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Karácsonyi köszöntő
„Nem kell bölcselkedni, valótlan dolgokkal hencegni, csak az igazat mondd ki, de azt újból és újból örömmel mondd
el, mert a te örömödnek, bizakodásodnak teremtő ereje van!”
(Böjte Csaba)
Szinte nem is hisszük, de ismét eltelt egy év. Az egymást követő
feladatok, amelyek elvégzése gyorsan múlatja az időt, a napok,
hetek, hónapok egymás utáni pörgése közben arra leszünk
figyelmesek, vége az évnek. Itt vannak az ünnepek, a karácsony,
az újév. Meglepődünk, mennyi munkánk van még: sürgősek,
határidősek, amik nem tűrnek halasztást. Közben gondolatban,
lélekben készülődünk karácsonyra. Ha azt akarjuk, hogy az év
végén pár napot pihenjünk a családunk, szeretteink körében,
akkor mindnyájunknak össze kell fognunk, hogy minél
kevesebb, a következő évre áthúzódó befejezetlen munka
maradjon. Igaz teljesen befejezni feladatainkat, mint a naptári
évet, nem lehet, csak abbahagyni és tovább folytatni. Mindennapjainkban is elég nagy a zűrzavar: év végi zárás, karácsonyi
bevásárlás, takarítás, ajándékkészítés, családi programok torlódnak egymásra. Mégis a hozzánk közelítő ünnep, Karácsony
ünnepe egyre nagyobb fényességgel világít a szürke hétköznapok között. Várjuk a megérkezését, csendességét még talán
akkor is, ha nincs kivel megosztanunk ezt a napot. Karácsony
titka, hogy megmutassa a szeretet útját, ami szebbé teszi életün-

ket. A szeretet nem törvényerejű rendeletekkel, határozatokkal,
nem többségi szavazatokkal jön létre, hanem úgy, hogy
megérezzük, szükségünk van egymásra. Ne gondoljunk lila ködben álmokra, hiszen az élet gondjait – valószínű – nem spórolhatjuk meg. Gondoljunk gyermekeink örömére a karácsonyfa
alatt, gondoljunk egy idős személyre, akinek elintéztünk egy-egy
ügyet, gondoljunk önmagunkra, amikor sikerült elrendezni egyegy nézeteltérést. Ha egymást tápláljuk, kiegészítjük egymás
hiányosságait, értelmet és örömöt adunk egymás életének.
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség
tegye széppé az ünnepüket! Kívánom, hogy a karácsony nyújtson Önöknek igazi kikapcsolódást, testi, szellemi és lelki megújulást és feltöltődést, hogy az új esztendőt egészséggel és újult
erővel kezdhessük!
Minden papkeszi lakosnak erőben, egészségben, boldogságban,
megértésben, anyagiakban gazdag Újesztendőt kívánok!
RÁCZKEVI LAJOS
POLGÁRMESTER
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Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület 2012. október 10-én tartott rendkívüli ülésén a Bursa

rendelet, pontosan körülhatárolják az állattartás szabályait, az

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályáz kiírásáról dön-

állattartók kötelezettségeit, a kötelezettségszegés szankcióit.

tött, amelyre a benyújtási határidőig két pályázat érkezett. A pályázatokat

A települési önkormányzat jegyzője az állatok védelmével,

a Képviselő-testület november 28-án tartott ülésén tárgyalta és pályá-

valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat-és

zónként 10 hónapon át, 4.000,- Ft/hó támogatást ítélt meg.

hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1)
bekezdése szerint az állattartást megtilthatja, korlátozhatja, de

2012. október 24-én tartott rendkívüli ülésén az alábbiakról döntött:

csak állategészségügyi, közegészségügyi, állatjóléti, környezet-

• A Bocskai István Református Általános Iskola javaslata alapján

védelmi, illetve természetvédelmi indokkal.

az Arany János Tehetséggondozó Program keretében Fekete
Márk és Leposa Virág Kata 8. osztályos tanulók pályázatának

• Megtárgyalta a Mókuska Bölcsőde jövőbeni továbbműködésének
lehetőségeit.

benyújtásáról határozott.
• 750.000,- Ft támogatást ítélt meg a Bocskai István Református

• Tájékoztatót hallgatott meg a falu egészségügyi helyzetéről.
• Elfogadta 2013. évi települési szilárdhulladék szállításra

Iskola működéséhez.
• Döntött a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-

vonatkozó 4,01 Ft/l + 27% ÁFA díjtételt.

5.5.0/C és D Épületenergetikai fejlesztések címmel pályázat
VÁLTOZÁSOK

benyújtásához szükséges előkészítő munkák elvégzéséről.

A KOMMUNLÁS HULLADÉKSZÁLLÍTÁSBAN

• Döntött arról, hogy támogatja a Papkesziért Alapítvány
kezdeményezését a Papkeszi Kultúrház korszerűsítésére benyúj-

2013. évtől a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj Papkeszi

tandó pályázatra.

község közigazgatási területére vonatkozóan a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás – amelynek Papkeszi Közsé-

A Képviselő-testület 2012. október 30-án Balatonfűzfő Város

gi Önkormányzat tagja – tesz javaslatot. A Társulási Tanács 2012. novem-

Önkormányzatának Képviselő-testületével tartott együttes ülésén

ber 28-án tartott ülésén a 2013. évre a települési szilárd hulladék

elfogadta a járási hivatalok kialakításához és működéséhez szük-

gyűjtésének és elszállításának a díjait az alábbiak szerint határozta meg,

séges megállapodást.

amelyek heti egyszeri ürítésre vonatkoznak és az ÁFA-t nem tartalmazzák:
80 literes edényzet után fizetendő közszolgáltatási díj 357 Ft

A 2012. október 30-án tartott rendkívüli ülésén támogatta a Jézus Szíve

110 literes edényzet után fizetendő közszolgáltatási díj 442 Ft

Római Katolikus Plébániának és a Papkeszi Református Egyház-

120 literes edényzet után fizetendő közszolgáltatási díj 471 Ft

községnek az imaházra ill. a református templom felújításra benyúj-

240 literes edényzet után fizetendő közszolgáltatási díj 810 Ft

tandó pályázathoz szükséges együttműködési megállapodás megkötését.

760 literes edényzet után fizetendő közszolgáltatási díj 2.566 Ft
1.100 literes edényzet után fizetendő közszolgáltatási díj 3.532 Ft

A Képviselő-testület 2012. november 28-án tartott ülésén az alábbi

4.400 literes edényzet után fizetendő közszolgáltatási díj 11.768 Ft

fontos döntést hozta:
További változás, hogy a Társulás által a közszolgáltatás elvégzésére
Hatályon kívül helyezte a helyi állattartás szabályairól szóló 15/2009.

kiírt közbeszerzési eljárás győztes ajánlattevője a Közép-Duna

(X.30.) számú önkormányzati rendeletét az alábbi okokból:

Vidéke Hulladékgazdálkodási Együttműködés „Konzorcium”. A

Az Alkotmánybíróság a 146/2011. (XII.2.) AB határozatában

konzorciumon belüli megállapodás értelmében 2013. január 1-től

rávilágított arra, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és

Papkeszi község területén a Várpalotai Közüzemi Kft. fogja végezni.

forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet meg-

A szolgáltatás heti 1 alkalom kevert hulladék elszállításon túl, évi 8

alkotásával a kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozóan

alkalom biológiailag lebomló „zöld” hulladék elszállítását, 12 alkalom

országos szintű jogi szabályozás született, így ezen állatok tartásá-

szelektív hulladékgyűjtést és 1 alkalom lomtalanítást foglal magába.

nak szabályozása nem lehetséges önkormányzati rendeletben.

