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Megújult a papkeszi Könyvtár
Egy régi elképzelés vált valóra azzal, hogy ebben az évben
felújításra került a település könyvtára, amelynek ünnepélyes
átadására április 21-én került sor.
A könyvtárat a Kultúrházba való áthelyezése előtt a régi
Tanácsháza épületében látogathatták a település lakói egészen
2004-ig, akkor került jelenlegi helyére. Jobb körülmények
között működhetett a mindössze 25 négyzetméteren, mindenképpen komfortosabb helyszínen, mint a korábbi, hiszen a
Tanácsházán fűtési lehetőség alig, vízvételi lehetőség pedig
egyáltalán nem volt.
Az átköltöztetés óta a könyvtár megélt egy selejtezést, azonban
a rendszeres állománygyarapítás következtében folyamatosan
újult és növekedett az állomány, az olvasók örömére. Egyre
többen iratkoztak be a könyvtárba és a kölcsönzési statisztikánk
is egyre jobb lett. Olvasóink az esetek többségében megtalálják

az őket érdeklő könyveket, ha mégsem, ebben az esetben
lehetőség van az ún. Országos Dokumentumellátási Rendszer
keretében az ország bármely nagyobb könyvtárából kikölcsönözni az adott kötetet, május 1-től a veszprémi megyei
könyvtárból a könyvtárközi kölcsönzést postaköltség nem terheli, ami nagy segítség, hiszen eddig a könyvek visszaküldését az
olvasónak kellett vállalnia.
A felújítást az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Papkeszi
Község Önkormányzata közösen finanszírozta, megtéve az első
lépést annak érdekében, hogy egy szebb, komfortosabb, igényesen berendezett könyvtár várja az olvasókat a településen.
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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Kezdetektől a búcsúzásig
Hamar elrepült ez a nevelési év, lassan itt a
nyár. Kicsit lapozzunk vissza az időben és
idézzük fel a 2014/15-ös év eseményeit
nagyon röviden.
Minden ott kezdődött amikor az új
gyerekek bátortalanul, anyukájuk kezét
szorongatva beléptek a csoportba. Az
óvónénik, dajka nénik, középsős és nagycsoportos gyerekek örömmel, szeretettel,
esztétikus környezettel fogadták őket,
segítették beilleszkedni mindennapi óvodai életünkbe. Sok és változatos játékot
vehettek birtokba, érdekes foglalkozásokon gyűjtöttek tapasztalatot, ismereteket, megtanulták a csoport szokásait,
szabályait. Élményekben is volt részük
bőven. Műsorral köszöntötték októberben az időseket; a Katica csoporttal
közösen felelevenítették a Márton napot;
izgatottan várták a Mikulást; szívrepesve
lesték a karácsonyfa alatt sokasodó
játékokat; farsangon szép jelmezbe
öltöztek és szülőkkel együtt mulattak;
Húsvétkor örömmel fogadták a fiúk

locsolását és együtt keresték a bokrok alatt
megbúvó ajándékokat; szavalóversenyen
ügyeskedtek; Anyák napján verssel és
ajándékkal köszöntötték a meghatódott
anyukákat. Bábszínházban, uszodában,
csillagvizsgálóban is voltak. Sok mindent
megtanultak ezalatt az idő alatt: „ossz
meg mindent másokkal, ne csalj a játékban, ne bánts másokat, rakj rendet magad
után, ne vedd el a másét, kérj bocsánatot,
ha valakinek fájdalmat okoztál, evés előtt
moss kezet, minden nap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játssz és
dolgozz egy keveset, délutánonként
szundíts egyet! A nagyvilágban óvatosan
közlekedj, fogd meg a társad kezét, és ne
szakadjatok el egymástól!” A nagycsoportosok voltak a példaképek, ők tanítgatták
kisebb társaikat nagy türelemmel, szinte
testvéri szeretettel. Nemsokára elbúcsúztatjuk őket, hisz felkészültek az iskolára.
Útravalóul azt kívánjuk nekik, hogy soksok dícséretet zsebeljenek be az iskolában.
Őrizzétek meg szívetekben az óvodai

szép emlékeket és néha azért látogassatok
meg minket.
A Süni csoport elköszönő nagycsoportosai: Baka Kerubina, Farkas Bence Kornél,
György Laura, Kovács Vanda, Krepsz
Kevin, Lendvai Dominik, Orsós Ádám,
Pap Edvin, Varga Olivér Noel, Zatykó
Emília Zoé
KÁNTORNÉ ISTÓK KLÁRA ÉS MÜRKLI
ANIKÓ ÓVÓNÉNIK
CZOTTER CSABÁNÉ RÓZSA DAJKA NÉNI
ÉS VARGA ZSOLTNÉ JUCIKA NÉNI

Hova repül nyolc kis Katica...
„Mert álom kell,
hogy gyermek maradj az életben,
Az idő múlhat, de az álmot őrizd örökre
a szívedben.”
Újra elszaladt egy év az óvodai
életünkben, s már lázasan készülődünk
az évzárónkra, búcsúztatóra.
Nap mint nap érezzük leendő elsős ovisainkon az idő múlását, gyakrabban
átölelnek bennünket, hozzánk bújnak,
néha pityeregnek kicsit, kifejezik érzéseiket a „várom már az iskolát!” vagy
„inkább még maradnék az óviban,
veletek”-et. Szorongás, félelem, vágyakozás, kíváncsiság, öröm-ezek mind az
elkövetkező időszakot érzékeltetik. Mi,
óvónők tudjuk, hogy gyermekeink
megértek az iskolára! Persze, ki-ki a maga
szintjén, de bizakodunk helytállásukban.
Miközben bátorítjuk őket, szívünk egyre
többször elszorul, hisz 3–4 év együtt
töltött idő lezárása következik be
hamarosan.

„Mi lesz velünk, nélkületek?”– hallják
gyakran tőlünk búcsúzó gyermekeink.
„Megtanítottátok a kisebbeket együtt
játszani, elrakodni játék után, segíteni az
óvónéniknek, a dajka néninek.
Vigasztaltátok a kicsiket, ha „anyahiányuk” volt és sírdogáltak.
Vigyáztatok rájuk a mosdóban, öltözőben, sokszor segítettetek nekik öltözésnél, vetkőzésnél. Türelmesen vártatok a
tornasorban, ha lassabban végezték a
gyakorlatokat. Ti voltatok az ügyes, okos
Nagytestvér nekik! Az iskolában – furcsa
lesz – Ti lesztek a legkisebbek ősszel.
Biztos, hogy féltőn, szeretettel, örömmel
fogadnak majd Benneteket a leendő
Tanító nénik, a gyerekek, az egész iskola!
Kívánjuk, hogy érezzétek jól magatokat,
hozzatok sok arany csillagot, matricát,
piros pontot.
És persze egy-két feketétől sem fog
összedőlni a világ! ☺
Reméljük mindig szeretettel gondoltok
vissza az óvodátokra, Ránk!

