseny megszervezéséhez. Ezt az emléklapot

(majdnem) minden versenyző aláírta.

Az eredményhirdetést és díjátadást követően a szokásos zsíros

kenyér parti és Márti néni által sütött torták elfogyasztása és

beszélgetés következett.

Bízom abban, hogy jövőre is jelentkeznek legalább annyian a

versenyre, mint az idén, hiszen ez egy jó program, és a legjobb

benne az, hogy méltóképpen emlékezhetünk Endrédi Jánosra.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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vidék további nevezetességei közé tar-

tozik a Balatonederics határában levő

Csodabogyós-barlang (cseppköves) és a

Tátika-hegy ősbükköse. A Balaton észa-

ki része történelmi, kultúrtörténeti és

építészeti értékekben is igen gazdag.

Tihanyban és Badacsonyban termé-

szetvédelmi, botanikai és geológiai

tanösvény, Kápolnapusztán bivalyrezer-

vátum, a Kányavári-szigeten madár-

megfigyelő torony, áll az érdeklődők

rendelkezésére.

A másik program, mellyel a könyvtár

részt vett a rendezvénysorozatban, a II.

Könyvtárút nevet viselte. Ez egy kul-

turális zarándoklat, amikor az ország

egy részéből vállalkozó zarándokok egy

könyvet juttatnak el az ország egy másik

részén található település könyvtárába.

Ebben az évben Pécsről indult a zarán-

doklat, és Várpalota volt a végállomás.

A programban résztvevő települések:

Pécs, Mánfa, Sásd, Dombóvár, Kocsola,

Nagykónyi, Tamási, Iregszemcse, Som,

Balatonvilágos, Balatonkenese, Papkeszi,

Pétfürdő, Várpalota. A zarándoklatban

részt vevőknek gyalogosan vagy kerék-

párral kellett megtenniük a települések

közötti utat, ám a szervezők engedélyez-

ték, hogy a rossz időjárási körülmények

miatt autóval is el lehetett menni egyik

könyvtárból a másikba. Hozzánk Bala-

tonkeneséről érkezett a vidám és kedves

zarándokcsapat, akik megtekinthették a

település kis könyvtárát, és ajándékként

a Kíváncsi királykisasszony című mese-

játékot kapták tőlünk. Kis beszélgetést

követően mi is a lovak közé csaptunk és

maroknyi résztvevővel ellátogattunk a

pétfürdői könyvtárba, ahol szeretettel

fogadtak minket, és egy rövid előadás

keretében betekintést nyerhettünk Pét-

fürdő történetébe. Majd megmutatták

nekünk – a számunkra csodálatos –

intézményt, a nagy könyvtárat, ahol

kialakítottak babasarkot a kisbabás

anyukáknak, a színháztermet, a külön-

böző klubhelyiségeket, a városi tv

stúdióját, az ifjúsági helyiségként

használt alagsori termet. Mi pedig csak

ámultunk, hogy minden milyen szép és

tágas, és egyszer majd talán nálunk is

hasonlóan szép lesz a kultúra háza.

Jövőre is szeretnék az Országos

Könyvtári Napok rendezvénysorozatban

részt venni, ugyanis ennek köszönhetően

olyan programok megvalósítására van

lehetőség, melyek a szükséges anyagiak

hiányában elképzelhetetlenek volnának. 

Jövőre is várom Önöket a programokon!

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

November 5-én, szombaton Halloween – party került

megrendezésre Papkeszin a Kultúrházban. Az idén is számos

érdeklődőt vonzott a rendezvény, amelyet vidám csapat-

játékokkal kezdtünk, majd Kukáné Horváth Barbara segít-

ségével töklámpásokat készíthettek a gyerekek, miközben a

mindig népszerű arcfestés is zajlott. A jelmezverseny sajnos az

idén elmaradt, mert nagyon kevesen öltöztek jelmezbe.

Ezután elindultunk a lámpás felvonulásra, a szokott útvona-

lon, és néhány házba bementük cukrot kérni. Az idén vagy

nagyon fáradtak voltak a gyerekek, vagy torokfájósak voltak,

de nagyon halkra sikerült a felvonulás, ahhoz képest, hogy a

korábbi években olyan hangosan kiabálták a „Cukrot vagy

csalunk!” felszólítást, hogy néha már nagyon zavaró volt. A

felvonulásból visszaérkezve kezdetét vette a táncmulatság,

ehhez a zenét Sohajda Menyhért szolgáltatta. 