Az átállással kapcsolatos változásokról a lakosság folyamatos

A 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet, és a 32/1999. (III.31) FVM

tájékoztatást kap.

Hirdetmény
Papkeszi Községi Önkormányzat beépítési kötelezettséggel eladásra meghirdeti a tulajdonában lévő, Papkeszi belterületén lévő ingatlanokat:
Helyrajzi szám

Minősítés

Elhelyezkedés

Telekméret

Bruttó vételár

193/3

Kivett, beépítetlen terület

Fő utca

1.186 m2

762.000,- Ft

Kivett, beépítetlen terület

Colorchemia

változó

900,- Ft/ m2

Az ingatlanok értékesítésével és beépítésével kapcsolatos feltételeket a 8/2011. (IX.2.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat
tulajdonát képező építési telkek értékesítésnek elveiről tartalmazza.
A részletekről felvilágosítást ad Ráczkevi Lajos polgármester.
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„Lassan, csendben szemerkél, itt az ősz és jön a tél!”
Nemrég még a nyári élményekről számolhattak be gyermekeink és óvodánkban
hamarosan újra a Mikulás érkezését várjuk.
Elröppentek az ősz hetei, hűvös, ködös,
szomorkás napokra ébredünk, de csak a
természet ilyen, mi a gyerekekkel nap nap
után felfedezzük kis világuk rejtett
titkait: akár egy verssel, mesével, énekkel
vagy környezetismereten egy új témával
ismerkedünk meg, az évszakok szépségei
és váltakozásai, testünk és egészségünk
védelme, állatok a ház körül és az ünnepek, hagyományok ápolása. A kisebbeknek minden egy újabb rácsodálkozás, a
nagyobbak emlékeik között kutatva
elevenítik fel tudásukat, s mi óvónők
próbáljuk minél több élménnyel, ismerettel gazdagítani őket. Nem mindig könnyű
feladat ez, hiszen a 3–4 évesek rövid ideig
(sajnos néhányuk szinte semeddig) képesek csak a figyelemre, bármennyire izgalmas és szemléletes egy mese, egy vers,
vagy beszélgetés. A nagycsoportosaink
között pedig akadnak olyanok, akik
szinte kikövetelik, szomjúhozzák a még
több ismeretanyagot, érdekességet,
„tudást”. Mindezeket figyelembe véve
kell, – csúnya megfogalmazással – lavíroznunk és megtalálni az arany középutat. Munkánkat alapvetően meghatározza, mit hoz a gyermek otthonról, képes-e elmélyülten játszani, érdekli-e a mese, szívesen rajzol vagy fest, izgalmas-e
számára egy megoldandó feladat vagy
inkább félelmet kelt benne a kihívás.
Olyan ez, mintha egy ház alapjait már
biztosan lerakták, akkor mi arra bármilyen csodálatos építményt emelhetünk, és
újabb részeket építhetünk rá. Az arra
járók mind csodálkozva nézhetik, szemlélhetik és igen, irigykedhetnek is!
De minden csak közösen, szülők és
óvónők összefogásával lehetséges.
Év elején a Facebook közösségi oldalon
Katica csoportos profilt alakítottunk,
ahol a szülők betekinthetnek gyermekeik
óvodai életébe, képeken láthatják a gyermekek tevékenységeit, játékait, hogyan
érzi magát társai körében.
Megoszthatjuk a szülőkkel s ők is egymással a fontosabb információkat, tudni-

valókat, esetleg mindenkit érintő
kérdéseket tehetnek fel.
A mindennapos találkozás mellett ez egy
újabb kapcsolatforrás, amely úgy gondolom, gondoljuk, jól működik.
Beindult az úszásoktatás a nagycsoportos
gyerekeknek, akik igen élvezik a hétfő
reggeleket az uszodában. Ha nem is tanulnak meg már most úszni, de megszokják a
vizet, nem lesz félelem érzetük tőle.
Gondolom, a szülők értékelik, hogy
ennek az összegét nem nekik kell kifizetni.
Sajnos, nem mindenki partner abban,
hogy gyermeke részt vegyen ebben, s mi
nem kötelezhetünk senkit. Csak sajnáljuk
a gyermeket, gyermekeket, akik kimaradnak ebből az élményből.
A Szivárvány bálra a támogató jegyet,
egy kivétellel, minden gyermek szülője
megvette a Katica csoportban. Tudom,
hogy a legtöbb család nehéz anyagi
helyzetben van s ez a pénz sem kis kiadás,
így még egyszer nagyon köszönjük, hogy
hozzájárultak, hozzájárultatok. Ez az
összeg a csoportoknál marad, s minden
évben az elköltés után, amit többszörösen átgondolunk, hogy mire fordítsunk, elszámolunk vele.
Katicáinkkal izgalommal készülünk a
Vásáros játékra, melyet előadunk a Süni
csoportosoknak s egyben megvendégeljük majd őket. A kürtös kalács készítésére Vadasné Erzsikét kértük meg, előre
is nagyon köszönjük lelkes segítségét.
A Süni csoportos gyermekekkel köszöntöttük a nagymamákat, nagypapákat
Idősek napja alkalmából a falu rendezvényén. Bátran, hangosan énekeltek,
szavaltak a gyerekek: Horváth Bálint,
Tóth Hanna, Balázs Márton, Pap Edvina,
Kuka Benedek, Schweitzer Tünde, Kiss
József, Tóth Anita. Köszönjük szüleiknek, hogy elhozták őket a fellépésre.
A balatonfűzfői óvodához tartozásunk
óta (2008.) minden évben részt veszünk a
hagyományos Szivárvány napon, ahol
minden óvoda egy-egy műsorszámmal
remekel. Süni csoportosaink Zelk Zoltán:
A három nyúl című mesét adták elő. Fellépők: Kuka Benedek – mesélő, Baka
Kerubina, Schweitzer Tünde, Tóth Hanna
– nyuszik, Tóth Anita – róka, Balázs Már-