A Katica csoport búcsúzó nagycsoportosai: Csonkás Regina, Kási Balázs Gyula,
Kiss Zselyke, László Borbála Katalin,
Péterfy Marcell István, Rupa Lorenzó
Noel, Tóth Péter, Várkonyi Aisa
„Ha kilépsz az életbe
Élj sok boldog évet
Szeress Te is úgy Bennünket,
Mint ahogy mi Téged!”
ŐRI ZSUZSANNA ÉS BUDÁNÉ BENDE
MÓNIKA ÓVÓNÉNIK
GALAMBOS LAJOSNÉ, MARIKA DADUS NÉNI
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Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület 2015. április 20-án rendkívüli ülést tartott.
A Képviselő-testület
• megalkotta az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására
vonatkozó rendelkezésekről szóló önkormányzati rendeletét
• elfogadta az Önkormányzat 2014-2019. évi Gazdasági Programját,
azonban úgy döntött, hogy azt júniusi ülésén felülvizsgálja. A felülvizsgálat során a Gazdasági Programot kiegészíti a rendelkezésre álló
költségvetési adatokkal és szempontrendszerrel.
• elfogadta a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását.
• a Petőfi utca felújítása II. ütemének műszaki ellenőri feladatai
ellátására Szalai Sándor egyéni vállalkozót bízta meg.

A Képviselő-testület 2015. április 29-én tartotta soron következő
rendes ülését.
A Képviselő-testület
• megalkotta a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletét.
• elfogadta az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről szóló
jelentést.
• elfogadta a Balatonfűzfő Város Önkormányzat Szivárvány Bölcsőde
és Óvoda „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda és a Balatonfűzfői
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadását.
• megtárgyalta a Kállai Éva utca elnevezésének megváltoztatása tárgyában készült előterjesztést és az utcában élők javaslatának
figyelembe vételével az utca ORGONA UTCA névre történő átnevezését határozta el. A választott közterület nevet véleményeztetni
kell a Földrajzinév Bizottsággal. A Földrajzinév Bizottság elfogadó
véleményének birtokában folytatható a közterület átnevezésével
kapcsolatos eljárás, melyről érintetteket tájékoztatni fogjuk.
• a papkeszi Művelődési Ház működési feltételeinek javítása
érdekében multifunkcionális nyomtató beszerzését határozta el.
• ebben az évben is támogatja a Papkeszi állandó lakosok Öböl-kártya
megváltását.

A Képviselő-testület 2015. május 13-án rendkívüli ülést tartott.
A Képviselő-testület
• „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” című
pályázaton „A Papkeszin működő „Vadrózsa” Napköziotthonos
Tagóvoda konyhájának és étkezőjének felújítása, bővítése” című projekt benyújtását nem támogatta, mivel az önrész mértéke Papkeszi
Község Önkormányzata számára kedvezőtlen. (Nyertes pályázat
esetén a beruházás összköltségének 25 %-át saját erőből kellett volna
biztosítani, ami az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében nem
áll rendelkezésre.)
• hozzájárulását adta Papkeszi község „Balaton Felvidék Neked” című
kiadványban történő megjelentetéséhez.
• támogatta a Bakonyi Vágta (a Nemzeti Vágta regionális elődöntője)
megrendezését.

A Képviselő-testület 2015. május 27-én tartotta soron következő
rendes ülését.
A Képviselő-testület
• Papkeszi településen a dohánytermék-kiskereskedelem ideiglenes
gyakorlására Ráczkevi Lajosné egyéni vállalkozó kijelölését javasolta a
ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaságnak. A Képviselő-testület a Nagy Magdi Trafik Bt.
dohánytermék-kiskereskedelem ideiglenes gyakorlására történő
kijelölését nem támogatta.
• tájékoztatót vitatott meg a csecsemővédelem helyzetéről.
• megtárgyalta a falugondnok és a telepgondnok tevékenységéről
szóló tájékoztatót.
• elbírálta az államháztartáson kívüli forrás átadására érkezett pályázatokat. A Képviselő-testület 2015. évben
o az Értelmet az Életnek Hagyományőrző Egyesület Balatonvidéki
Sorstárs Népdalkör részére 100.000 Ft,
o a Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport részére 100.000 Ft,
o a Papkeszi Polgárőr Egyesület részére 400.000 Ft,
o a Tegyünk Együtt Colorért Egyesület részére 100.000 Ft,
o a Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjasklub részére 100.000 Ft,
o a Papkeszi Katolikus Egyházközség részére 100.000 Ft,
o a Papkeszi Református Egyházközség részére 100.000 Ft támogatást biztosít.
• az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”
című pályázati kiírás keretében pályázat benyújtását határozta el a
„Petőfi Sándor utca felújítása Papkeszin” című projektre. A
Képviselő-testület a bruttó 8.110.933,- Ft összköltségű beruházáshoz a pályázat keretében bruttó 6.894.293,- Ft összegű vissza
nem térítendő támogatást igényel és a pályázathoz kapcsolódó bruttó 1.216.640,- Ft saját forrást biztosítja a 2015. évi költségvetés
beruházási előirányzata terhére.
• a Papkeszi, Petőfi utca felújítására kiírt ajánlattételi eljárást
érvényesnek és eredményesnek nyilvánította. Megállapította, hogy
az ajánlattételi felhívásra három érvényes ajánlat érkezett:
o Útéppark Kft. (Székesfehérvár)
ajánlat bruttó összege: 13.283.184 Ft
o Swietelsky Magyrország Kft (Budapest)
ajánlat bruttó összege: 10.724.218 Ft
o STRABAG Általános Építő Kft.
ajánlat bruttó összege: 7.900.933 Ft.
A Képviselő-testület az ajánlattételi eljárás nyertesével – a STRABAG
Általános Építő Kft (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.) – az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című
pályázati kiírás keretében benyújtott „Petőfi Sándor utca felújítása
Papkeszin” című projekt kedvező elbírálása esetén köti meg a vállalkozási szerződést. A Képviselő-testület – amennyiben a pályázat
nem nyer kedvező elbírálást – a Petőfi utca felújítását a kiírás szerinti
műszaki tartalom megtartásával, a mennyiségi felületbeli igény
mérséklésével, az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében rendelkezésre álló 4 millió forint előirányzat erejéig kívánja megvalósítani.

4

Papkeszi Hírlap

• a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása, továbbá a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása iránt pályázat benyújtását határozta el.
• elfogadta a Balatonalmádi Szociális Társulás módosított társulási
megállapodását.
• elfogadta a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását.
• a 2015. július 17–18-án tartandó falunapi rendezvényre 6 fő testvértelepülési delegáció meghívásáról döntött.
• a tulajdonát képező Papkeszi-Colorchemia lakótelep 105/2. sz.

2015. június

alatti – volt bölcsőde – épület további egy évre történő bérbeadásáról döntött a Győrfi IM Kft. részére. Az épület bérleti díját
70.000 Ft/hó összegben állapította meg.
• megtárgyalta az önkormányzat tulajdonát képező Papkeszi, Fő u.
94/I. sz. alatti ingatlanra érkezett vételi szándék bejelentéséről szóló
előterjesztést és úgy döntött, hogy az ingatlant nem kívánja értékesíteni.
• a balatonfűzfői Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjévé
Salamon Tamásné megbízását javasolta Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének.