A gyerekek jól érezték magukat, jókat nevettek, sokat táncoltak,

és dicséret illeti a „nagyfiúkat”, kulturált viselkedésükért.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Halloween – party

Bocskai István Alapítvány 
Adószám: 19264093-1-19

Colori Ifjúsági Klub
Számlaszám: 72900020-19000307 (Forrás Takarékszövetkezet)

Értelmet az Életnek Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

Balatonvidéki Sorstárs Népdalkör

Számlaszám: 73900013-10005343

Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub

Számlaszám: 73900102-11075473 (Zirci Takarékszövetkezet)

Papkeszi Polgárőrség Egyesület

Számlaszám: 72900020-10501351

Papkesziért Alapítvány

Adószám: 18224355-1-19

Számlaszám: 73900236-11082383 (Zirci Takarékszövetkezet)

Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport

Adószám: 18217885-1-19

Számlaszám: 72900020-10503676

(Forrás Takarékszövetkezet)

A településen működő civil
szervezetek, alapítványok
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Talán nem csak nekem tűnik úgy, hogy rohannak a napok,

hetek, hónapok, és már megint a télre, az év végi ünnepekre

készülünk.

A készülődés során, a Karácsony önfeledt napjaiban és

utána se feledkezzünk meg azokról, akiknek ez az időszak

nem feltétlen jár együtt az örömmel. Ha módunkban áll

segítsünk a rászorultaknak, hogy a mi ünnepünk is

szebb legyen. És persze ne feledkezzünk meg ennek az

időszaknak a veszélyeiről sem. 

Mind gyalogosan, mind kerékpárral, gépjármű-

vel közlekedve számítanunk kell a megváltozott

látás és útviszonyokra. Ügyeljünk a megfelelő

sebesség megválasztására!

A zord téli időjárási körülmények között a

biztonságos közlekedés feltételei a jó álla-

potú téli gumik, az útra bőven elegendő

mennyiségű üzemanyag, felkészülés az

elakadásra, váratlan hóesésre takaró-

val, meleg itallal, ruhával, esetleg

élelemmel, és nagyon hasznos tud lenni

a lapát és a nem mindenütt kötelező

hólánc. 

Legyen elegendő tüzelő anyag a háznál, ne alkohollal tartsuk

melegen magunkat, mert az bágyadtsághoz, csökkenő fizikai

teljesítő képességhez, így könnyen kihűléshez vezethet.

Ellenőriztessük a fűtésre használt – különösen a gázzal működő

– eszközök állapotát, a kémények tisztaságát, hogy a tragédiát

elkerülhessük.

Nemcsak a karácsonyi bevásárláskor ügyeljünk arra, hogy a

parkoló gépkocsiban, látható helyen értéket ne hagyjunk, hogy

a gépkocsit akkor is zárjuk be, ha a csomagtartóba pakoláskor

nem tudjuk szemmel tartani az utasteret.

Ne vásároljunk házalóktól vagy túl olcsón ajánlott ajándékokat,

mert könnyen trükkös lopás vagy csalás áldozataivá válhatunk. 

Karácsony önfeledt napjaiban se feledkezzünk meg a minden

évben előforduló karácsonyfa tüzekről. Ne hagyjuk égve a

gyertyákat hosszan, és különösen, ha elmegyünk otthon-

ról vagy a már kicsit száraz fánk!

A petárda vásárlása, eladása, használata tilos! Csak a

kereskedelemben legálisan beszerezhető kis tűzi-

játéknak számító eszközöket vegyük igénybe az

ünnep színesítéséhez. A médiában ezek

használatának szabályozásáról elhangzó infor-

mációkat vegyük komolyan, mert saját testi

épségünkért, mások, akár gyermekeink,

sérülésével járó balesetekért csak magunkat

okolhatjuk.