ton – farkas, Kiss József – medve,
Horváth Bálint – vadász. Busszal mentünk át a fűzfői Művelődési házba, szülők
is elkísértek minket. A többi óvoda műsora: Kígyós Jancsi mesejáték – Tobruki
Tagóvoda, Tévétorna – Árpád úti Tagóvoda, Sün Balázs mesejáték Gyártelepi
Óvoda. Nagy élményben volt részünk.
Jövőre is várjuk az érdeklődőket.
A Süni csoportosokkal sokat tartózkodtunk az udvaron, ahol felfedeztük az ősz
szépségeit, kincseit. Gyűjtöttünk gesztenyét, diót, csipkebogyót, csigaházakat,
amiből aztán szebbnél szebb munkák
születtek. Ragasztottunk süniket, csigákat különböző magokból, termésekből
(napraforgó, tobozpikkely, mazsola, tökmag, lencse). A szép őszi levelek megihlettek minket és őszi színekben pompázó
leveleket festettünk, ragasztottunk.
Spatulából elkészítettük őszanyót, akinek
a ruháját őszi levelek díszítették. Gesztenyéből embert, sünit – dióból egeret, elefántot és katicabogarat barkácsoltunk,
de a kisleányok a babaszobában főzőcskézhettek is a termésekből.
Csoportszobánk szintén őszi hangulatot
áraszt őszi falevelek, sokféle termés és
egyéb kincs díszíti az élősarkot. A gyerekeket ráhangoltuk az őszi dalokkal,
versekkel, mondókákkal „Hova mész
falevél?…”
Megismertettük sok gyümölccsel és zöldséggel a gyerekeket, megkóstolhatták
kompót és saláta formájában is, amit
közösen fogyasztottunk el.
Márton napkor felelevenítettük a hagyományt. Meghallgatták Szent Márton történetét, a naphoz kapcsolódó szokásokat, énekeket mondókával egészítettük ki
„Novemberben Márton napján,
Liba gágog, ég a kályhán.
Aki libát nem eszik,
Egész évben éhezik.”
A Zöld Óvoda elnevezésünkhöz híven és
a gyerekeket szelektív hulladékgyűjtésre
neveljük, ezért minden évben gyűjtünk
PET palackot és papírt. A lelkes szülők
kitartó
gyűjtésének
köszönhetően
22.790,- Ft folyt be az óvoda részére,
melyet ezúton szeretnénk megköszönni.
Továbbra is várjuk az óvodába, de kérni
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szeretnénk, hogy a palackot összetaposva
és a kupakot külön zacskóba hozzák a
Kedves Szülők.
Szivárvány bált rendezett a Szivárvány
Óvoda Balatonfűzfőn. A süni csoportos
28 gyermek szüleiből 17-en támogatták
mosolyjegy megvásárlásával a bált és
ezúton a süni csoportot.

2012. december

Nagy örömünkre szolgált, hogy nemcsak
az érintettek támogatták az óvodát,
hanem kívülállók is. Nagyon köszönjük
mindenki támogatását, mely által a gyermekek óvodai színvonalát tudjuk javítani.
Megkezdődik az óvoda életében is az
adventi időszak, a karácsonyt megelőző
felkészülés, ünnepre történő várakozás.

Mindenkinek boldog, békés ünnepeket
kívánunk.
„Mosdasd meg a szíved lelked,
tiszta legyen, mint a hó,
s töltsön el a boldogság, hogy
egymást szeretni de jó!”
A „VADRÓZSA” TAGÓVODA

ÓVÓNŐI

Tervezett programok a településen
2013. JANUÁR
8. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása 16.00
órától a Kultúrház kistermében
19. Don-kanyari megemlékezés 15.00 órától – Papkeszi
Őszirózsa Nyugdíjas Klub rendezvénye
21–23: Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából
21. Péller Andrásné előadása Sorsfordító asszonyokról 17.00
órától Papkeszin
22. Rajzfilmvetítés – Colorban 17.00 órától
23. Irodalmi teaház 17.30 órától Papkeszin
31. Farsangi játszóház Colorban16.00 órától

Tisztelt Lakosság!
Szeretettel meghívjuk Önöket a helyi amatőr alkotók adventi
tárlatára, amely a papkeszi Kultúrházban kerül megvalósításra.
A tárlat megtekinthető 2012. december 2-től december 22-ig
a papkeszi Kultúrház nyitva tartási idejében. (Hétfő:
15.00–19.00; Kedd: 10.00–14.00; Szerda: 11.00–19.00;
Csütörtök: 8.00–13.00; Péntek: 10.00–17.00)
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
PAPKESZI KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

Meghívó
Papkeszi Községi Önkormányzat szeretettel meghívja a
település lakosságát karácsonyi rendezvényeire:
Colorban 2012. december 16-án 16.00
Papkeszin 2012. december 22-én 16.00
A műsorokat követően mindkét
településrészen megvendégeljük
az érdeklődőket forralt borral, teával,
kakaóval és kaláccsal.
A rendezvények a kultúrházakban
kerülnek megvalósításra.

FEBRUÁR
2. Farsangi játszóház 15.00 órától Papkeszin
5. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása 16.00
órától a Kultúrház kistermében
15. Farsangi rendezvény – „Vadrózsa” Napköziotthonos
Tagóvoda rendezvénye
16. Farsangi jelmezes bál – Rest Macskák Amatőr Színjátszó
Csoport rendezvénye
23. Szomszédolás 15.00 órától – Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas
Klub rendezvénye

Új könyvek a papkeszi
Községi Könyvtárban!

Új könyvekkel várom a tisztelt
lakosságot a könyvtárban.
Nyitva tartási idő:
Hétfő: 15.00–19.00; Kedd: 10.00–14.00;
Szerda: 11.00–19.00; Csütörtök: 8.00–13.00;
Péntek: 10.00–17.00

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a könyvtárak
és kultúrházak 2012. december 24-től
2013. január 4-ig zárva tartanak.
Első nyitva tartási nap Papkeszin: január 7. (hétfő),
Colorban január 8. (kedd).
SAVANYU BEÁTA
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Színek és formák szívmelengető kavalkádja
A település könyvtára az idén is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok
rendezvénysorozathoz, aminek keretében
két program került megvalósításra a papkeszi Kultúrházban.
Október 3-án került sor a Tűzikék Foltmozaik Műhely kiállításának megnyitására. Mint a csoport nevéből kiolvasható,
a hölgyek foltvarrással töltik szabadidejüket. A csoport vezetője, H. Mátyás Márta
elmondta, manapság már leginkább
elméleti ismereteket osztanak meg egymással összejöveteleiken, és inkább
otthon varrogatnak. Ámbár ezt sem teszik
olyan gyakorisággal, mint a kezdeti időkben, ugyanis a hölgyek szorgalma és
kreativitása folytán mindnyájuk lakása
telis-tele van csodálatos alkotásaikkal.
A foltvarrásnak hazánkban sajnos nincsenek hagyományai, a 80-as években kezdte
nálunk hódító útját ez a varrási technika.
A szakirodalom szerint egyiptomi régészeti leletek vizsgálata során már találtak
patchwork-nek (így is nevezik a foltvarrást) nevezhető megoldásokat. Állítólag
Buddha rendelte meg az első foltművet: a
szegény hívek csak kisebb anyagdarabokkal tudtak kedveskedni neki, amiket Buddha egy nagy takaróvá varratott össze. A
foltvarrás hagyományait az angol, brit,
holland és amish telepesek vitték Amerikába, ahol aztán nagyon rövid időn belül
elterjedt, és szinte egyedülálló módon lett
népszerű kézimunka.
A középkorban királyi és nemesi családok háztartásában is megtalálhatóak