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének
12/2003.(X. 03) Rendelete
a helyi környezet védelmérôl, a közterületek és ingatlanok rendjérôl, település tisztaságáról
13. §1
AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSE
(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással
történhet.
(2) a./ Kerti hulladék égetése ingatlanon belül hétfői és pénteki
napokon 8–18 óra között, szélmentes időben megengedett. Az
égetés maximum 30 percig tarthat, tartós füstölés nem
megengedett.
b./ Szeles időben, továbbá nyári évszakban (május 1-jétől augusztus 31-ig) szemétégetés céljából tűzgyújtás szabad térben nem
megengedett. A tűzvédelmi szabályok szigorúan betartandók.
1

(3) Az égetést végző személy köteles az égetés teljes időtartama alatt a
helyszínen tartózkodni, csak a szükséges ideig végezni az égetést, a
tűz terjedését megakadályozni. Emellett az égetést a környezet és
levegő lehető legnagyobb kíméletével, a levegő védelmével
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve kell végezni.
(4) Kerti hulladéknak nem minősülő hulladék égetése a teljes naptári
évben tilos. Kerti hulladéknak nem minősülő egyéb szilárd hulladék kezelésére a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló helyi
rendeletben foglaltak az irányadóak.
(5) Kerti szalonnasütő és grillsütő rendeltetési céljának megfelelően
használható, különös tekintettel a használt tüzelőanyagra oly
módon, hogy használat során be kell tartani a szomszédjogokra és
a birtokvédelemre vonatkozó előírásokat.

módosította a 16/2008.(XI.27.) rendelet. Hatályos: 2008. december 1-jétől.

A falunapok tervezett programja
2015. július 17. péntek, 17.00 órától.
Helyszín: Papkeszi, Kultúrház
Program:
• Megnyitó
• Óvodások műsora
• A Bocskai István Református Általános Iskola diákjainak műsora
• Lőrincz Miklós: Indiába sóért című bohózat a Rest Macskák
Amatőr Színjátszó Csoport előadásában
• Nyögéri Zoltán amatőr festő első kiállításának megnyitója
2015. július 18. szombat, 9.00 órától
Helyszín: közösségi park (a Polgármesteri Hivatal és az általános iskola
közötti park)
• 9.00 órától Főzőverseny, „A falu legerősebb embere 2015.” verseny,
„Micsoda nő! 2015.” verseny hölgyeknek
• Arc- és csillámfestés (ingyenes)
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

• 17.00–21.00 kulturális műsor
• A délelőtti versenyek eredményeinek ismertetése, díjátadás
• Kid Rock and Roll SE táncműsora • Vidám fiúk Fűzfőgyártelepről
• Sorstárs Népdalkör • Vidám fiúk Fűzfőgyártelepről
• HEMO Winner Versenytánc Egyesület táncműsora
• Bonbon együttes műsora
• Takács Donáta Dóra és Tasi Viktórai tánc
• Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport
• Emese éSatöbbiek – Kispál és a Borz dalok egy órában a Tökéletes
Helyettesek zenekar koncertjén
• Utcabál (zene: Royal Band zenekar kb. 22.30-tól)
A rendezvény ideje alatt büfé a helyszínen
2015. július 19. vasárnap, 19.00 órától
• Jótékonysági koncert a Református templomban a templom
orgonájának felújításáért.
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Költészet napi rendezvényeink
A Költészet napja alkalmából ebben az évben
is három rendezvénnyel vártuk a település
lakosságát. A rendezvénysorozatot a Magyar
Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ
állományában szolgáló katona festőnők
„Katonák a művészetekben” című kiállításának megnyitójával kezdtük, melyre április 8án került sor. A kiállítást köszöntötte Ráczkevi
Lajos polgármester úr, a kiállítást megnyitotta
Simon-Jójárt Sándor nyugállományú ezredes,
aki megnyitóbeszédében méltatta a művésznők munkáit, kiemelve, hogy a képeket szemlélve pár percig részesülhetünk az ő alkotó
boldogságukban. Az ünnepségen közreműködött a Military Girls formáció.
A kiállításon Szegedi Olga, Karácsony
Jánosné, Tóth Mónika festményeiben és
Keszeg Tünde üvegfestéseiben gyönyörködhettünk, a kiállítás április 30-ig várta az
érdeklődőket.
Április 10-én délelőtt a várpalotai
Mézengúzok zenekar érkezett a Kultúrházba,
hogy egy felejthetetlen, vidám koncertet
adjanak óvodásainknak és az alsó tagozatos
iskolásoknak. A hangulat szinte olyan volt,
mint egy igazi koncerten, a gyerekek a színpad
előtt táncoltak és énekelték a gyermekdalokat
az énekesnővel.
Április 11-én 14 órától vette kezdetét az
immár 8. alkalommal megrendezett
települési versmondó verseny (61 fő versenyző részvételével), amelyre ebben az évben
ma élő magyar költők verseivel lehetett
jelentkezni négy kategóriában. A versmondók ügyességét három fős zsűri értékelte,
melynek tagjai: Rábai Zsanett és Bakonyvári
Orsolya, a zsűri elnöke pedig a József Attila –
díjas Fenyvesi Ottó költő volt. A versenyzők
minden kategóriában emléklapot kaptak
részvételükért, a helyezettek és a különdíjasok oklevelet és könyvjutalmat.

Eredmények:
Óvodás kategória:
I. helyezett: Kiss Zselyke – Papkeszi
(Orgoványi Anikó: Csuklósbusz; felkészítő:
Őri Zsuzsanna óvónő)
II. helyezett: Péterfy Marcell István –
Papkeszi ( Juhász Magda: Ha én király
lennék; felkészítő: Őri Zsuzsanna óvónő)
III. helyezett: László Borbála Katalin –
Papkeszi (Csorba Piroska: Psszt!; felkészítő:
Őri Zsuzsanna óvónő)
Különdíjasok: Kovács Zsófi – Berhida
(Bartos Erika: Apához; felkészítő: Suri
Lászlóné), Farkas Bence Kornél – Papkeszi
(Orgoványi Anikó: Ma jó voltam; szülői
segítséggel készült a versenyre)
Általános iskola alsó tagozatos kategória:
I. helyezett: Hámori Gábor – Balatonkenese
4. osztály (Lackfi János: Apám kakasa;
felkészítő pedagógus: Bicskei Zoltánné)
II. helyezett: Várady Lilla – Balatonkenese
4. osztály( Szabó T. Anna: Famese; felkészítő
pedagógus: Bicskei Zoltánné
III. helyezett: László Viktória – Papkeszi
4. osztály (Varró Dániel: Randi; felkészítő
pedagógus: Holicsekné Sebestyén Annamária)
Különdíjasok: Oláh Míra – Berhida 3. osztály
(Tarnóczi Köles Ildikó: Tavasz tündér;
felkészítő pedagógus: Császár Zsuzsanna),
Farkas Olivér – Balatonkenese 4. osztály
(Kovács András Ferenc: Egy pettyes petymeg;
felkészítő pedagógus: Bicskei Zoltánné)
Általános iskola felső tagozatos kategória:
I. helyezett: Lakatos Georgina – Berhida
8. osztály (Benkő Péter: Ma nem; felkészítő
pedagógus: Császár Zsuzsanna)
II. helyezett: Brasch Renáta – Papkeszi
8. osztály (Ágai Ágnes: Emlékezlek; szülővel
készült a versenyre)
III. Helyezett: Pfeifer Viktória – Berhida
5. osztály (Csorba Piroska: Mesélj rólam;
felkészítő pedagógus: Császár Zsuzsanna)
Különdíjas: Barnóczki Bertold Boldizsár –
Papkeszi 5. osztály (Bertram Gábor: Az
aranyhal; szülővel készült a versenyre)
Középiskolás és felnőtt kategória
I. helyezett: Őri Zsuzsanna (Csorba
Piroska: Édesapám)
II. helyezett: Savanyu Beáta (Baranyi
Ferenc: Hajsza)
III. helyezett: Humpók Mária (Kányádi
Sándor: Tűnődés csillagok alatt)