Az ünnepek kapcsán, sajnos, szólnom

kell olyan dolgokról is, amelyek nem

férnek össze a szeretet fogalmával. Az

év végén több időt töltenek együtt a

családtagok, a meglévő és felgyülemlett

feszültségek is gyakrabban robbanhatnak. Ezekben a családi

konfliktusokban mindig a gyerekek szenvedik el a legnagyobb

sérelmeket. Még, ha nem is részesei fizikai erőszaknak, a lelki

bántalmazás, a szomorú hangulatú ünnep hatása alól nem tudják

kivonni magukat. A gyerekek védtelenek és kiszolgáltatottak!

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság állománya nevében

kívánok Mindnyájuknak békés karácsonyi ünnepeket és boldog

újesztendőt!

STANKA MÁRIA R. ŐRGY.

Mire figyeljünk, hogy az évvége szép legyen?

Emlékezés az aradi vértanúkra
Október 6-án, Papkeszin került megrendezésre az aradi vér-

tanúk emlékműsora. Ráczkevi Lajos polgármester úr emlékező

beszédét követően a Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport

tagjai (Humli Veronika, Savanyu Beáta, Varga Zsoltné) olvas-

tak fel a vértanúk életútjáról rövid ismertetőt a kis számú

emlékező közönségnek. Az emlékműsor után fáklyás felvonulás

következett a Petőfi parkig, ugyanis ott helyeztük el a megem-

lékezés koszorúit.

Az emlékműsor egy kicsit újszerű volt, azonban jövőre is

szeretnénk megtartani az emlékműsor viszonylag kései kezdését,

és a fáklyás felvonulást.

Vidám műsorral köszöntöttük a település szépkorú lakóit
Az eddigi évek szokásainak megfelelően, idén is műsorral

köszöntöttük a település szépkorú lakóit, külön köszöntve a

településrészek legidősebbjeit: október 2-án Papkeszin, október

9-én pedig Colorban.

Mindkét helyszínen a rendezvényt Ráczkevi Lajos polgármester

úr ünnepi köszöntőjével kezdtünk, ezt követően külön

felköszöntötte a településrészek legidősebb lakosait: Papkeszin

Berecz Jánosné Annus nénit, és idősebb Bollók Kálmán bácsit,

Colorban Gáncs Jánosné Gizi nénit és Juhász Károly bácsit.

A műsorban a település apraja-nagyja fellépett. Elsőként a

„Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda Süni csoportja Kán-

Októberi rendezvények
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torné Istók Klára és Mürkli Anikó óvó nénik vezetésével (ők

csak Papkeszin szerepeltek), majd az iskolások ünnepi összeál-

lítása következett: elsőként a 4. osztályosok verses összeállítása

(felkészítő pedagógus: Leposa Katalin), majd a kicsik néptánc-

csoportja (felkészítő pedagógusok: Farkasné Galántai Krisztina

és Szoboszlai Zita), végül Horváth Bálint és Leposa Virág Kata

népdalokat énekelt. 

A Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport tagjai két rövid

jelenettel érkeztek a rendezvényre: Nóti Károly: A buta asszony

(szereplők:Eszes Attila, Humli Veronika, Savanyu Beáta,

Takács Tibor és Varga Zsoltné) és Gádor Béla: Halott ember ne

nősüljön (szereplők: Eszes Attila és Savanyu Beáta).

Az idősek napi rendezvény utolsó műsorszáma Fésűs Éva „A

kíváncsi királykisasszony” című mesejátéka volt, mellyel a

település pedagógus napi rendezvényén debütáltak a gyerekek. 

A mostani előadás több „beugró” szereplő közreműködésével

valósult meg, ugyanis – nagy sajnálatomra – öt gyermek jelezte,

hogy nem tud részt venni a fellépéseken. Az új szereposztás a

következő volt: Barnóczki Bertold Boldizsár (Misi – pékinas),

Brasch Renáta (meserádió bemondó), Derbák Balázs (őr),

Fekete Márk (király), Horváth Bálint (Marci – pékinas), Katona

Alexandra (hadvezér), Klemencz Attila (őr), Klemencz Bianka

(doktor), Klemencz Marietta (kuruzsló), Kovács Richárd

(herceg), László Zoltán (Pereces Palkó), Leposa Virág Kata

(Lisztes Tódor pékmester), Magas Mária Mercédesz

(udvarmester), Savanyu Beáta (Mimimi királykisasszony),

Szabó Dávid (borbély), Takács Erik (apród). 

