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2012. szeptember 29-én ünnepelte fennállásának 25. évfor-

dulóját a Sorstárs Népdalkör. 25 éves munkásságuk alatt –

kezdetben az alapító Károlyi László vezetésével, ma Károlyi-

Varga Rózsa művészeti vezetésével – hűek maradtak az alapító

szándékához, ahhoz, hogy a népdal éneklése közösségteremtő,

közösségformáló, nem régiség, hanem élő hagyomány. Számos

sikert értek el, fellépéseikkel hírét vitték településünknek

határon belül és azon túl, rendszeres közreműködői a település

kulturális életének.

Gratulálunk eddigi sikereikhez és további hasonlóan tartalmas
munkát kívánunk!

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

25 éves jubileum
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Augusztus utolsó hetében megnyitotta kapuját az óvoda.

Nyáron csak egy 4 hetes pihenőt (nyári nagytakarítás) tartot-

tunk. A sok kisgyerek örömmel köszöntette az óvónéniket,

dadusokat, és birtokba vették a játékokat, az udvart. A meleg

napsütéses időben sokat tartózkodtunk az udvaron, ahová kihe-

lyeztük az Szülői Munkaközösség hozzájárulásából vásárolt

gyerek kerti bútorokat (5 asztal, hozzájuk kisszékek). Szívesen

homokoztak az árnyékban, labdáztak, mászókáztak, csúszdáz-

tak, motoroztak, rollereztek.

Szeptember 3-tól elkezdtük az idén beíratott gyerekek beszok-

tatását a Süni és Katica csoportokban. A beíratott 20 főből fel-

vettünk 18 gyereket, 2 fő várólistára került, így 27 és 28 fős lét-

számú vegyes csoportjaink vannak. Az óvónénik a maguk által

készített ajándékkal kedveskedtek az óvodába érkező új és régi

óvodásoknak. 

A nevelési év során sok programunk lesz. A hagyományos

ünnepek megtartása mellett műsorral lépünk fel a Szivárvány

napon (Balatonfűzfő) és a falunk ünnepein (Szüreti mulatság,

Idősek napja, Falu karácsony). 

Nagycsoportosaink úszótanfolyamon vesznek részt, melyet

ingyenesen biztosítunk a részükre.

Bábelőadásokat fogunk megnézni, itt helyben a Kultúrházban.

Logopédus foglalkozik a beszédhibás és egyéb problémákkal

küzdő gyerekekkel heti 2 alkalommal.

Biztosítjuk a hittan megtartásához a feltételeket.

Folyamatosan gyűjtjük a papírt és PET palackot, ezzel is hozzá-

járulva a környezet védelméhez, a szelektív hulladékgyűjtés

alapjainak elsajátításához.

KÁNTORNÉ ISTÓK KLÁRA,

GYÖRFINÉ VIRÁG IRMA ÓVÓNŐK

„Elmúlt a nyár, itt az ősz, kampósbottal jár a csősz.”

A képviselő-testület 2012. augusztus 29-én tartotta soron
következő ülését. Az ülésen – többek között – az alábbiakról
döntött:

• Elfogadta a község I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

• Tájékoztatót hallgatott meg az átruházott szociális jogkörben

hozott döntésekről, az Irinyi János Általános Iskola és Alap-

fokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. évi szakmai

munkájáról, a Bocskai István Református Általános Iskolában

folyó korszerűsítésről.

• Döntött arról, hogy Papkeszin a József Attila, a Petőfi utca és

a Colorchemia lakótelepen lévő 680. hrsz-ú utca felújításához

kér be árajánlatot. Az utcák felújítását mart aszfalt tech-

nológiával valósítja meg.

• Támogatta, hogy a 710. számú úton kialakított körforgalom

belső zöldterületének gondozásáról a Magyar Közút Nonprofit

Zrt. Veszprém Megyei Igazgatóságával megállapodást kössön.

• Megbízta a Papkeszi Polgárőr Egyesületet közterület

használati díj beszedésével.

A Képviselő-testület 2012. szeptember 26-án tartotta soron
következő ülését. Az ülésen – többek között – az alábbiakról
döntött:

• Megtárgyalta a Mókuska Bölcsőde és a Bocskai István Refor-

mátus Általános Iskola rendkívüli támogatási igényét. A böl-

csőde 196.390,- Ft támogatási igényét nem támogatta, az

iskola 51.000,- Ft-os igényét igen.

• Tájékoztatót hallgatott meg a falu munkaügyi helyzetéről.

• Papkeszin a József Attila, Petőfi utca és a Colorchemia

lakótelepen lévő 680. hrsz-ú utca felújításával kapcsolatos aján-

latkérési eljárást eredménytelennek ítélte. A felújítás fedezetét a

2013. évi költségvetésben biztosítja és új eljárást folytat le.

• Döntött arról, hogy a Raiffesen Bank Zrt-nél vezetett

folyószámla hitelszerződését 2012. december 28-ig hosszab-

bítja meg.

• Támogatta, hogy a Papkeszi Kultúrház 2012. év II. félévében

befolyó terembérleti díjakból nézőtéri székek beszerzésére

kerüljön sor.

Önkormányzati hírek

Hirdetmény

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

Az ingatlanok értékesítésével és beépítésével kapcsolatos feltételeket a 8/2011. (IX. 2.) számú önkormányzati rendelet az önkor-

mányzat tulajdonát képező építési telkek értékesítésnek elveiről tartalmazza.