voltak foltvarrott kelmék, intenzívebb elterjedését a lovagi tornák nyeregtakarói,
templomi és főúri zászlókon foltokból
varrt kézimunkák bizonyítják. Később, a
reneszánsz világban pedig az udvari bolondok ruháját foltmozaik technikával
készítették.
Az előkelő házakban új anyagokat
használtak ehhez a kézimunkához, a szegényebb háztartásokban azonban elhasznált textilek még használható részeit
vágták ki és varrták össze, hogy ne vesszen
kárba. Ők elsősorban használati tárgyakat
– ágytakarókat, párnahuzatokat –
készítettek, és minden egyes alkotásukat
kézzel varrták. A varrógép megjelenése
részben könnyebbé tette a varrást, azonban még a mai napig az ennek a kézimunkának hódoló asszonyok kézzel varrják alkotásaikat, ugyanis a kézi varrással
az elkészített alkotások összhatása finomabb, lágyabb, továbbá vannak olyan
minták, amelyek csak kézzel varrhatók.
A Tűzikék tagjainak kiállított művei is
zömében kézi varrással készültek. Ezt az
információt a tárlatvezetés során tudtuk
meg a hölgyektől, akiknek a foltvarrás
iránt érzett szeretetük az idők folyamán
semmit sem csökkent. A csoport vezetője
H. Mátyás Márta – aki foltvarró céhmester – elmondta, hogy ők is szerveznek ún.
közös varrásokat – ezek országos szinten
meghirdetettek –, járnak kiállításokra –
akár külföldre is. Az egyik foltvarrásuk,
amely Veszprém régi épületeit ábrázolja,
miután bejárta az országot, mostanság
Hollandiában gyönyörködnek benne.
Az elmélet után a gyakorlatban is kipróbálhattuk a varrást. Nem blokkokat
készítettünk – ezekből építkezik egy-egy
foltvarrott mű –, hanem apróságokat:
egér formájú, ujjra húzható tűpárnát,
baglyot, tulipánt, esetleg babakocsit.
Ezeket mind-mind nagyon egyszerűen,
rövid idő alatt el lehetett készíteni, és
minden résztvevőn láttam a boldogságot,
amikor egy-egy kis alkotás végére ért.
A kiállítás egészen október 9-ig volt
megtekinthető, és többen kérdezték, lesz-e
foltvarró tanfolyam? Egyenlőre azt a
választ tudom a kérdésre adni, ha lesz elegendő számú jelentkező, akkor természete-

sen mindent elkövetek majd hogy megvalósulhasson a tanfolyam, talán később
nálunk is lesz egy varrókör, és bemutathatja majd a foltvarrott alkotásokat.
Október 4-én táncóra volt Lunk Gabriellával, aki a Bonita Versenytánc Egyesület
vezetője. (Biztosan emlékeznek rájuk,
hiszen egy felejthetetlen műsorral vettek
részt 2010-ben a falunapon.) A táncórát
bemelegítéssel kezdtük, ami már tánctanulás volt, ugyanis megtanultuk annak
a diszkó-foxnak a koreográfiáját, amit
minden Bonitás tud, mert minden
gálájukat ezzel a tánccal zárnak. Gabi
végtelen türelemmel mutatta be a lépéseket, és mikor már úgy látta, teljesen jól
megy a koreográfia, jött a csacsacsa alaplépéseinek elsajátítása. Nem kísérletezem
azzal, hogy szavakba foglaljam a táncóra
hangulatát, de mindnyájan nagyon jól
éreztük magunkat, és sokat nevettünk,
ugyan még nem indulhatunk táncversenyen, de az alaplépéseket sikeresen
elsajátítottuk. Talán egyszer sikerül majd
felkelteni annyira a lakosság érdeklődését
a tánctanulás iránt, hogy megvalósítható
lesz egy tánctanfolyam.
Ezeken a rendezvényeken sok új ismerettel lettünk gazdagabbak egyrészt a foltvarrás területén, másrészt rájöttünk arra,
hogy nem létezik „két ballábas” ember,
hiszen kellő gyakorlással és kitartással
bármit megtanulhatunk.
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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Őszi programok a Kultúrházakban
Október elég zsúfolt hónap, hiszen nagyon sok rendezvényt kell
ebben a hónapban megvalósítani.
A hónapot mindig az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat helyi programjaival kezdjük; az idén a Tűzikék Foltvarró kör kiállítását tekinthették meg az érdeklődők, illetve a
„Sosem késő elkezdeni” címet viselő táncórán vehettek részt a
lakosok.
Október 6-án 19.00 órakor kezdődött az aradi vértanúk emlékműsora, amelyben Vinkler Brúnó minorita szerzetes visszaemlékezését olvastuk fel. A műsorban felolvasóként részt vett Humli
Veronika, Őri Zsuzsanna és Varga Zsoltné. A műsort követően
fáklyás felvonulás következett a Petőfi parkig, ahol elhelyeztük
a megemlékezés koszorúit.
Október 7-én, vasárnap Papkeszin került megrendezésre az
idősek napi rendezvény. A programban Ráczkevi Lajos polgármester úr mondott ünnepi beszédet, és külön kiemelte a
településrész két legidősebb lakóját – Berecz Lajosnét és Bódi
Károlyt – akiket csak azért nem tudott a rendezvény helyszínén
személyesen is köszönteni, mert sajnos egészségi állapotuk nem
tette lehetővé, hogy részt vegyenek a programon.
Az idősek napi műsor ebben az évben kicsit rendhagyó volt. A
„Vadrózsa” Tagóvoda Süni csoportjának ünnepi összeállítását
követően kezdetét vette egy színvonalas showműsor, mely a
Gengszterek éjszakája címet viselte. A műsor egy csodálatos
utazás volt a ’20-as évek gengsztervilágától egészen a ’80-as évek
csillogó diszkó világáig! A repertoárban hallhattunk Lisa Minelli-, Frank Sinatra-, Merilyn Monroe-dalokat, és diszkóslágereket
is. Néhányak számára talán frivolra sikerült az előadás, de azt
mindannyian tudjuk, hogy a ’20-as évek amerikájának
mulatóiban pontosan ilyen jelmezekben táncoltak és énekeltek a
színpadon a hölgyek. A showműsor a Papkeszin sem ismeretlen
Csillag Musical Stúdió vezetőjének, Erdélyi Csillának és a Musical Stúdió Ensemble csoportjának produkciója volt.