Különdíjas: Brasch Zsuzsanna (Baranyai
Máté: Vajon tudja-e, hogy mit és hogyan, - és
miért vele szerettem…?)
Köszönjük valamennyi versenyzőnek a részvételt, a szép verseket, valamint a felkészítő
óvónők, pedagógusok munkáját is. Bízom
abban, hogy a következő évben is részt
vesznek a versenyen. Végezetül, kérem,
olvassák el az alábbi verset a vers születéséről.
Wass Albert: A vers
Nem úgy fakad a vers,
ahogy Ti gondoljátok,
nagy véres harcok árán…
bús, könnyes csókok árán:
nem úgy fakad a vers.
A vers csak születik,
mint ahogy születik a szél.
Vagy a virág.
Vagy a falevél.
Szellő a vers, s én azt hiszem,
a Végtelen küldi vele nekünk
Világ-virágok bűvös illatát,
S amint szívünkön lopva illan át
Lepergeti az érzés-szirmokat.
(Alkony felé egymásnak
furcsa kékes titkokat
hegyek üzennek így.)
Mikor a vers fakad,
egy pillanatra minden más megáll.
Csal alig-alig dobban a szívünk,
mint patak, akit a tél mederbe zár.
Egy pillanat…s a lelkünkön
lábujjhegyen megy át
egy messziről jött csöndes idegen.
Tavaszi oson át néha
így az alvó ligeten.
SAVANYU BEÁTA KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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Bocskai napok rendezvénysorozat
Az elmúlt két évtizedben már hagyománnyá
vált a Bocskai István Református Általános
Iskolában a Bocskai napok rendezvénysorozat. Idén 2015. április 15–17. között
került megrendezésre.
A háromnapos program kiemelkedő szerepet
tölt be iskolánk életében. A gyerekek különböző
programok és előadások között válogathattak,
ahogy ez rövid összefoglalónkból kitűnik.
Április 15-én szerdán a délelőtti órákban
angol nyelvi vetélkedő és egészséges életmód
volt a fő téma. Az angol nyelvi vetélkedő
lebonyolításában segítséget nyújtottak a
Veszprémi Amerikai Kuckó és az Unicef
képviselői. Az egészségórák keretein belül
Pongó Irén és Bollók Ferenc nyújtottak
hasznos információkat a gyógynövényekről
és tippeket azok használásáról. A délelőtti
programok folytatásaként történelmi vetélkedőn vettek részt tanulóink.
Hivatalosan, délután 16 órakor Kollarics
Erika grafikus művésznő képeiből álló kiállítás megnyitásával vette kezdetét a Bocskai
napok. Nagy örömünkre szolgált, hogy a
Sorstárs népdalkör színvonalas dalcsokrával
közreműködött a megnyitó lebonyolításában.
Április 16-a csütörtök az egészséges életmód
jegyében folytatódott. Az alsó tagozatosok
egészséges ételeket kóstolhattak, melyeket a
tanító nénik készítettek számukra. Az ételek

között egyaránt megtalálhatóak voltak a
zöldségek, gyümölcsök, valamint az ebből
készült finomságok, mint például a céklás-,
vagy sárgarépás szendvicskrém.
A falatozás alatt Kiss Irén védőnő tartott
előadást a kicsiknek, valamint ezzel párhuzamosan a környezetvédelemmel kapcsolatosan élhették ki kreativitásukat diákjaink,
plakátkészítés formájában.
A felső tagozat 7–8. osztályos tanulóinak a
Pannon Egyetem munkatársai tartottak előadást a Fény éve címmel. Az 5–6. osztályosok orvosi előadáson vehettek részt, melyet dr. Mester
Miklós szülész-nőgyógyász szakorvos tartott.
Ezzel egy időben az alsósok részére a Globe
Dental képviselői tartottak fogászati előadást.
A délelőtti programsorozatot a Bűvös kocka
verseny és a „Ki mit tud” zárta, melyben
tanulóink ügyességüket bizonyították.
Délután a családi sportversenyeké és a népi
játékoké volt a főszerep, örömünkre szolgált,
hogy sok szülő, testvér és családtag nevezett a
rendezvényre.
Április 17-én pénteken a rendezvénysorozat
záró napján délelőtt folytatódtak a logikai
versenyek az alsósok számára, míg a felső
tagozatosok József Attila versenyen mérhették
össze tudásukat. A versenyek mellett az
elmaradhatatlan rendőri bemutató is megrendezésre került, ahol a gyerekek a kerékpáros

„Akit párodul melléd rendelt az ég
Becsüld meg, szorítsd meg kezét
És ha minden álmod valósággá válik
Akkor se feledd el
Légy hű mindhalálig.” (Madách Imre)

A Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai sok
szeretettel köszöntik Csirke Józsefet és feleségét
50., Berta Kálmánt és feleségét 55. házassági
évfordulójuk alkalmából. Sok boldogságot és
még sok együtt töltött évet kívánunk!