A részletekről felvilágosítást ad Ráczkevi Lajos polgármester.

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
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Hagyományőrző jelleggel idén is megrendezésre került a Család-

segítő és Gyermekjóléti Szolgálat napközis tábora július 31. és

augusztus 3. között. Az első napot egymás megismerésére fordí-

tottuk, így igazi csapat kovácsolódott a lelkes táborozó

gyerekekből. Kedden a veszprémi állatkertben tettünk láto-

gatást. A borús idő, és az álmos tekintetek ellenére nagyszerűen

telt a nap. A kölyök dzsungel felfedezésének fáradalmait

feledtették az állatkert lakói.  A kis csapat szorgalmasan

ismerkedett az újabb és újabb fajta állatokkal. A következő

napon a kézműves foglalkozások kapták a főszerepet. Számos

apró ajándék és rajz emlékezetet minket majd erre a napra. 

A csütörtöki napot nagy izgalommal vártuk mindannyian. Egy

kis reggeli ébresztőként napfoltokat kémleltünk a Fűzfő-

gyártelepi Csillagvizsgálóban,  és számos érdekes új információ-

val gazdagodtunk a csillagászat terén, majd a csapat nagy

örömére bobozni indultuk.  A nagy tömeg és forróság ellenére

nagyszerűen éreztük magunkat, kipróbáltuk az új játszóteret,

gyönyörködtünk a tájban az új kilátóból. De még hátra volt a

lovaglás. Egy kör senkinek sem volt elég, újból és újból lóhátra

pattantak a gyerekek. A nap végére nagyon elfáradtunk, de ezt

egy cseppet sem bántuk. Így jött el a péntek, egy kicsit

szomorúan, hiszen ez volt az utolsó napunk. Az emlék plakát

megrajzolását követően számos próbát kellett kiállniuk a kincs

megszerzéséhez, de már rutinosan dolgoztak együtt a közös cél

érdekében. Jutalmuk nem maradt el, némi édesség s még több

élmény volt az amivel gazdagodhattak. Köszönöm minden

résztvevőnek az együtt töltött szép napokat és emlékeket! Külön

köszönöm Bertalan Imolának (Mollinak) önkéntes munkájával

hozzájárult táborunk megvalósításához. Ez úton szeretném

megköszönni támogatóinknak segítségét, amely nélkül nem

jöhetett volna létre ez a színvonalas program.

Támogatóink: Papkeszi Község Önkormányzata, Balatoni Bob,
Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark, Balaton Csillag-
vizsgáló

FÖRKÖLI KATALIN

CSALÁDGONDOZÓ

Egy vidám hét beszámolója

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgál-

tatást 2012. június 1-étől Förköli Katalin

családgondozó látja el.

A családsegítés célja, hogy olyan szolgál-

tatást nyújtson, amelyek által a hozzá for-

duló kliensek képessé válnak életük önálló

továbbvitelére, problémáik megoldására,

valamint erőforrásaik mozgósítására.

A családsegítő szolgáltatás tevékenységei:
– tanácsadás

– egyéni esetkezelés ( ügyintézés segítése,

családgondozás)

– segítő beszélgetés

– továbbirányítás más szolgáltatásba

– adományközvetítés elősegítése

– munkahely keresés technikáinak megis-

mertetése, önéletrajz írás 

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek

érdekeit védő speciális személyes szolgál-

tatás, amely a szociális munka módszere-

inek és eszközeinek felhasználásával szol-

gálja a gyermek testi, lelki egészségének,

családban történő nevelésének elősegítését,

a gyermek veszélyeztetettségének meg-

előzését, illetve a családjából kiemelt gyer-

mek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgálatban végzett csa-

ládgondozás, a gyermek veszélyeztetett-

ségének megszűntetésére irányuló tevé-

kenység, melyet személyes segítő kapcsolat

keretében, a gyermekkel és családjával

végzett szociális munkával, a gyermek

problémáinak rendezésére, a családban

jelentkező zavarok ellensúlyozására végez

a szolgálat családgondozója.

A családgondozás tevékenységei:
• információ nyújtás

• tanácsadás

• környezettanulmány készítés

• hivatalos ügyek intézésében segítség-

nyújtás

• közvetítés más szolgáltatók felé

• segítő beszélgetés

• családgondozás

• javaslattétel más gyermekvédelmi

intézkedésre

• védelembe vételi javaslat

• szakellátott gyermek családjának gon-

dozása

• utógondozás

• örökbefogadással kapcsolatos feladatok

• adminisztráció

• közreműködés az önkormányzat, illetve

a gyámhatóságok tevékenységében.

Néhány szóban eddigi családgondozói

pályámról: 2007-ben kezdtem el dolgozni

a VMJV Családsegítő Szolgálat, Gyer-

mekjóléti Központ és Családok Átmeneti

Otthonában. A családgondozás mellett

animációval (élménypedagógia csoport-

vezetéssel), mediációval (konfliktuskeze-

léssel), illetve pályázatírással foglalkoztam. 

Ügyfélfogadásom: Kedd 8–13 óráig, vagy

csütörtök 10–15 óráig.

Elérhetőségem: 06-20/2592-073

FÖRKÖLI KATALIN

CSALÁDGONDOZÓ

Változások a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál
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Hirdessen Ön is a Papkeszi
Hírlapban!