A műsor után vendégül láttuk a programon megjelent kedves
nézőket.
Colorchemia lakótelepen október 13-án került sor az idősek
napi rendezvényre. Itt is polgármester úr mondott ünnepi
beszédet, majd külön köszöntötte a településrész két legidősebb
lakosát Gáncs Jánosnét és Juhász Károlyt. A műsort egy kis
verseléssel kezdtük a lakótelepen élő óvodás korú gyermekek
mondtak két verset. Albertus Levente, Bozsoki Barbara és
Németh Csenge bájos versmondását nagy tapssal és kedves
mosollyal honorálta a közönség. Az ovisok után a Bocskai
István Református Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak
ünnepi összeállítását tekinthették meg. Őket a „Csak csajok”
nevezetű formáció követte az Egy szoknya, egy nadrág című
dalra előadott koreográfiával, majd a Rest Macskák Amatőr
Színjátszó Csoport képviseletében Eszes Attila és Savanyu Beáta
előadásában a Kisvasút című rövid jelenet következett. Majd a
Papkeszin a pedagógus napi műsorban előadott Nincs többé
iskola című mesejáték, végül pedig egy sörtánc következett, ez
utóbbi ismételten a „Csak csajok” előadásában. A colori idősek
napi műsort követően is vendégül láttuk a megjelenteket.
Október 23-án egy ünnepi műsorral emlékeztünk az 1956-os
forradalom és szabadságharcra. Ez a műsor is rendhagyó volt a
korábbiakhoz képest, ugyanis most leginkább középiskolások,
illetve fiatal felnőttek szerepeltek. A műsorban szereplőknek
ezúton is szeretném megköszönni a közreműködését: Brasch
Renáta, Brasch Zsuzsanna, Gondán Anita, Józsa Balázs, Kónya
Tünde, Kovács Vivien, Sédli Fanni, Varga Roland és ifj. Varga
Zsolt. A koszorúzásnál Baksa Árpád mondott verset.
November 2-án került sor a Halloween partira, mely már több
éves múltra tekint vissza. Ebben az évben is voltak segítőim a
rendezvényen: Kukáné Horváth Barbara – aki nem először vett
részt segítőként –, illetve Förköli Katalin és Humli Veronika –
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I. helyezett: Takács Donáta Dóra és Tasi Viktória páros
II. helyezett: Brasch Renáta és Magas Mária Mercédesz páros
III. helyezett: Horváth Bálint és Fekete Márk páros
A táncverseny után elkezdődhetett a buli, melyhez a zenét az
idén is Sohajda Menyhért szolgáltatta.
Lassan véget ér az év, azonban ez nem jelenti azt, hogy nem
lesznek programok, melyekre szeretettel várom az érdeklődőket. A mára már hagyományossá vált „adventi esték”
rendezvénysorozat első programja természetesen advent első
vasárnapján kerül megvalósításra. Ekkor kerül megnyitásra a
helyi amatőr alkotók műveiből összeállított kiállítás, ahol az
érdeklődők találkozhatnak Horváth István és Takács Donáta
Dóra festményeivel, Kanizsár László és Patatics Krisztián fotóival, Bazsó Zsuzsanna rajzaival, Horváth Istvánné csipketerítőivel, valamint Szilvai József makettjeivel. A tárlatmegnyitót
követően karácsonyi novellákból összeállított irodalmi teaházba várom Önöket.
Advent második vasárnapján karácsonyváró játszóház lesz
Papkeszin, a harmadik vasárnap Colorban karácsonyi műsor, és
egy nappal a negyedik vasárnap előtt kerül megrendezésre a
Falukarácsony.
Az adventi programokra is szeretettel hívom és várom a
település lakosságát.
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ

akik most elsőként csatlakoztak a rendezvényhez közreműködőkként. Kata vidám játékokat hozott a gyerekeknek,
Barbi pedig a tökfaragásban segédkezett. A felsoroltakon kívül
volt még arcfestés is, ebben Vera volt a segítségemre, hiszen nem
könnyű egyszerre teljesíteni a sok-sok gyermek arcfestési
igényét. Majd a jelmezbe öltözöttek versenye következett, nagyon ötletes és gondosan összeállított jelmezekben is gyönyörködhettek a jelen lévők. A zsűri döntése szerint a jelmezverseny
eredménye az alábbiak szerint alakult:
I. helyezett: Savanyu Maja – boszorkány
II. helyezett Takács Lóránt – félelmetes professzor
III. helyezett Blaha Mercédesz – ördög
Az első három helyezett versenyző oklevelet kapott.
A jelmezversenyt követően elindultunk a lámpás felvonulásra, a
szokott útvonalon. A gyerekek nagyon rutinosan kiabálták a
„Cukrot/csokit, vagy csalunk!” mondatot. Kiabálásuk nem volt
hiábavaló, hiszen Humliné Tánczos Zsuzsanna és László Katalin is készült a látogatásunkra és cukorkákkal fogadtak minket,
illetve Kuka Józsefné Irén néni teát főzött, és még sütött is a
gyerekeknek finomságot.
A Kultúrházba visszaérve ismét versenyre hívtuk a gyerekeket,
nem is akármilyen versenyre: Kukáné Horváth Barbara „félelmetes” zenéket válogatott össze és azt kérte a versenyzőktől,
hogy az egyes dalok hangulatának megfelelően próbáljanak meg
táncolni. A verseny eredménye:

Kedves papkeszi lakos!
Megbízható fogorvost keres elérhetõ áron? Megtalálta!
Ez a hirdetés egy kupon, amelynek beváltásával Ön
a következõ egyszeri kedvezményekre jogosult a Globe
Dental Fogászati Centrumban 2013. január 31-ig:
– 50 % kedvezmény a röntgenfelvétel árából
– 10 % kedvezmény az elsõ kezelés árából
Barátságos környezet, szakértelem, fájdalommentes
kezelések, minden, ami fogászat egy helyen!

Ne késlekedjen idõpontot kérni
a 06 88 574 865 vagy
a 06 20 9954 540 számon!
www.globedental.eu
Globe Dental Fogászati Centrum
Balatonkenese Táncsics M. u. 6.
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Mi történt a Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klubban 2012. évben?
A Nyugdíjas Klubunk márciusi „Petőfi Sándor versei”
versmondó versenyig bezárólag megrendezésre került programjairól már írtunk a Papkeszi Hírlap 2012. áprilisi számában,
ezért az alábbiakban az ezt követő időszak eseményeinkről
szeretnénk tájékoztatni a lakosságot.
Március 24-én a reggeli órákban kirándulásra indultunk
Bakonybélbe. Megtekintettük a Bencés templomot, a Klastromkertben vagy angolparkban gyönyörű hóvirág-szőnyegen
lépdelve sétát tettünk az arborétumba. Majd kilátogattunk a
falu közelében lévő Borostyán-kúthoz, a kápolnához, ahol a 19.
századi hagyomány szerint Szent Günter és Szent Gellért remetesége volt. Végül a Bakonyi Erdők Házát tekintettük meg.
Április 19-én a fürdőkirándulásra indultunk, Tamásiba.
Április 23-án a Föld napja alkalmából volt lehetőségünk
megtekinteni, hogy mennyire mostohán bánunk a környezetünkkel. Közülünk nagyon sokan az elemi szabályokat
sem tartják be, szándékosan rombolják élőhelyünk, községünk
állapotát. Kérünk mindenkit sok szeretettel, tisztelettel, hogy
mutassunk példát és tartsuk tisztán, rendezetten a portánkat.
A klub tagsága a Kultúrház udvarát és környékét, valamint a
Petőfi parkot tette rendbe.
Május 10-én a Bocskai István Református Iskola tanulói vidám
és emlékezetes műsorral köszöntötték a PÖNYK hölgytagjait az
Anyák napja alkalmából. Ezúton is megköszönöm a diákok
kedvességét és a felkészítő pedagógusok áldozatos és lelkes
munkáját. A május 12-15-re meghirdetett Helytörténeti kiállítás
érdeklődés illetve anyagok hiányában nem jött létre, amit
kimondottan sajnálok.
Július 2-án részt vettünk a Bocskai István Református Általános
Iskola évzáró ünnepségén, amelyet időben előrébb hoztak az
iskola felújítása miatt. A július 3-i klubfoglalkozás keretében
hagyományainkhoz híven megrendeztük az első félévben névnapjukat ünneplők köszöntését. A foglalkozás elérte a célját;
kedves, műsoros összeállítást láthattunk és hallhattunk, amit az
előadóknak szívből megköszönök. Ebben az évben július hó
20–21-én került megrendezésre a Papkeszi Falunap, amelyen a
klub tagjai szép számmal képviseltették magukat és néhányan az
ünnepi műsorban is részt vettek. Ezen az ünnepségen vehette át
Baksa Árpád elnök úr a „Papkesziért” Érdemérmet és az
oklevelet, amelyhez ismételten szívből gratulálunk.
Az augusztus 7-i klubfoglalkozáson a korábbi tervezett szalonnasütés, amely a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt, most
végre megtartásra kerülhetett. Augusztus 9-én a fürdőlátogatás
napján szép számmal gyültünk össze és autóbusszal Tamásiba
indultunk. A fűrdőzés és fáradt testünk kényeztetése után úgy
gondolom, jó hangulatú kirándulás részesei lehettünk. Augusz-