ügyességi versenyen való részvétel mellett
kipróbálhatták a rendőrautót, különböző
golyóálló mellényeket és egyéb rendőrök által
használt védelmi eszközöket. Ezúton szeretnénk megköszönni a rendőrség segítségét.
A programok ideje alatt diákjaink minden
nap helyben készített, kemencében sült
pogácsával és a Katica pékségtől kapott
finomabbnál-finomabb péksüteményekkel
tölthették meg hasukat, így fokozva szellemi
és fizikai teljesítményüket.
A Bocskai napok lezárásaként a művelődési
házban került megrendezésre a Kulturális
szemle, melyen minden osztály képviseltette
magát. A műsorszámok között megtalálható
volt: vers, színdarab, néptánc, modern tánc és
musical részlet.
„Valahányszor valaki jót cselekszik ezen a
világon: egy (...) pillangó száll föl a levegőbe, s viszi a hírt a Jóistennek.”
(Wass Albert)
A hírlap hasábjaink keresztül szeretnénk
köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen
formában, módon segítséget nyújtott a Bocskai
napok lebonyolításában. Az önzetlen segítségnyújtás igazolja, hogy kis községünkben
kiemelkedően fontos helyet foglal el diákjaink élete.
HORVÁTH ANNAMÁRIA, ISKOLATITKÁR
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Köszöntés
Április 17-én abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a településen
élő Klemencz Kálmánné Ilonka nénit köszönthettem 90. születésnapja
alkalmából.
Ilonka néninek küzdelmes élete volt, megélte a II. Világháborút, annak
minden nyomorúságával. A háború alatt ők is, mint több falubeli, elhagyták a települést, Vörösberényig jutottak, onnan nem tudtak tovább menni.
Egy hét ott-tartózkodást követően, miután nagyjából helyreállt a rend,
hazajöttek. Sok szomorúságot éltek meg abban az időben, de a szerető,
gondoskodó családban, fiatalként könnyebben elviselték ezeket a terheket.
Ilonka néni úgy véli, a hosszú élet és a jó egészség titka a mértékletesség,
mind az étkezésben, ivásban, mind pedig a munkában. Emellett nagyon
fontos a szeretet, mert ha az nincs, akkor megbetegszik a lélek és a test is.
Ahogy a Biblia is mondja, felebaráti szeretetben kell élni.
Két gyermeke, öt unokája és tizenegy dédunokája van.
Ilonka néni! Isten éltesse még sokáig szeretetben, egészségben!
RÁCZKEVI LAJOS, POLGÁRMESTER

Rohan az idő a TEC-nél!
Itt van május vége! Egyesületünk az idén is aktívan kezdte az évet. Már most jó néhány programon vagyunk túl. Mint már jó néhány éve az
idén is megtartottuk a gyerekek farsangi mulatságát. Sok gyerkőc öltött jelmezt, és mutatkozott be társainak és a közönségnek. És aminek
minden évben örülünk, hogy nem csak a kicsik,
hanem nagyobbak, sőt felnőttek is beöltöznek
évről évre. Igyekszünk mindig jó hangulatot
teremteni. A jelmezes felvonulás után közös
játékokkal, zenével, tánccal múlatjuk az időt.
A rágcsálni valóról és az itókáról is magunk
gondoskodunk. Mindenki hoz magával
valamit, ki sósat, ki édeset, ki innivalót.
A vidám farsangi hangulatot komolyabb
prog ram követte, mégpedig márciusban.
15-én az 1848-as szabadságharc emlékét
idéztük fel, és megemlékeztünk a márciusi
ifjakról. Mindig izgalmas, hogy vajon hányan
lesznek az ünnepélyen, hisz lakótelepünk
egyébként is kicsi, így túl nagy részvételre
nem számíthatunk. Szerencsére mindig vannak érdeklődő személyek akik szívesen
vesznek részt komolyabb programjainkon is.
Áprilisban két programot is szerveztünk
környezetünk rendbetétele érdekében. 2011
után az idén újra „Borostyán stop” címén
megszabadítottuk a fákat a borostyántól.
A délelőtti néhány fős kis csapat délutánra
már szépen kikerekedett, és jó hangulatban
közös erővel juttatta lélegzethez lakótelepünk fáit. Voltak olyanok is akik nem jöt-

tek le a megbeszélt időpontra, de saját házuk
környékén szorgos kezek szaggatták a borostyánt, így téve egyre nagyobbá a megtisztított területet. Nem telt el egy hét és itt volt
a „Föld napja”. Kis csapatunk újra összegyűlt
és együttes erővel szedte össze a szemetet
a lakótelepen belül és kívül is. Az elvégzett
munka után zsíros kenyér és üdítő várta
a résztvevőket. Volt aki friss saját kertben termett retekkel gazdagította a kínálatot.
A délután befejezéseként megbeszéltük az
április 30-i májusfa állítás részleteit Újra úgy
váltunk el egymástól, hogy hamarosan
találkozunk egy újabb program alkalmával.
És eljött az ideje a májusfa állításának is.
A megbeszélteknek megfelelően amíg a fér-

fiak és fiúk elmentek kivágni a fát, addig mi a
kislányokkal elkészítettük a krepp-papír szalagokat, amiket utána együtt a legkisebbekkel
felkötöztünk a fára. Aztán sikerült a helyére
állítani az immár gyönyörű színekbe burkolózott fát. Aztán mint minden évben a
legkisebbekkel énekelve körbetáncoltuk az
idei év májusfáját. Lánc lánc eszterlánc....
hangzott az ének egészen addig míg mindenkire rá nem került a sor. És majd újra táncolunk a gyermeknapon, amikor a kitáncolásra kerül majd a sor. Másnap a nagyoknak
kedveztünk egy május elsejei foci nappal,
ahol az 5 csapat lejátszotta a körmeccseket, és
az általuk összeadott nevezési díjból
megvásárolt május elsejéhez illő virsli-mustár
párosítás is elfogyasztásra került. Következő
programunk még várat magára. Hisz a május
23-ra tervezett Főzőversennyel egybekötött
gyermeknapot egy héttel el kellett halasztanunk a rossz idöjárás miatt. Úgy tűnik az új
időpont már kedvezőbb időjárással kecsegtet.
A következő időszak is sok érdekes programot tartogat az érdeklődők részére.
Minden programunkra szeretettel várunk
mindenkit. Az aktuális programok megjelennek a hírlapban, meghívókat teszünk ki a
lakótelepen és a facebook-on is tájékoztatjuk
az érdeklődőket.
STÉBERNÉ ENDRÉDI MÁRTA
TEC ELNÖKE
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Túrázzon velünk!
Tisztelt Lakosság!
Június 27-én, szombaton túrázni hívjuk
Önöket az úrkúti Őskarszthoz. A tervezett
túra hossza 20 km. A 8-as úton, Szentgál
vasútállomástól indulva a P majd a P+
jelzést követve először a Tűzköves-hegyet
másszuk meg, majd a jelzést követve szelíd
emelkedők és lejtők leküzdése után
érkezünk meg Úrkútra, amely egykori
mangánérc bányájáról híres. Mint geológiai természeti értéket, már 1951-ben

védetté nyilvánították, a Bakony–Balaton
Geoparkban az Úrkúti-őskarszt TT 2013ban az év földtani értéke lett. Különleges
földtani képződmény, amely nemzetközi
viszonylatban is egyedülállónak számít,
ugyanis a mangánérc kitermelése során
alkalmazott kézi fejtési mód és a viszonylag
kevés robbantás alig károsította a feltáruló
őskarsztos formakincset. Utazás egyénileg
személyautóval történik. A túrával
kapcsolatos megbeszélés ideje: június

24-én, 18.00 órától Papkeszin a Kultúrházban. Várunk mindenkit!
RÁCZKEVI LAJOS, SZERVEZŐ