E-mail: epapkeszi@gmail.com

Az önök településén látom el a rendőrség

hatáskörébe tartozó feladatok végrehaj-

tását, 2012. augusztus 1-jei hatállyal.

2009-óta teljesítek szolgálatot a Balaton-

kenese Rendőrősön. Először járőr beosz-

tásban tevékenykedtem, majd 2011.

februárjától nevezett ki Balatonalmádi

Rendőrkapitánya Járőrvezetővé. Ezeket

követően augusztustól az önök települé-

sén Körzeti Megbízotti feladatokkal bíz-

tak meg. Az eddig eltelt években már jól

megismerkedtem a településükkel, frek-

ventáltabb helyeivel és fontosabb létesít-

ményeivel, az itt élő emberekkel, és a

településen működő Polgárőr Egyesülettel.

A Körzeti Megbízotti beosztás mellé az

Iskola Rendőre tevékenységet is végrehaj-

tom a Papkeszi Bocskai István Reformá-

tus Általános Iskolában, így gyermekeik

biztonságáért és biztonságosabb köz-

lekedésért is fogok munkálkodni. Célom

az, hogy a most országos szinten jelen-

levő ,,rendőrhiány” ellenére is érezhesse a

település a rend őreinek jelenlétét. 

Az esetleges problémákkal forduljanak

hozzám bizalommal, és kérném az olvasó-

kat és lakosokat, hogy figyeljünk egy-

másra. Hamar megvan a baj akár a köz-

úton akár otthon is! Jelzésükkel, odafigye-

lésükkel, nagymértékben megkönnyíthetik

az én, és kollégáim munkáit is.

TISZTELETTEL:

NAGY DÁVID R.TÖRZSŐRMESTER

PAPKESZI KÖRZETI MEGBÍZOTT

06-30/288-1834

Tisztelt Papkeszi és Colochemia lakótelepi lakosok!

Sérelmek a pszichiátrián!
Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel szemben visszaélést

követtek el (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás,

stb.), írja meg panaszát az alábbi címre, vagy hívja az alábbi tele-

fonszámot: 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Felhívás! 
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenes-

ség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek

állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse

az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az

alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperak-

tivitás témájában.

Cím:
1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

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

Tel.: 70/3342-976 • www.autopolir.hu
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Urnás temetkezési lehetőség a köztemetőben
2012. szeptember 28-án került felszentelésre és átadásra a 6 db

urnafalat (48 db urnafülke) magába foglaló kolumbárium a

papkeszi köztemetőben.

A beruházás értéke 2.141.451,- Ft, amely Kocsis Elemér tervei

alapján készült. A lábazat kivitelezését a falugondnokok –
Rafael Zsolt és Balázs Róbert – végezték a közcélú dolgozók

közreműködésével.

A térburkolat és a lábazat burkolatát Eszes Gyula készítette tár-

sadalmi munkában, ő működött közre szakértelmével a

zsaluzási és betonozási munkákban.

Az ácsszerkezetet Csercsics Sándor, míg a műköves munkákat a

Gránit 2007 Kft., a faszerkezet festését Takács Tibor végezte.

Ezzel a beruházással egy időben kibővítésre került a ravatalozó

előtti térburkolat, amely Rafael Zsolt munkáját dicséri.

Az egyes urnafülkéket 2012. október 1-től lehet igényelni a Ki-

rendeltségen a temetőgondnokkal történt egyeztetést követően.

A Képviselő-testület az igénybevétel feltételeit az alábbiak

szerint határozta meg:

1 db világos márványlappal fedett urnafülke díja 30.000,- Ft
1 db fekete márványlappal fedett urnafülke díja 35.000,- Ft
A díjak magukba foglalják a fedőlap árát és 25 év megváltási
időt.

Fontos tudnivaló, hogy kizárólag az urnafülkék fedlapján

helyezhető el koszorú-, mécses-, virágtartó úgy, hogy az a szom-

szédos fülke elé nem nyúlhat. A szerkezeti elemeken nem lehet

kegyeleti tárgyat elhelyezni.

Augusztusi rendezvényeink
Augusztus hónap sem múlt el rendezvény nélkül, hiszen a ha-

gyományoknak megfelelően ekkor került megrendezésre Color-

chemia lakótelepen a Családnap. Az elmúlt évekhez igazodva

ezt a programot is a Color Ifjúsági Klub által megrendezett

Color-kupa amatőr kispályás labdarúgó bajnoksággal egy

napon, augusztus 11-én valósítottuk meg.

Az idén a családnapon egy Kincskereső játékban vehettek részt

az érdeklődők, ahol egy térkép segítségével a csapatoknak meg

kellett keresniük az állomásokat, ahol egy feladatlapon külön-

féle fejtörő, logikai, vicces vagy éppenséggel komolyságos

kérdésre kellett megadniuk a megfelelő választ, illetve minden

állomáson volt egy-egy vidám, mozgásos feladat is. Az állomá-

sokon a helyes megoldásokért pontot kaptak a csapatok,

melyeket a végén összesítettünk, így kialakult a verseny végleges

eredménye. Természetesen, ha már kincskeresés, akkor az elrej-

tett kincset is meg kellett keresniük a csapatoknak. És, hogy mi

is volt az a kincs? Természetesen cukorkák, nyalókát, amiket a

gyerekek szeretnek, és boldogan el is fogyasztották ezeket a

megtalált kincseket.