Colorban nem maradhatott el most sem Juhász Károly bácsi

énekes műsorszáma, én személy szerint szeretem hallgatni a

dalokat, most is valami egészen különös élethelyzetről mesélt a

nóta. A műsort követően – a hagyománynak megfelelően –

megvendégeltük az ünnepelteket és a szereplőket – a

vendéglátás során felszolgált italokat a Rest Macskák Amatőr

Színjátszó Csoport ajánlotta fel, a szüreti felvonulásra kapott

adományokból. Úgy gondolom, az idén is sikerült egy tartalmas

műsorral megajándékozni a településen élő szépkorúakat.

Az 1956-os forralom és szabadságharc emlékműsora
Október 23-án 10.30 órai kezdettel emlékeztünk az ’56-os for-

radalomra. Az emlékműsor Ráczkevi Lajos polgármester úr

ünnepi beszédével kezdődött, majd a településen élő gyermekek

közreműködésével összeállított műsor következett.

A műsorban felléptek: Barnóczki Bertold Boldizsár, Farkas

Dániel, Klemencz Attila, Klemencz Bianka, Klemencz Marietta,

Kovács Richárd, Magas Mária Mercédesz és Takács Erik. A

műsort követően a közösségi parkban lévő ’56-os emlékműnél

helyeztük el a megemlékezés koszorúit és virágait. 

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Áldott, békés karácsonyt
és boldog új évet kívánunk!
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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 2012.

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

között ajándékkönyv kerül kisorsolásra. 

A helyes megfejtést a következő hírlapban olvashatják.

Kellemes időtöltést kívánok.

1. A Napfény íze című film rendezője?

a) Tímár Péter

b) Szabó István

c) Gothár Péter

2. Ki találta fel a golyóstollat?

a) Jedlik Ányos

b) Rubik Ernő

c) Bíró László József

3. Hol született Babits Mihály?

a) Komárom

b) Szekszárd

c) Balatonszárszó

4. Ki tervezte az Operaházat?

a) Ybl Miklós

b) Schulek Frigyes

c) Hild József

5. Hol rendezik meg a 2012. évi Olimpiai játékokat?

a) Barcelona

b) Moszkva

c) London

6. A balerinák muszlinból vagy tüllből készült szoknyájának

neve?

a) tütü

b) tatu

c) totem

7. Milyen ételt neveztek el Gundel Károlyról?

a) tortát

b) palacsintát

c) sült húst

8. Melyik városban található a Mátra Múzeum?

a) Mátraháza

b) Gyöngyös

c) Szurdokpüspöki

9. Mi a tihanyi félsziget jellegzetes gyógynövénye?

a. orchidea

b. kökörcsin

c. levendula

10. Mi az ördögszekér?

a. növény

b. az ökrös szekér másik neve

c. a seregélyek riogatására használt népi eszköz

Az előző számban megjelent teszt helyes megoldása:

1 – B (afrikai elefántokkal).; 2 – A (fényhozó); 3 – C (házi-

sertés); 4 – B (gorilla); 5 – C (gondola); 6 – B (rovarokat eszik);

7 – A (1895); 8 – B (6); 9 – C (16. században), 10 – B (tojást,

húst, sajtot, olajos magvakat).

November 21-ig visszaküldött kérdéssorok közül kettőt töltöt-

tek ki hibátlanul: Baráth Ildikó és Varga Zsoltné.

Nyereményük Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita Te légy az

álmom című cd-je. Gratulálok a nyerteseknek.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Kedves Olvasó!

PPaappkkeesszzii  HHíírrllaapp
FFeelleellôôss  kkiiaaddóó::  Papkeszi Községi Önkormányzata 8183 Papkeszi, Fô út 42.

KKéésszzüülltt:: Tradeorg Nyomda Kft. Fûzfôgyártelep  FFeelleellôôss  vveezzeettôô:: Tóth Zoltán  TTöörrddeellééss:: Demeter Zsuzsanna
SSzzeerrkkeesszzttii:: a SzerkesztŒbizottság FFeelleellôôss  sszzeerrkkeesszzttôô:: K. Horváth Barbara
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