Véradásról….
A véradás önzetlen segítségnyújtás másoknak, olyan gesztus, amely
mindenképp megbecsülést érdemel.
A vér a gyógyítás nélkülözhetetlen kelléke, műtéteknél bizonyos életmentő kezeléseknél, és nem utolsó sorban a gyógyszergyártásban is
jelentős a szerepe. A vért semmilyen módon nem tudjuk pótolni és a
folyamatos kiegyensúlyozott vérellátást a véradók biztosítják.
A véradóknak a 18. életévet be kell tölteni, és nem lehet több az életkoruk 65 évesnél. A véradások között 56 napnak kell eltelnie. A nők
évente 3, míg a férfiak évente 5 alkalommal adhatnak vért, előtte
fontos a fokozott folyadékbevitel. A véradást egy orvosi ellenőrzés
előzi meg. Minden véradó 3 ember életét menti meg. Soha nem tudhatod, hogy neked vagy szeretteidnek mikor lesz szüksége segítségre.
Kedves Véradók és leendő Véradók!
Minden esetben meghívót küldünk, a véradás helye a Bocskai István
Református Általános Iskola. A Magyar Vöröskereszt szervezésében
történik a véradás, mely szervezet fő prioritásául tűzte ki a fiatalabb

korosztály megszólítását annak fontosságáról. A véradás önkéntes és
térítésmentes, alkalmanként 500.- Ft-os étkezési utalványt kapnak a
résztvevők.
2015. június 14-én a Véradók Világnapján tisztelgünk a véradók
előtt. Szeretettel és tisztelettel szólítunk meg minden papkeszi
lakost, hogy kapcsolódjanak be ebbe az önkéntes nemes feladatba,
melynek időpontját a délutáni órákra szervezzük, hogy minél
többen részt tudjanak azon venni.
Minden évben december első szombatján, Papkeszin ünnepség
keretében vendégül látjuk véradóinkat, tagjainkat, megköszönve
éves, példamutató magatartásukat, hogy a véradással hozzájárultak
embertársaink gyógyulásához.
Ezen a napon köszönetet mond véradóinknak Dr. Rácz Jenő a
veszprémi kórház főigazgatója.
NAGY JÓZSEFNÉ
HELYI SZERVEZET NEVÉBEN

Rest Macskák Amatőr
Színjátszó Csoport
előadásában

Straub Dezső:

Nejcserés támadás című bohózat
2015. június 27-én
18.00 órai kezdettel
Papkeszin a Kultúrházban.
Belépőjegyek: 300 Ft
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Gyülekezeti hírek
„Te azért a munkának terhét hordozzad,
mint a Jézus Krisztus jó vitéze.”
II. Timóteus 2:3
Isten nagy kegyelméből a Papkeszi-Berhidai református
gyülekezetek a Pápai Református Teológiai Akadémia küldöttségét fogadhatták május 8–10. között.
A teológusok az Akadémia hagyományaihoz híven látogatják a
református gyülekezeteket, azért, hogy megismerjék és kicsit nagyobb belelátásuk legyen a gyülekezetek életébe, a lelkipásztorok
munkájába, és ha tudnak még kétkezű munkát is végeznek.
Ezen a hétvégén a gyülekezetünkbe ilyen szándékkal jött a 8 fős
küldöttség.
Pénteken, Peremarton-gyártelep idősek otthonában végeztek szolgálatot. Ezt követően rövid városnézés és templomlátogatás
következett, majd a berhidai gyülekezeti házban vacsora, közös
beszélgetés és énektanulás. Szombaton, Papkeszin a parókia körüli
munkálatok folytak.
A fiatalok, a gyülekezet ott lévő tagjai és a presbitérium együtt dolgozott, azért, hogy a parókia környezete épüljön és szépüljön.
Többek között a kert végében lévő fák kerültek ritkításra valamint
kivágásra. De padlássározásra is sor került a jobb szigetelés miatt,
valamint a melléképületek takarítása is megtörtént. A munkálat
szinte egész napos volt, de az eredmény látható. Ez a hétvége a
gyülekezet segítségére szolgált és egy jó példa is volt az összefogásra. Nem csak a gyülekezet összetartása és együttmunkálkodása
mutatkozott meg, hanem a községünk segítőkészsége és adakozó
szándéka is.
Közös ebéd is volt és déli könyörgés, mert tudjuk, hogy „Nem csak
kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából
származik.” Máté 4,2-4.
Este már a teológia tanára Dr. Balla Ibolya egyetemi docens és
kedves férje Balla Attila is csatlakozott hozzánk. Közös beszélgetés
vacsora és persze a másnapi szolgálatra való készülés zárta az estét.
Másnap mind a berhidai, mind a papkeszi gyülekezetben végeztek
szolgálatot a teológusok és tanáruk is. Zenés-verses szolgálatot
követően egy kis betekintést nyerhetett a gyülekezet a teológián
való oktatásba valamint a tanulók mindennapjaiba. Az igehirdetés

szolgálatát Dr. Balla Ibolya végezte, valamint a kántori szolgálatot
Kocsis Ábel teológus. A hétvégét közös ebéddel zártuk.
Isten iránti hálával köszönjük meg a teológusok munkáját, szolgálatát és azt, hogy ennek az alkalomnak a mi gyülekezetünk részese
lehetett. És itt szeretnénk még egyszer megköszönni mind az
egyéni, mind a vállalkozói felajánlásokat és támogatásokat azért,
hogy ez a hétvége létrejöhessen.
„Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó
cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Máté 5:16)

Gyülekezeti alkalmaink:
2015. június 7-én 11:00 órai kezdettel az istentisztelet keretein
belül Isten iránti hálával szeretnénk köszönteni a Pedagógusokat,
melyen ünnepi köszöntőt mond Dr. Huszár Pál a Dunántúli
Református Egyházkerület Főgondnoka, a Zsinat világi elnöke
2015. június 13-án 10:00 órai kezdettel Családi és Gyermeknapot tartunk. A napnak azért is Családi Nap a neve, mert szeretnénk olyan
programokkal és feladatokkal készülni, melyeket a családok együtt
tudnak játszani. Tehát mindenképpen számítunk a szülőkre is egyúttal.
Közös feladatok megoldása, csapatjátékok, énektanulás, közös
étkezés, vetélkedő várja az érdeklődőket. A gyermekek egyedül is
érkezhetnek.
Bízunk az Úrban, hogy valóban ez az alkalom is egy jó lehetőség
lesz arra, hogy a családi köteléket még inkább összefonja egy
testvéri közösségben.
2015. június 14-én 11:00 óra hittanos tanévzáró a templomban
2015. június 20-án 9:00 órai kezdettel az iskola tanévzáró ünnepségére kerül sor a templomban istentisztelet keretein belül. Igét
hirdet a Veszprémi Egyházmegye Esperese: nagytiszteletű Császár
Attila.
2015. július 5-én gyülekezeti kirándulást szervezünk Tatára és Kisbérre. Érdeklődni és jelentkezni a Gondnok úrnál, illetve a Lelkész
úrnál lehet.
2015. július 19-én 19:00 órai kezdettel jótékonysági koncertet
szervezünk az Orgona javára.
EIZLER ARABELLA

Ingyenes jogsegély pszichiátriai visszaélések esetén
Különleges jogsegélyszolgálatot működtet egy alapítvány
Magyarországon: azoknak nyújt ingyenes jogi segítséget,
akiket pszichiátriai osztályon vagy intézetben ért sérelem vagy
visszaélés.
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, amely
1994 óta működik Magyarországon, a pszichiátriákon történő
visszaélések széles skálájával találkozik: sajnos gyakoriak a
kényszerkezelések, a túlgyógyszerezések, az indokolatlan fizikai
kényszerítések, és bizony még ma is elektrosokkolnak embereket.