A játékban az alábbi helyezések születtek:

I. helyezést ért el a piros csapatot alkotó Derbák Balázs, Somogyi
Gyula, Tamási Jenő
II. helyezést ért el a sárga csapat, melynek tagjai Kuka Benedek,
Kuka Sándor, Varga Viktor, Tóth Anita, Varga Dalma és
Tamásiné Endrédi Zsuzsanna voltak.

III. helyezett a Varga Erik, Limfer Viktória, Tamási Áron,
Molnár Regina és Stéber Kitti alkotta kék csapat lett.

IV. helyezést értek el, így emléklapot kaptak a lila csapatban

versenyzők: Tamás Olívia, Tamás Ármin, Tamás Natali és
Pethő Csabáné.
V. helyezést ért el a zöld csapat, melynek tagjai Németh Csenge,
Balázs Márton és Albertus Levente, valamint anyukáik voltak.

A kincskeresésen kívül légvár és arcfestés várta a gyerekeket, és

azt hiszem, nem is kell leírnom, micsoda örömmel ugráltak

kisebbek és nagyobbak a légvárban, illetve vettek részt az

arcfestésben. Az arcfestés nagyon jó játék – igaz, kicsit fárasztó

annak, akinek az ecset a kezében van, hiszen szinte pihenésre

Ráczkevi Lajos polgármester,
Borbáthné Török Éva lelkészasszony és Szécsi Ferenc plébános

Az urnafal ünnepélyes átadásán közreműködött
a Sorstárs Népdalkör
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sincs idő, mert folyamatosan jönnek a gyerekek esetenként a

leghajmeresztőbb kéréssel -, hiszen ez olyan, mintha felvenne

egy jelmezt, és másvalakinek a bőrébe bújhat az arcfestést kérő

kisgyerek. Ezt bizonyítja, hogy amikor az arcpingálással

végezvén, a gyermek belenézhet a tükörbe és meglátja magát,

csillogó szemmel, mosolyogva szalad tovább játszani. 

A felsorolt játékokon kívül kürtőskalácsos árulta ízletes

portékáját. Úgy gondolom, jövőre is hasonló módon kerül

lebonyolításra a családnapi rendezvény, hiszen a visszajelzések

alapján –mármint, akik ott voltak és részt vettek a játékban is-

gyermekek és felnőttek egyaránt jól érezték magukat, hiszen

kellemes szórakozást nyújtott a program.

Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén, a papkeszi közössé-

gi parkba vártuk a lakosságot, ahol Ráczkevi Lajos polgár-

mester úr ünnepi beszédét követően az „Attila, isten ostora”

című dramatizált jelenet tette teljessé az ünnepi hangulatot. A

műsort követően minden jelenlévő megkóstolhatta az új kenye-

ret. 

Ezúton is szeretném megköszönni a szereplő gyermekek

munkáját, hiszen ez alkalommal is egy összeszedett, kifogásta-

lan előadást sikerült megvalósítani közreműködésükkel: Baka
Levente (Csaba királyfi); Barnóczki Bertold Boldizsár (Kászon),
Bukovics Izsák (Iddár, a táltos), Horváth Máté (Attila), Jakab
Vivien (Hajnal), Klemencz Attila (Hargita), Klemencz Bianka
(Ríka), Klemencz Marietta (római követ), Kondits Márk
(bojtárlegény), Kovács Kende (Mácsa), Kovács Richárd
(Dorog), Magas Mária Mercédesz (római követ) és Pratscher
Fanni (Gyöngy).

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Szüreti Mulatság 2012. 
Minden kezdet nehéz – tartja a mondás és azt hiszem ez az idei

szüreti mulatságra is igaz volt. Mert hát kissé döcögősen indult.

Ennek ellenére így utólag nyugodtan és biztosan állítom,

nagyszerűen sikerült a rendezvény.

Bár „hintóinkat” nem lovak húzták – mely talán kissé furcsa

volt a négylábúak vontatta szekerekhez szokottaknak – a tava-

lyi év után ismét bebizonyosodott, hogy ennek az újfajta trak-

toros felvonulásnak is megvan a maga varázsa. A feldíszített

vontatmányok – melyek elkészítésében segítségünkre volt Tóth
Kinga, Kovács Réka, Kovács Vivien, Sánta Sára és Varga
Roland – bátran felvehették a versenyt a hagyományos

lovaskocsikkal.

S végül is, ha jobban belegondolunk így még több is volt a

lóerő, mint korábban. Köszönjük a járműveket Sohajda Meny-
hértnek, Kiss Sándornak, Papkeszi Község Önkormányzatának
és Klemencz Attilának.

A vidám délután a kisbíró (Barnóczky Bertold Boldizsár) hívogató

szavaival indult, majd kezdetét vette a (remélem a résztvevők nem

sértődnek meg) az őrült futam. A tempót az élen két daliás

koszorúvívő fiatalember (Horváth Bálint és Horváth Máté) diktál-

ta, akik oly gyorsan szedték lábaikat, hogy mindössze egy óra alatt

visszaért a felvonuló sereg. Mi frissítő üdítővel és jófajta borocská-

val fogadtuk a megfáradt „menetelőket” és a szórakozásra szom-

jazókat. Az italok után színes műsorral fokoztuk a megjelentek

étvágyát.