tus 20-án többen közülünk részt vettünk az államalapítás és
nemzeti ünnepünkön, a községi megemlékezésen. A Bocskai
István Református Általános Iskola felújítása ebben a hónapban
befejeződött. Köszönöm azoknak a klubtársaimnak a közreműködést, akik az osztályokban a belső festési és egyéb munkákban tevékenyen résztvettek. A szeptember 2-i ünnepélyes
tanévnyitón a Református templomban Bollók Gyula igazgató
úr a nagy nyilvánosság előtt is megköszönte végzett munkánkat,
név szerint megemlítve a résztvevőket.
A szeptember 4-i klubfoglalkozáson egy nagyon színvonalas és
érdekfeszítő előadást hallottunk Dr. Rimay László doktor úrtól,
háziorvosunktól. A doktor úr a szív és érrendszeri betegségekről, annak megelőzéséről, a helyes életmódról szólt hozzánk közérthető módon és oszlatott el téves értelmezéseket. A
klub tagjai közül többen is szerepeltek a szeptember 22-i Szüreti
felvonuláson és a kulturális műsorban. Szeptember 28-án részt
vettünk a Papkeszi temető urnafalának ünnepélyes felszentelésén. A Balatonvidéki Sorstárs Népdalkör szeptember 29-én
ünnepelte 25 éves fennállását, amelyen ünnepeltként és
vendégként is jelen lehettünk. Október 23-án részt vettünk egy
néhányan a nemzeti ünnepünkön és a községi rendezvényen.
Október 31-én megemlékeztünk a Papkeszi községi temetőben a
minden szentekről és halottainkról.
A Balatonvidéki Sorstárs Népdalkör bejutott a Szegeden megtartott országos középdöntőbe a Győri megmérettetés után,
amelyhez őszinte tisztelettel gratulálunk. Bemutatkozott Nagy
Dávid törzsőrmester úr, Papkeszi község újonnan kinevezett
körzeti megbízottja. Kívánunk neki sok szerencsét, jó egészséget
és eseményektől mentes szolgálat ellátást. Kérek minden klubtagot, hogy információkkal, tanácsokkal, észrevételekkel segítsétek a napi munkáját.
Decemberi klubfoglalkozásunkon, a névnapjukat az év második
felében ünneplőket köszöntjük. Nálunk mindig történik valami,
ha nyugdíjas vagy és nem vagy még tagja klubunknak örömmel
és szeretettel várunk. Minden kedves klubtársamnak megköszönöm ez évi fáradozását, segítségét, amelyet a falu társadalmi, közéleti, kulturális életének színesebbé, élhetőbbé tétele
érdekében tettek.
Minden pénzügyi támogatást örömmel fogadunk és előre is
megköszönünk. Bankszámlaszámunk: 73900102-11075473
Ügyintézés helye: Zirci Takarékszövetkezet Balatonfűzfői Fiókja Címe: 8175 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 34.
SIMON-JÓJÁRT SÁNDOR
PÖNYK. ELNÖKSÉGI TAG
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Döntött a Testület a bölcsőde működéséről
A Papkeszi Hírlap októberi számában írás jelent meg a Papkeszi,
Colorchemia lakótelepen működő „Mókuska bölcsőde” jövőben
működését illetően, melynek a jelenlegi fenntartója a 94%-ban
Balatonkenese Város Önkormányzatának tulajdonában lévő
Tátorján – Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. A kft tulajdonosa 2012. szeptember 13-án tartott ülésén
418/2012. (IX.13.) számú határozatával arról döntött, hogy a
bölcsődét 2013. január 1. napjától nem kívánja működtetni.
Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.
november 28-án tartott ülésén tárgyalta a további működtetéssel kapcsolatos lehetőségeket.
A lehetőségek vizsgálta során a jelenlegi kihasználtságot, a
demográfiai viszonyokat, a működtetéshez igénybe vehető forrásokat és az önkormányzat saját lehetőségeit vette figyelembe.
Elsőként azt a lehetőséget vizsgálta meg, hogy bölcsődeként
üzemel tovább, amelynek éves költségvetése 12.500.000,- Ft.
Ideális esetben, amikor is a kihasználtság 100%-os (20 fő van
beíratva) az önkormányzatnak saját forrásból 1.118.000,- Ft-ot
kellene biztosítania, ám a jelenlegi kihasználtság 45%-os (9 fő).
Ebben az esetben az önkormányzatnak 6.553.000,- Ft-ot kell
saját bevételéből biztosítania.
Második lehetőségként az egységes bölcsőde-óvoda kialakítását
vette figyelembe. Ebben a formában való működtetés esetén az
éves költségvetés nagysága a bölcsődei formáéval azonos

nagyságú. A számítások ebben az esetben is az ideális helyzetre
(100%-os kihasználtság) vonatkoztak, amely alapján az önkormányzatnak a működtetés 1.420.000,- Ft többletkiadást jelent.
Ehhez figyelembe kell vennünk a demográfiai viszonyokat, amelyek az alábbiak szerint alakulnak:
2010. évben születettek: 5 fő
2011. évben születettek: 17 fő
2012. évben születettek: 7 fő
Ennek a működési formának a megvalósításhoz egyszeri beruházás
is szükséges annak érdekében, hogy az egységes bölcsőde-óvoda
kialakításának jogszabályi feltételeit meg lehessen teremteni.
A lehetőségeket a Képviselő-testület döntését megelőzően mind
a Colorchemia Településrészi Önkormányzati Testület, mind a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
megtárgyalta. Mindkét bizottság egyhangú döntésében nem
javasolta a bölcsőde további működtetését. A Képviselő-testület
figyelembe véve és mérlegelve a bizottságok javaslatait, az önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési
lehetőségeit, arról döntött, hogy a bölcsődét 2013. január 1-től
gazdasági helyzetére tekintettel nem tudja vállalni.
A döntésről Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete értesítette Balatonkenese Város Önkormányzatát.
RÁCZKEVI LAJOS