Az elmúlt húsz évben panaszosok ezrei fordultak a jogvédő
alapítványhoz, és nagyon sok esetben sikerült nekik hatékony
segítséget vagy jogi kompenzációt nyújtani.
Egy alkalommal egy nő kereste fel az Alapítványt, akit férje egy
pszichiáter segítségével, akarata ellenére, jogtalanul szállíttatott
pszichiátriára. A jogvédő szervezet segítségével jogi eljárás indult,
melynek következtében a bíróság a panaszosnak 700 000 forint
kártérítést ítélt meg.
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Egy másik esetben egy nő az Alapítványt azzal kereste meg, hogy
édesanyja kis híján belehalt a pszichiátriai „gyógyszerezésbe” egy
vidéki kórházban; életét csak a családtagok közbeavatkozása és
a gyors orvosi segítség mentette meg. Az Alapítvány munkájának
köszönhetően előbb az Orvosi Kamara marasztalta el, majd a büntető bíróság is bűnösnek találta és elítélte a visszaélést elkövető
pszichiátert.
A feltárt problémákról a törvényhozókat és a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja kiadványokkal, újságcikkekkel, tévéműsorokban és kiállítások szervezésével az emberi jogvédő alapítvány.
Ahogyan a pszichiátriai visszaélések nem korlátozódnak csupán
Magyarországra, úgy a jogvédő szervezet is nemzetközileg
működik, Los Angeles-i székhellyel. Az Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért (CCHR) nemzetközi non-profit szervezetét
1969-ben alapították, abban az időben, amikor a pszichiátriai
kezeltek a társadalmak meglehetősen elfeledett rétegét jelentették.
Az élet igazolta, hogy a CCHR munkája létfontosságú az egész
világon: e nemzetközi non-profit szervezet segített leleplezni a délafrikai pszichiátriai rabszolgatáborokat, ahol az apartheid idején
fekete páciensek tízezreit dolgoztatták rabszolgaként – s mindezt a
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pszichiáterek „ipari terápiának” nevezték. Olaszországban
kormányzati hivatalnokokkal és parlamenti képviselőkkel együtt
a CCHR olaszországi szervezete vizsgálatokat végzett az ország
koncentrációs táborokra emlékeztető pszichiátriai intézeteiben,
ami számos intézmény bezárását eredményezte. Kaliforniában
a CCHR érte el 1976-ban, hogy a pácienseket az elektrosokkkezelést megelőzően kötelezően tájékoztassák a kezelésről, és csak
az illető beleegyezésével hajthassák végre azt. Miután nemzetközi
precedenst teremtett, ezt a szabályozást a világ sok más országában
szintén elfogadták.

Ha családtagja, barátja, ismerőse pszichiátriai visszaélések
vagy félrekezelés áldozata lett, vagy bármilyen sérelmet kellett elszenvednie pszichiátrián, az Alapítványt alábbi elérhetőségeken keresheti meg:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Telefon: 06 1 342-6355
Mobil: 06 70 330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Az Alapítvány minden információt bizalmasan kezel.

Ismételjünk! A kerékpáros közlekedésről…
Tudta, hogy járdán csak akkor biciklizhet, ha az úttest alkalmatlan a kerékpáros közlekedésre? És azt, hogy lakott
területen kívül kötelező láthatósági mellényt viselni rossz látási
körülmények között a gyalogosoknak is? Ha biciklire ül,
ugyanúgy szigorú szabályokat kell betartania, mint az autósoknak?

Tudta, hogy tilos kerékpározni
• lakott területen belül a járdán, ha az úttest alkalmas
kerékpározásra, minden 12 éven felüli személynek,
• áthajtani kijelölt gyalogátkelőhelyen,
• balra kanyarodni és hajtva megfordulni lakott területen kívül,
• egyirányú utcában a forgalommal szemben, kivéve külön jelzés

esetén,
A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez
ugyanazok a feltételek szükségesek, mint más jármű esetében:
• Járművezetésre alkalmas állapotban kell lenni (tehát „ittasan”
kerékpározni sem szabad)
• Ismerni kell a KRESZ szabályokat
A közúti közlekedésben részt vevő kerékpár kötelező tartozékai:
• fehér színű első lámpa és fényvisszaverő
• vörös színű hátsó lámpa és fényvisszaverő
• borostyánsárga színű küllőprizma legalább az első keréken
• csengő hangú hangjelző
• két, egymástól független fék
Ajánlott tartozékok
• kerékpáros bukósisak
• borostyán színű fényvisszaverő a pedálokon
• a láthatósági mellény, hiszen viselése kötelező lakott területen kívül
rossz látási viszonyok között

• behajtani tilos tábla hatálya alatt, kivéve külön jelzés esetén,
• autópályán, autóúton, gyalogúton, gyalogos zónában, busz-

sávban,
• lakott területen kívül 12 éven aluli gyermeknek kísérő nélkül,
• járdán 10, gyalog és kerékpárúton 20, kerékpárúton 30, lakott
területen belül 40, kívül 40-50 km/ óránál nagyobb sebességgel?

A kerékpárt toló személy gyalogosnak minősül,
rá a gyalogos közlekedési szabályok vonatkoznak!
Az iskolába járó gyermekek örömére lassan vége a tanévnek,
megkezdődik a nyári szünet. Az iskolai fegyelem alól felsza-

badult gyerekek figyelmetlenebbek, óvatlanabbak, ezért minden felnőttet terhel a felelősség, hogy vigyázzon rájuk!
Különösen fontos ez az utcán, utakon közlekedjenek akár gyalog
vagy kerékpárral, egyedül vagy csapatosan egymásra figyelve,
kevésbé érezve a veszélyhelyzetet.
A nyári idegenforgalmi szezonban nem csak a szünidőt töltő
gyerekekkel lesz nagyobb a forgalom, hanem a területünkre érkező
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vendégekkel is. Igaz, ez a közvetlen Balaton-parti településeket
érinti jobban, de a háttértelepüléseken is megnő az átmenő forgalom. Többen kelnek útra! A gépjárművek közúti közlekedésre
alkalmas állapota mellett a forgalmi engedély érvényességét is
érdemes ellenőrizni indulás előtt. Ismételten felhívom a figyelmet
arra, hogy a vezetői engedélyek érvényességi ideje a „jogsi
kártya” hátoldalán található, a kategória sorába bejegyezve.
A fényképes oldalon olvasható érvényesség a vezetői engedély,

mint fényképes igazolvány személyazonosság igazolására szolgáló
lejárati időt jelenti.