Felléptek a Vadrózsa Óvoda Katica csoportos gyerrmekei, a
Bocskai István Református Általános Iskola Kéknefelejcs Nép-
tánccsoportjának alsós és felsős tagjai, a Balatonvidéki Sorstárs
Népdalkör, a helyi iskola szülői szervezetéből alakult Csak
Csajok formáció, a Botorka Néptáncegyüttes és a balatonfűzfői
Irinyi iskola fúvósai. A hangtechnikai hátteret Savanyu Norbert
biztosította. 

A Kéknefelejcs NéptánccsoportA „Vadrózsa” Tagóvoda Katica csoportja
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Sorstárs Népdalkör

A fúvószenekar előadása előtt került sor az udvardíszítő verseny

eredményhirdetésére és a díjátadásra. A zsűri döntése alapján az

alábbi eredmények születtek:

I. helyezett: Sipos Regina és Bíborka valamint Pintér Ádám és Tibor
II. helyezett: Halasi Gyuláné és Venczel Veronika
III. helyezett: Takács Sándorné
Emléklap: Varga Mihályné, Csonka László, Tóth Andrea 

A versenyzők az oklevélen és emléklapokon kívül a Happy Plant

Kft. által felajánlott díszcserjékkel lettek gazdagabbak.

A nagyszerű fellépők kellőképpen meghozták, a folyosón illatozó

üstök pedig tovább fokozták vendégeink étvágyát, melyet csak a

tüzes gulyás tudott enyhíteni. A finom ételért a köszönet Varga
Andrásnét, Savanyu Gyulánét és id. Klemencz Józsefet illeti. Per-

Az udvardíszítő verseny I. helyezettjei
a méltán sikeres élőképpel

Az udvardíszítő verseny II. helyezettjének
vendégváró kompozíciója

Az udvardíszítő verseny III. helyezettjének alkotása
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sze nem feledkezhetünk meg a gulyás mellé felszolgált omlós

pogácsákról és süteményekről sem. Köszönjük felajánlását

Szilvai Józsefnének, Vári-Kovácsné Katinak, Tér Sándornénak,
Kovács Csabánénak, Sümegi Évának, id. Balatoni Józsefnének,
Humpók Máriának, Nagy Imrénének, Kolompár Máriának,
Hajdúné Marika néninek, Kuka Józsefnének, Sztána Lászlóné-
nak, Huszár Évának, Punk Miklósnénak, Cseszárik Annánnak,
Czotter Csabánénak és Károlyi-Varga Rózsának.
A kellemesen meleg őszi napot egy fergeteges hangulatú bállal zár-

tuk, melyet a visszajelzésekből ítélve sokáig fogunk még emleget-

ni. A továbbiakban szeretném felsorolni mindazok nevét, akik – a

korábban felsorolt támogatóinkhoz hasonlóan – hozzájárultak

rendezvényünk megvalósításához. Köszönet az anyagi támo-

gatásért a Hydrodynamic Kft.-nek, Csizmadia Ferencnek, Pap-
keszi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának, Major Tibornak,
Kelemen Attilának, a Ferrineb Kft.-nek és Pratscher Ferencnének.
Köszönjük felajánlását Kiss Sándornak, a Szik-Norma Kft.-nek, a
CBA-nak, Lénárt Jánosnak, Kiss Beátának, Gondán Sándornak,
Ráczkevi Lajosnak, Mag Györgynek, a Heni fodrászatnak és a
Happy Plant Kft-nek az udvardíszítő verseny fődíjáért. Ezúton
köszönjük munkáját a verseny bíráinak: Ráczkevi Lajosnénak
(elnök), Simon-Jójárt Sándornak és Vass Tibornénak valamint
Győrfy Bertalannak aki a sörpadok szállításáról gondoskodott.
S végül de nem utolsósorban köszönjük a birónénak, Brasch
Zsuzsannának és Brotscholl Balázsnak, a bírónak, hogy ilyen
lelkesen és felelősségteljesen látták el feladatukat ezen a napon. 

Mint az a felsorolásból kiderül (és reménykedem benne, hogy

senkit sem hagytam ki) komoly összefogással, rengeteg civil

segítséggel sikerült megvalósítani rendezvényünket. Ismét meg-

mutattuk mi papkesziek, hogy alacsony költségvetéssel, ámde

annál nagyobb összefogással lehet olyan programot szervezni

településünkön, amely minden korosztálynak tartogat valami

érdekeset. A Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport nevében

még egyszer köszönöm mindenkinek aki segítségével hoz-

zájárult a Szüreti Mulatság megvalósításához. 

K.H.B.

A REST MACSKÁK AMATŐR SZÍNJÁTSZÓ CSOPORT TAGJA

Botorka Néptáncegyüttes

Irinyi Fúvószenekar

„Csak csajok”

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 2012. november 30-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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Kérdőjelek a bölcsőde működése körül
Papkeszi Községi önkormányzat 2004.

június 28-án kötött konzorciumi szer-

ződést a „Tátorján Szociális Szolgálta-
tóház 0–3 éves gyermekek napközbeni
ellátása Balatonkenesén és térségében”
című projekt megvalósításáról, amely

részben EU-s forrásból valósult meg.