POLGÁRMESTER

Az élő Kisztussal való találkozás öröme
Keresztes Szent János áldozópap „A Kármelhegy útja” című
munkájában írja: „Az Ószövetségben főképp azért volt szabad Istenhez kéréseket intézni, és azért volt illő, hogy a papok és a próféták
látomásokban részesüljenek, mert akkor még nem volt a hit ennyire
megalapozva, hiszen nem volt még meg az evangéliumi törvény.
Ezért szükség volt arra, hogy egyes dolgokat megkérdezzenek Istentől, és Isten feleletet is adjon nekik; hol szavakban, hol látomásokban, hol kinyilatkoztatásokban, máskor meg képekben, hasonlatokban és más efféle módon. Az ő összes válasza, szava és kinyilatkoztatása mind a mi szent hitünknek titkává lett, vagy pedig hitünket
közelről érinti, vagy arra vonatkozik.
Most azonban, midőn hitünk az Úr Krisztusban már meg van
alapozva, és az evangéliumi törvény a kegyelem jelen időszakában
már ki van hirdetve, nincs többé semmi ok arra, hogy mi is
kérdésekkel forduljunk Istenhez, és hogy ő azokra feleljen, mint
annak idején. Hiszen nekünk adta Fiát, az ő egyszülött Igéjét:
akiben egyszerre mindent megmondott és kinyilatkoztatott
nekünk, mert ő az egyetlen örök Ige, és utána már nincs többé
mondanivalója.
Ez az értelme annak a szentírási helynek, ahol Szent Pál inti a
zsidókat, hogy hagyjanak fel a mózesi törvények szokásaival, és
többé ne annak szabályai szerint akarjanak érintkezni Istennel,

hanem kizárólag Jézus Krisztusra függesszék szemüket: Azelőtt
Isten a próféták útján több alkalommal és többféle módon szólt
őseinkhez. Ebben a végső korszakban a Fia által beszélt hozzánk
(Zsid 1, 1-2). Ezzel azt akarja megértetni az Apostol, hogy Isten
oly sok nagyszerű dolgot jelentett ki Igéje által, hogy már nincs mit
kívánnunk. Amit azelőtt részletenként nyilatkoztatott ki a
próféták által, azt most mind egyszerre mondta meg általa, hiszen
egészen nekünk adta egyszülött fiát.
Aki tehát mostanában fordulna Istenhez kérdéssel, vagy kérne
tőle valami látomást vagy kinyilatkoztatást, az megsértené Istent,
mert nem függesztené a szemét kizárólag Krisztusra, hanem valami mást keresne, vagy valami újdonságra volna kíváncsi.
Isten joggal felelhetné az ilyennek: Ez az én szeretett fiam, akiben
kedvem telik. Őt hallgassátok! (Mt 17,5). Már kijelentettem mindent az én Igémben. Egyedül csak őreá tekints! Őbenne már kinyilatkoztattam és megmondtam neked mindent. Sőt őbenne sokkal
többet is fogsz találni, mint amit tőlem kívánhatnál és kérhetnél.”
XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50.
évfordulója alkalmából 2012. október 11-én megnyitotta a Hit
Évét, amelynek központi feladatául a hit alapvető tartalmának
újrafelfedezését és tanulmányozását kéri. Ahogyan Keresztes Szent
János áldozópap írja, szemünket kizárólag Krisztusra kell

2012. december

Papkeszi Hírlap

függesztenünk. Mert mi is az a Hit, aminek megerősödését várja
Szentatyánk ezen év során? „A hit nem egy elvont elmélet, hanem
a feltámadott, és az Egyházban élő Krisztussal való találkozás
öröme és lelkesedése. Ami az Istentől kapott szeretet megtapasztalása folytán növekszik (…) Nincs más lehetőség, hogy életünkkel
kapcsolatban bizonyosságra tegyünk szert, mint hogy mindinkább
belehelyezzük magunkat annak a szeretetnek a kezébe, amelyet
mindig nagyobbnak tapasztalunk, mert Istentől ered.”
Istennek ezt a szeretetetét tapasztalhatjuk meg Karácsony misztériumában, ha tudatosan próbáljuk átgondolni, a Szentírást
olvasva, a Betlehemi eseményt, Jézus születését. Vegyünk részt az
adventi és a karácsonyi liturgiákon! Így töltheti el lekünket az a
hit, amely az élő Kisztussal való találkozás örömét adja nekünk.
Ennek az örömnek megtapasztalásához kérem a betlehemi Kisded
bőséges kegyelmét Papkeszi minden lakosának, és kívánok békés,
boldog szent Karácsonyt és Új Esztendőt!
FERENC ATYA
Ünnepi szentmisék a Szent Imre-kápolnában:
Dec. 25-én, Karácsony ünnepén: 17.00 órakor.
Dec. 29-én Szent Család ünnepének vigiliáján: 17.00 órakor.
Jan.1-jén, Újév, Szűz Mária Isten anyja főünnepén: 17.00 órakor.

CASCÓS ÖNRÉSZ
JÓVÁÍRÁS
Ha Önnek saját maga által okozott gépjárműkára
van és rendelkezik CASCO biztosítással,
de sokallja az önrészt,akkor kérje díjtalan
tájékoztatónkat arról, hogy a javítás mértékétől
függően mekkora részt tudunk átvállalni
az ÖN részéből!

TELETANK AKCIÓ
Amennyiben az Ön autójában egy másik jármű
okozott kárt akkor az okozó jármű felelősségbiztosítása fizeti
az Ön kárát. Ebben az esetben ha a javítással
a műhelyünket bízza meg és a javítás nettó végösszege
meghaladja a 250.000 Ft-ot akkor teljesen mindegy
mennyi üzemanyag volt az autójában –
mi teletankoljuk saját költségünkön
és azt számlával igazoljuk.