A közlekedés veszélyes üzem! Minden résztvevő egyenrangú!
KRESZ szabályok betartása a saját és mások testi épségét,
élete védelmét szolgálja!
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Tisztelt Lakosság!
A falunapra az alábbi versenyeket hirdetjük meg:

– BABGULYÁSFŐZŐ VERSENY. Min. 4–5 fős csapatoknak.
Minden jelentkező csapatnak 1 kg sertéshúst és 1 kg babot adunk.
A szárazbab július 16-án, csütörtökön vehető át a papkeszi
Kultúrházban, a húst a verseny napján 8.00-kor adjuk át a csapatoknak. Szabály: az ételeket a helyszínen kell elkészíteni. Az étkeket 3 fős
zsűri bírálja el. Nevezési díj nincs. A további alapanyagról, a főzéshez
szükséges eszközökről a csapatoknak kell gondoskodni.
– „A FALU LEGERŐSEBB EMBERE 2015” verseny. Egyéni
jelentkezéssel, nevezési díj nincs. A versenyre csak helyi lakosok jelentkezhetnek. Minimális életkor 14 év. Minden résztvevő emléklapot, az
első három helyezett oklevelet és érmet, továbbá az első helyezett serleget kap „A falu legerősebb embere 2015” felirattal.

– ÜGYESSÉGI VERSENY HÖLGYEKNEK. Egyéni jelentkezéssel, nevezési díj nincs. A versenyre csak helyi lakosok jelentkezhetnek.
Minimális életkor 14 év. Minden résztvevő emléklapot, az első három
helyezett oklevelet és érmet, továbbá az első helyezett serleget kap
„Micsoda nő 2015” felirattal.
A versenyekre nevezni a Ráczkevi büfében és a Kultúrházakban lehet
nyitva tartási időben 2015. július 10-ig.
A részletekről érdeklődni a Kultúrházakban lehet személyesen vagy az
alábbi telefonszámokon: Papkeszin: 656-189, Colorban: 656-202
nyitva tartási időben, vagy az epapkeszi@gmail.com email címen.
A versenyszámok kellő érdeklődés esetén kerülnek megvalósításra
(csapatversenyeknél min. 3 csapat, az egyéni versenyeknél minimálisan 3 fő jelentkezése szükséges.)

Hirdessen Ön is a Papkeszi Hírlapban!
E-mail: epapkeszi@gmail.com
Papkeszi Hírlap
Kiadó: Papkeszi Község Önkormányzata Szerkeszti: a Szerkesztôbizottság Felelôs szerkesztô: Savanyu Beáta
Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Fûzfôgyártelep Felelôs vezetô: Tóth Zoltán Nyomdai elôkészítés: Demeter Zsuzsanna
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Velencén jártunk az erdei iskolával
Márciusban újra lehetőség nyílt arra, hogy
iskolánk diákjai erdei iskolai programban
vehettek részt. A felső tagozatosok közül 16
fő töltött el egy hetet a Velencei-tónál.
Izgatottan vártuk már ezt a hetet, ami alatt
sok élményt és tudást szereztünk. Első
napon Dinnyésen madárgyűrűzésben és
madármegfigyelésben vehettünk részt,
megismerkedhettünk a szikesek növény- és
állatvilágával. Különösen élveztük a meggyűrűzött madarak (tengelic, zöldike)
elengedését. A szállásunk Kápolnásnyéken,
egy nagyon szép rönkházban volt.
Esténként a közösségi teremben gyűltünk
össze, ahol összefoglaltuk a nap eseményeit,

Június
• 2-án PÖNYK klubfoglalkozása
17.00-től a kisteremben
• 7-én 11.00: istentisztelet a
Református Templomban – pedagógusok köszöntése
• 8-án 17.00: Pedagógus napi ünnepség a településen működő oktatási és
nevelési intézmények dolgozói részére
• 13-án 10.00: Gyermeknap a
Református Lelkészháznál
• 13-án 15.00: Családnap Papkeszin a
közösségi parkban
• 20-án 9.00: BIRÁI tanévzáró
istentisztelet a templomban
• 27-én túra
• 27-én Rest Macskák Amatőr
Színjátszó Csoport előadása 18.00tól

megbeszéltük a következő nap teendőit.
Kedden délelőtt tiszteletünket tettük
Vörösmarty Mihály szülőházánál, majd
ebéd után egy hosszabb túra során Nadap és
Sukoró nevezetességeivel ismerkedtünk
meg. A fáradtságos túra után kimerülten
ültünk le a vacsorához. Szerdán, Pákozdon a
Katonai emlékparkban a pákozdi csata
eseményeit, egy első világháborús barakkot
és egy második világháborús lövészárkot
tanulmányozhattuk. A következő napot
már nagyon vártuk, ekkor mentünk
kenuzni Gárdonyra. Nagyon nagy élmény
volt a saját magunk hajtotta kenukkal siklani a vízen, közben kísérőinktől sok

Tervezett programok
Július
• 5-én Református gyülekezeti kirándulás
• 7-én PÖNYK klubfoglalkozása
17.00-tól a nagyteremben
• 17–19. Papkeszi Falunapok.
• 25-én Családnap, Color Kupa
Colorban a TEC szervezésében
Augusztus
• 4-én PÖNYK klubfoglalkozása
17.00-tól a kisteremben
• 8-án 18.00: PapkesziFeszt a közösségi parkban
• 15-én 15.00: Családnap Colorban
• 20-án Ünnepély Papkeszin 10.00kor a közösségi parkban

érdekességet hallottunk a Velencei-tó földrajzáról, élővilágáról. A kenus kaland után
megtekintettük Gárdonyi Géza szülőházát.
Este kegyes volt hozzánk az időjárás, és
tábortűzzel fejeztük be az itt töltött
napokat. A pénteket egyáltalán nem vártuk,
mert annyira jól éreztük magunkat, hogy
nem akartunk hazamenni. Nagyon jó volt a
közösség, sokat beszélgettünk, összebarátkoztunk más osztályok diákjaival is.
Hazafelé megálltunk még Székesfehérváron
majd vonattal hazaérkeztünk a sok élménynyel és a szép emlékekkel.
BRASCH RENÁTA ÉS KISS DIÁNA (8. OSZT.)

• 29-én Non-stop kosárlabda-bajnokság Colorban a TEC szervezésében
Az augusztusra tervezett fotókiállítás
októberben az Országos Könyvtári
Napok részeként kerül megrendezésre.
Továbbra is várjuk a kiállításhoz
a fotókat. Az ezzel kapcsolatos felhívás a
Papkeszi Hírlap áprilisi számában található.

Szeptember
• 1-jén PÖNYK klubfoglalkozása
17.00-tól a kisteremben
• 19-én Szüreti felvonulás és bál – a
MACSOSZ rendezvénye