Ennek keretében kezdte meg működését

Papkeszi Colorchemia ltp. 105/A. alatt a

„Mókuska bölcsőde”, amelynek fenn-

tartója a 94%-ban Balatonkenese Város

Önkormányzatának tulajdonában lévő

Tátorján – Szociális Szolgáltatóház

Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

A bölcsőde működéséhez a Kft-vel létre-

jött bérleti szerződés alapján Papkeszi

Község Önkormányzata egyrészt ingye-

nesen biztosítja az épületet és évente

működési célú támogatást biztosít, ami

áll önkormányzat saját bevételéből biz-

tosított költségvetési támogatásból és a

karbantartási munkák elvégzéséből.

A projekt fenntartási időszaka lejártát

követően a projektgazda Balatonkenese

Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete 2012. szeptember 13-án tartott

ülésén 418/2012. (IX. 13.) számú hatá-

rozatával arról döntött, hogy a bölcsődét

2013. január 1. napjától nem kívánja

működtetni, egyben kérte a bölcsődei

szolgáltatást igénybe vevők önkormány-

zatainak – Berhida Város Önkormány-

zata és Papkeszi Község Önkormányzat –

képviselő-testületeit, hogy 2012. decem-

ber 31-ig nyilatkozzanak arról, hogy

kívánják-e tovább üzemeltetni.

Annak érdekében, hogy Papkeszi Község

Önkormányzata a továbbműködtetéssel

kapcsolatban felelősen tudjon dönteni, a

következőket kell mérlegelnie:

1. Meg kell vizsgálnia, hogy milyen szol-

gáltatási formában működhet tovább.

(A bölcsődei ellátás nem kötelező fela-

dat, az óvodai ellátás megszervezése

igen.)

2. Meg kell vizsgálnia a szolgáltatásokat

potenciálisan igénybe vevő számát

(0–7 éves korosztály), azok település-

részi eloszlását.

3. Figyelembe kell vennie, hogy 2013.

szeptember 1-től a harmadik életévét

betöltött gyermekek számára – bizo-

nyos kivételeket figyelembe véve – az

óvodai ellátás kötelező, ezt az önkor-

mányzatoknak helyben vagy más

településekkel közösen biztosítania

kell.

4. Meg kell vizsgálni mindkét esetre,

hogy a jogszabályok milyen tárgyi és

személyi feltételeket határoznak meg.

Mik a tárgyi feltételek megteremté-

sének egyszeri, kezdeti kiadásai.

5. Meg kell vizsgálnia, hogy mekkorák az

egyes ellátások esetén a működtetés

(dologi és személyi kiadások) várható

költségei. Mekkora része finan-

szírozható állami költségvetési forrás-

ból és milyen terhet jelent az önkor-

mányzat számára.

A körültekintő tervezést és döntést nagy-

ban nehezíti, hogy jelenleg csak tervezet

szintjén ismeretesek az önkormányzati

gazdálkodás állami kondíciói, ami

befolyásolja a bevételeit (normatív és

saját bevételek), jelentősen meghatározza

az önkormányzat mozgásterét. Az önkor-

mányzatok jövő évi feladatvállalásánál

mérlegelni kell, hogy az önkormányzatok

működésre egy éven belül visszafizetésre

kerülő ún. likvidhitelt vehetnek igénybe.

Papkeszi község költségvetése évek óta

forráshiányos, hitelfelvételre szorul.

Természetesen a társtelepülés kérését,

hogy Papkeszi Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete a kért határidőig a

további működtetésről nyilatkozzon, az

önkormányzat teljesíteni fogja és erről a

döntésről az érintetteket értesíti.

RÁCZKEVI LAJOS

POLGÁRMESTER

Lakossági felhívás a segélyhívók kapcsán
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2012.
szeptember 10–től a 107-es segélyhívó szám
automatikusan a Veszprém Megyei Rendőr-fő-
kapitányság ügyeletén csörög.

Sem a 107-es, sem pedig a 112-es segélyhívó nem
alkalmas azonban arra, hogy városi rendőr-
kapitányságot, ill. az ügy előadóját kapcsolják.

Kérjük Önöket, hogy a segélyhívókat csak szükség

esetén, valóban segélykérésre használják. Ügyin-

tézés, érdeklődés céljából hívják az adott szerv

központi számát:

Veszprémi Rendőrkapitányság: 06-88/428-022
Ajkai Rendőrkapitányság: 06-88/500-990

Balatonalmádi Rendőrkapitányság: 06-88/438-711
Balatonfüredi Rendőrkapitányság: 06-87/482-288
Pápai Rendőrkapitányság: 06-89/313-011
Tapolcai Rendőrkapitányság: 06-87/412-322
Várpalotai Rendőrkapitányság: 06-88/592-450

További, hasznos telefonszámokat találnak a

rendőrség honlapján, a Veszprém megyei

alportálon is (www.police.hu/veszprem).
A társszervek, mentők és tűzoltók elérhetőségeit

szintén a honlapjukon (www.mentok.hu,
www.veszprem.katasztrofavedelem.hu) láthatják. 