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Auto Quality Kft.
Veszprém Lahner Gy. U 12
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Készülünk az ünnepekre, a télre
Hamar elröpült ez az év is. Közel a szeretet ünnepe, a Karácsony.
Ilyenkor járjuk a bevásárló központokat, karácsonyi vásárokat,
ajándék boltokat, hogy szeretteinknek kellemes meglepetést tudjunk
okozni. Ez az időszak a bűnözőknek is fontos, mivel ebben az időszakban sokszorosára nő a forgalom, többet költünk a megszokottnál, és
óvatlanabbá válunk, talán kényelemből.
A vásárlási lázban ne feledkezzünk meg arról, hogy ajándékokra
szánt nagyobb összegekkel útnak indulva a zsúfolt üzletekben,
piacon, nagy tömegben könnyebben válhatunk bűncselekmény
áldozatává. De óvatosság, az otthonunkba belépő idegenekkel
szemben, sem árt!
Ha nem szeretnénk kellemetlen meglepetéssel haza térni,
• olyan helyre tegyük a pénztárcánkat, ahol nehezen hozzáférhető,
• ne hagyjuk felügyelet nélkül a már megvásárolt ajándékokat,
táskánkat különösen a gépkocsiba történő bepakoláskor,
• a bankkártyánk pin-kódját ne írjuk a tokra, ne tartsuk a kártya
mellett.
Legyünk gyanakvóak,
• ha a házalók feltűnően olcsón akarnak értékesnek látszó tárgyakat
eladni,
• amikor telefonon ajánlanak kedvező lehetőséget gyapjú vagy
mágneses ágynemű, ékszer, műszaki cikk, gyógyászati termékek vásárlására, vagy lehetőséget olcsó üdülésre, utazásra.
Sajnos nem tudjuk elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy nemcsak
az idős embereknél jelennek meg olyan személyek, akik a megtakarított pénzünk megszerzésére különböző trükköket alkalmaznak: vizet kérnek, tisztába tevéshez helyet, gyógyszerbevételhez
innivalót, rosszullétet szimulálnak, pénzváltás, telefonálási segítség, mosdóhasználat. Az ünnepek előtt aktuális mese „a segélyt
hoztam” az önkormányzattól, volt munkahelyről, nyugdíjintézettől, „visszatérítést hoztam” valamilyen közüzemtől, például
az EON-tól. A szolgáltatók szakemberei mindig formaruhában
jelennek meg, igazolványt mutatnak be, pénzt nem hoznak és nem
is kérnek.
A JÁRANDÓSÁGOKAT MINDIG POSTÁS HOZZA, VAGY
BANKSZÁMLÁRA UTALJÁK!
Ősszel találkozunk krumpli, káposzta más termények árusítóival,
ugyanakkor gyakori a téli tüzelőt, tűzifát ajánlók megjelenése is.
Ha vásárlási szándéka van, inkább a már ismert eladókat, forgalmazókat keresse. Az újságokból, internetről választott ismeretlen,
csak mobil telefonon utolérhető személyek körében fordul elő
gyakrabban, hogy nem a kialkudott fajta, nedves vagy jóval
kevesebb fát szállították le, esetleg a kifizetett előlegre nem is szállítottak semmit.
A termény, a fa felvásárlók, eladók, a házalók köréből is kikerülhetnek a terepszemlét tartó bűnözők, akik időseket, értékes dolgokat őrző vagy szállásnak használható lakatlan nyaralókat,
eltulajdonítható fémtárgyakat keresgélve járják a környéket.
Kérjük számon a látszólag céltalanul nézelődő, sétálgató idegenektől, mit keresnek az utcánkban, és értesítsük a rendőrséget!
A szervezett csapatként működő csalók újabban a ház elől
hívják fel a tudakozót, cím szerint érdeklődnek az ott élők neve
felől. A becsengetéskor néven szólítják az ajtót nyitó személyt,
így könnyebben férkőznek a bizalmába.
Az óvatosság a legjobb megelőzési módja annak, hogy bűncselekmény áldozataivá váljunk! Figyeljünk egymásra, szomszédjainkra, ismerősökre, idős rokonainkra, elesett embertársainkra!

Tel.: 70/3342-976 • www.autopolir.hu
STANKA MÁRIA R.
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Kedves Olvasó!
Ha van kedve játszani, töltse ki a tesztet, karikázza be, vagy

7. Hány aranyérmet lehet nyerni az olimpiai női torna

húzza alá a helyesnek gondolt választ, majd névvel, lakcímmel

versenyszámokban?

ellátott borítékba helyezve juttassa el a papkeszi vagy a colori

a) 4

b) 5

c) 6

Kultúrházba, minden páratlan hónap (ebben az esetben 2013.
január) 20-ig. A megjelölt időpontig nem csak személyesen,

8. Hány magyar résztvevője volt a berlini olimpián a 100

hanem elektronikusan is eljuttatható a könyvtárba a

méteres gyorsúszás döntőjének?

megoldás. A kérdések számát, és a válaszok betűjelét feltün-

a) Egy sem

b) Egy

c) Három

tetve az epapkeszi@gmail.com email címre küldhető. (Ne
feledje nevét és lakcímét is feltüntetni!)

9. Ki volt az a magyar vívóbajnok, aki három olimpiai győztes

A legtöbb helyes választ megjelölt játékosok között

csapatnak is volt tagja (1928, 1932, 1936)az amszterdami

ajándékkönyv kerül kisorsolásra.

olimpián 58 asszóból 58-at nyert meg, s akit a fasiszták 1944-

A helyes megfejtést a következő hírlapban olvashatják.

ben Ukrajnában elpusztítottak?

Kellemes időtöltést kívánok.

a) Zulawszky Béla

b) Lichtneckert István

c) Petschauer Attila
1. Ki volt Magyarország első olimpiai bajnoka?
a) Kellner Gyula

b) Hajós Alfréd

c) Dáni Nándor

10. Melyik az a sportág, amelyben 1924-tól 1960-ig minden
olimpián az első helyen végeztünk?

2. Volt-e magyar résztvevője az 1984-es téli olimpiának?
a) Igen

a) úszás

b) kardvívás – csapatverseny

c) evezés

b) Nem
Az előző számban megjelent teszt helyes megoldása:

3. Melyik volt az az atlétikai szám, amelyben az első és a

1 – C (Ferenc József).; 2 – A (patkány); 3 – B (54-ben);

harmadik helyet magyar sportolók nyerték Helsinkiben, az

4 – B (a napkitörések részecskeszáma); 5 – A (kajakozás);

1952-es olimpián?

6 – C (Szondi György); 7 – A (5); 8 – B (kalóz); 9 – C (vulka-

a) gerelyhajítás

b) rúdugrás

c) kalapácsvetés

nikus gázkitörés), 10 – B (48).

4. Volt kötélhúzás olimpiai versenyszám?

November 20-ig visszaküldött kérdéssorok mindegyikét

a) Igen

hibátlanul töltötték ki. A játék nyertese: Czifra Margit (Pap-

b) Nem

keszi) Nyereménye: Oláh János Gyümölcsfa-kertészet című
5. Volt-e Melbourne-ben lovas-olimpia?
a) Igen

könyve. Gratulálok a nyertesnek.

b) Nem
SAVANYU BEÁTA

6. Ki az a magyar vívóbajnok, aki öt egymást követő olimpián

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

sikerrel szerepelt?
a) Kabos Endre

b) Gerevich Aladár

c) Kolczonay Ernő

Lapzárta-időpontok 2013-ban
Január 30. (februári szám) • Március 27. (áprilisi szám) • Május 29. (júniusi szám) • Július 31. (augusztusi szám) • Szeptember
25. (októberi szám) • November 27. (decemberi szám)
Amennyiben gondolataikat, véleményüket szeretnék a hírlap hasábjain keresztül a lakosság elé tárni, kérjük, hogy a megadott
határidőkig az írásokat eljuttatni szíveskedjenek az alábbi helyre: papkeszi vagy colori Művelődési Ház, Savanyu Beáta kulturális
szervező részére elektronikusan az epapkeszi@gmail.com email címre.
A lapzártát követően beérkező írások a Papkeszi Hírlap következő számában jelennek meg.
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG
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