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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November
2. Halloween rendezvény
6. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása
16 órától a Kultúrház kistermében
8-tól V. Endrédi János Amatőr Asztalitenisz Emlékverseny
Colorban
10. Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport előadása
17. Erzsébet bál a Bocskai István Református Általános Iskola
Szülői Munkaközösségének rendezvénye

December
2. Adventi esték 1. Az adventi tárlat ünnepélyes megnyitása,
majd irodalmi teaház Papkeszin a Kultúrházban
4. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub évzáró rendezvénye 16
órától a Kultúrház nagytermében
8. Vöröskereszt Papkeszi Szervezetének rendezvénye
9. Adventi esték 2. karácsonyváró játszóház Papkeszin a
Kultúrházban
16. Adventi esték 3.  – Karácsonyi műsor Colorban 16 órától
22. Adventi esték 4. – Falukarácsony 16 órától

A Kultúrházak programjai

Az óvoda ünnepei, hagyományai

1. Néphagyományokhoz, népszokásokhoz kapcsolódó ünnepek
Szivárvány nap 2012. október 11. 15.30 óra Balatonfűzfő
Vásár-játék 2012. novemberben Márton napi hagyományok
Advent 2012. november 30-tól
Mikulás 2012. december 6. Mikulás érkezése, ajándékozás a
csoportokban 
Karácsony 2012. december 19. Karácsony az óvodában
Farsang 2013. február 15. álarcos alakoskodás, mulatozás a
Kultúrházban, a családokkal együtt
Húsvét 2013. március 27. 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 2013. május 3.
Állatkerti kirándulás 2013. május 23.
Gyermeknap az óvodába 2013. május 24.
Évzáró műsor a Kultúrházban 2013. június 7. 

4. Zöld jeles napok
Állatok napja október 4.
Víz világnapja március 22.
Föld napja április 22.
Madarak és fák napja május 10.

Egyéb események
Szüreti felvonulás 2012. szeptember 22. (óvodások műsora a
falu rendezvényén)
Idősek napja 2012. október 7. (16 óra óvodások műsora)
Szivárvány bál 2012. november 17. (Balatonfűzfőn a
Művelődési házban)
Falu karácsonya 2012. december 22.
Szülői értekezletek 2012. augusztus 30., szeptember 6., 2013.
január 17.
Fogadóórák 2012. november közepe.

Az óvoda egyéb szolgáltatásai
Úszásoktatás a nagycsoportosoknak (kezdés 2012 szeptember)
– ingyenes, nem kötelező.
Katolikus és református hitoktatás, (minden szerdán).
Logopédiai ellátás (heti  két alkalommal) – ingyenes.

KÁNTORNÉ ISTÓK KLÁRA

TAGÓVODA-VEZETŐ

Eseményterv
„Vadrózsa” Tagóvoda Papkeszi 2012/2013. nevelési év

Az V. Endrédi János Amatőr
Asztalitenisz Emlékverseny
tervezett mérkőzésnaptárja:

November 8. (csütörtök) 16 órától – sorsolás, szabályok
simertetése, gyermek kategória mérkőzései
November 13. (kedd) és 15. (csütörtök) 17 órától – női
kategória mérkőzései
November 20-án, 22-én és 27-én 17 órától – férfi
kategória selejtezők
December 4-én 17 órától – női kategória döntő
December 6-án 17 órától – férfi kategória döntő, ezt
követően eredményhirdetés, díjátadás, zsíroskenyér – parti.

V. Endrédi János Amatőr
Asztalitenisz Emlékverseny

2012. november 8-tól Colorban a

vitéz Bartha Andor Kultúrházban

Nevezési díj: 500 Ft/fő
Jelentkezni a Kultúrházakban lehet nyitva tartási időben,
vagy elektronikusan az epapkeszi@gmail.com email címen

legkésőbb november 7-ig.
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Igaz napközben még ragyogó napsütésben van részünk, de azért

már közeledik az ősz, megkezdődött a tanítás, éljük a dolgos

hétköznapokat. 

2008-ban hirdette meg az Országos Rendőr-főkapitányság az

„„IIsskkoollaa  rreennddőőrree”” programot, amely a Rendőrség tanin-

tézményekben végzett megelőzési tevékenységét foglalja keretbe,

és amelyre ugyanúgy hangsúlyt fektetünk, mint a közterületi és

bűnügyi tevékenységre.

A program a rendőri munkának az általános iskolákban folyta-

tott bbűűnn--  ééss  bbaalleesseett--mmeeggeellőőzzééssii  tteevvéékkeennyyssééggéétt fogta össze eddig,

amelyet ebben a tanévben szeretnénk a középiskolákra és

lehetőségeink szerint az óvodákra is kiterjeszteni. 

Mit takar a program? Minden iskolának van egy kkaappccssoollaattttaarrttóó
rreennddőőrree,, ő az „Iskola Rendőre”. 

• rendszeresen megjelenik az intézményben, részt vesz a külön-

böző hivatalos és szabadidős programokon

• igény esetén fogadóórát tart, részt vesz a szülői értekezleteken

• tájékoztatást ad, segítséget nyújt a pedagógusoknak az

iskolában előforduló erőszakos, pedagógiai eszközökkel már

nem kezelhető, esetekkel kapcsolatban

• rajta keresztül az iskola jelezheti a mindennapi élettel kapcso-

latban felmerülő problémáit, észrevételeket, amelyek a

Rendőrség ifjúságvédelmi tevékenységéhez kötődnek

• tőle ill. rajta keresztül is kérhetik előadások, foglalkozások,

jogi felvilágosítás tartását az intézményekben akár közle-

kedési, baleset-megelőzési, gyermek és fiatalkori bűnelköve-

téssel, áldozattá válással kapcsolatban

Várjuk, nemcsak az iskolák, hanem a szülők észrevételeit, min-

den olyan ötletét, igényét, amellyel a program hasznosabbá,

eredményesebbé tehető.

Ebben a tanévben is folytatódik az általános iskolákban, a

kerékpározó felsősöknek szervezett SSzzuuppeerrbbrriinnggaa program,

amely kiemelt feladatként kezeli a kkeerréékkppáárrooss  kköözzlleekkeeddééss  bbiizz--
ttoonnssáággáánnaakk növelését. A gyerekek nemcsak a szabadidő eltöl-

tésére, hanem egyre gyakrabban iskolába járásra is használják

kerékpárjaikat, ezért fontos azok műszaki állapotának, felsze-

reltségének ellenőrzése, és a közlekedési szabályok oktatása. 

Az évszakváltással változnak a közlekedési viszonyok, az időjárás

hűvös, párás reggelekkel, forró nappalokkal, rövidebb napokkal,

rosszabb látási viszonyokkal lep meg bennünket egyre gyakrabban. 

JJááttéékkrraa  hhíívvoomm  ÖÖnnöökkeett!!  KKöözzlleekkeeddéésssseell  kkaappccssoollaattooss  jjááttéékkrraa!!

Az újság szerkesztőségének címére várunk olyan történeteket,

írásokat, storrykat, amelyek jjóóll--rroosssszzuull  ssiikkeerrüülltt,,  ééllvveezzeetteess,,
hhuummoorrooss,,  ttaannuullssáággooss közlekedéssel kapcsolatos esetekről,

szerencsés balesetről, élményekről szólnak. Szívesen fogadunk

kirándulásokról, túrákról szóló beszámolókat, azok

szervezéséhez jó tanácsokat ddeecceemmbbeerr  kköözzeeppééiigg,, hogy aa  lleeggjjoobb--
bbaakkaatt  kköözzkkiinnccsséé    tteehheessssüükk,,  ééss  aajjáánnddéékkkkaall  jjuuttaallmmaazzhhaassssuukk!!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

Becsengettek!

Papkeszi Község Önkormányzata tisztelettel
meghívja a település lakosságát az 1956-os forradalom

és szabadságharc emlékmısorára, amely
2012. október 23-án 10.30 órai kezdettel kerül

megrendezésre Papkeszin a Kultúrházban.

Meghívó

A Rest Macskák Amatõr Színjátszó Csoport szeretettel
meghívja a település lakosságát õszi elõadására

2012. november 10-én 17 órakor a Papkeszi Kultúrházba.

Közmeghallgatás

Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
közmeghallgatást tart, melyre ezúton tisztelettel meghívja

a település lakosságát.

A közmeghallgatások idõpontja:
2012. október 24. 16.00 óra Papkeszi, Kultúrház

2012. október 25., 16.00ra Colorchemia ltp,
vitéz Bartha Andor Mûvelõdési Ház

Napirend:
Beszámoló a falu gazdasági helyzetérõl, közbiztonságáról és

környezeti állapotáról, aktuális ügyek

Meghívó
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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.

november) 20-ig. A megjelölt időpontig nem csak személye-

sen, hanem elektronikusan is eljuttatható a könyvtárba a

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

tetve az epapkeszi@gmail.com email címre küldhető. (Ne

feledje nevét és lakcímét is feltüntetni!)

A legtöbb helyes választ megjelölt játékosok között

ajándékkönyv kerül kisorsolásra. 

A helyes megfejtést a következő hírlapban olvashatják.

Kellemes időtöltést kívánok.

1. Ki volt a leghosszabb ideig uralkodó magyar király?
a) Szent István

b) Nagy Lajos

c) Ferenc József

2. Milyen állat a Kipling művében szereplő Csua?
a) patkány

b) héja

c) varjú

3. Melyik évben lett Néró római császár?
a) 39

b) 54

c) 58

4. Mi okozza a sarki fényt?
a) a globális felmelegedés

b) a napkitörések részecskeszáma

c) nagy sarki viharok

5. Melyik sportágban lett kétszeres olimpiai bajnok
Gyulay Zsolt?
a) kajakozás

b) úszás

c) súlylökés

6. Az alábbiak közül ki volt Drégely híres várkapitánya?
a) Thury György

b) Magyar Bálint

c) Szondi György

7. Hány soros egy limerick?
a) 5

b) 6

c) 7

8. Milyen jelzővel illetik az engedély nélkül működő
rádiót?
a) madár

b) kalóz

c) bohóc

9. Mi a mofetta?
a) földrengéshullám

b) Kristályos kőzetanyag

c) Vulkanikus gázfeltörés

10. Hány éven át volt műsoron a Szabó család című
sorozat a Kossuth Rádióban?
a) 39

b) 48

c) 55

Az
előző számban megjelent teszt helyes megoldása:

1 – B (1595).; 2 – A (hangszer); 3 – B (Csokonai Vitéz Mihály);

4 – C (Karl Benz); 5 – C (9); 6 – B (raki);7 – A (a fülben);

8 – B (50); 9 – C (racionalizmus), 10 – C (tulipánhagyma).

Szeptember 20-ig visszaküldött kérdéssorok mindegyikét

hibátlanul töltötték ki. A játék nyertese: Domján László
(Colorchemia ltp.) Nyereménye: Oláh János Gyümölcsfa-

kertészet című könyve. Gratulálok a nyertesnek.

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 Szerkesztõbizottság FFeelleellôôss  sszzeerrkkeesszzttôô:: K. Horváth Barbara
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