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Pedagógusok és intézményi dolgozók köszöntése 
Minden évben fontos számunkra az a rendezvényünk, amikor kife-
jezhetjük köszönetünket a pedagógusoknak, hogy a lassan véget
érő tanévben ismét megtettek minden tőlük telhetőt annak
érdekében, hogy az ovisok és az iskolások kobakját megtöltsék sok
okos dologgal, ezen túlmenően pedig igyekeznek pótolni az ese -
ten ként fellelhető nevelési hiányosságokat is. 
Azt gondolom, egyik sem egyszerű feladat, éppen ezért szükséges,
hogy évente legalább egyszer köszönetet mondjunk nekik áldo -
zatos munkájukért.
Ebben az évben június 3-án délután került sor a pedagógus napi
műsorra, amelyben először Ráczkevi Lajos polgármester köszöntő -
jét hallgathatták meg vendégeink, ezt követően a jubilálók és
a nyug  díjba vonuló dolgozók vehettek át apró ajándékokat pol-
gármester úrtól.
Ebben az évben (tanévben) nyugdíjba vonulóként Galambos
Lajosné, Kántorné Istók Klára és Pongó Irén; jubilálóként
Forintosné Barabás Marianna (35 éves közalkalmazotti munkavi -

szony), Kukáné Horváth Barbara (15 éves munkaviszony
az iskolában), Kuka Sándor (10 éves munkaviszony az iskolában)
és Szoboszlai Zita (20 éves közalkalmazotti munkaviszony). Az is -
kola régi tanítóit sem feledjük ilyenkor, jubilálóként köszöntöttük
Lehoczki Zsuzsa (1964-ben kezdett el dolgozni a Papkeszi
iskolában) nyugdíjas pedagógust is.
Ezután pedig kezdetét vette a műsor, amelyben elsőként az ovisok
(Batta Zsófi, Huszár Patrícia, Farkas Flóra, Farkas Izabella, Balogh
Nóra, Fehér József, Németh Mária Anna, Varga Lilla, Tóth Dániel,
Tóth Kristóf ), majd a Kid Rock & Roll SE helyi táncosai (Bozsoki
Barbara, Fehér Jozefina, Györke Emili, Györke Maja, Kovács
Boglárka és Kovács Luca) léptek színpadra. Őket a Fantázia
Színpad vidám műsora követte, végül pedig a Szó és Kép Színpad
előadása zárta ezt az ünnepi alkalmat.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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A Képviselő-testület 2019. április 24-én tartotta soron következő
rendes ülését.
A Képviselő-testület
• meghallgatta Éliás Gábor r.őrnagy – Balatonalmádi Rendőr ka pi -

tányság Balatonkenese rendőrőrs vezetője – tájékoztatóját a tele -
pülés közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdeké ben
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

• megtárgyalta az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
IV. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót.

• módosította az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (III. 5.) önkormányzati rendeletét.

• elbírálta az államháztartáson kívüli forrás átadása iránt érkezett
pályázatokat. A Képviselő-testület a

1. Bocskai István Alapítvány részére 100.000 Ft, 
2. Értelmet az Életnek Hagyományőrző Egyesület részére

100.000 Ft 
3. Balatonfűzfő Római Katolikus Plébánia részére 100.000 Ft, 
4. Papkeszi Polgárőrség részére 500.000 Ft, 
5. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjasklub részére 100.000 Ft. 
6. Tegyünk Együtt Colorért Egyesület részére 100.000 Ft,
7. Papkeszi Református Egyházközség részére 100.000 Ft, 
8. Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete részére

50.000 Ft összegű támogatás biztosításáról döntött.
• módosította a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló  8/2017.

(IX. 1.) önkormányzati rendeletét.
• pályázat benyújtását határozta el a Magyar Falu Program

keretében az „Orvosi eszköz” című alprogramhoz meghirdetett,
MFP-AEE/2019 kódszámú pályázati kiírás keretében „Orvosi
eszközök beszerzése Papkeszin” tárgyú projektjére. A Képviselő-
testület a pályázat keretében 3.000.000 Ft vissza nem térítendő
hazai támogatást igényel.

• pályázat benyújtását határozta el a Magyar Falu Program ke -
retében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című
alprog  ramhoz meghirdetett, MFP-NHI/2019 kódszámú pályá -
zati kiírás keretében „A papkeszi Kultúrház infrastrukturális fej -
lesztése” tárgyú projektjére. A Képviselő-testület a pályázat ke -
retében összesen 17.270.409 Ft vissza nem térítendő hazai támo-

gatást igényel, amelyből építési beruházásra 14.770.409 Ft-ot,
programok megvalósítására bruttó 2.500.000 Ft-ot kíván for -
dítani.

A Képviselő-testület 2019. május 20-án rendkívüli ülést tartott.
A Képviselő-testület az Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására pályázat benyújtását határozta el a bel-
területi utak és járdák felújítására. Az önkormányzat a pályázat
keretében az alábbi út- és járdaszakaszokat kívánja felújítani:
a) Fő utca 46. (óvodától) – Fő utca 54. sz. közötti járdaszakasz.
b) Református templomtól a Postáig húzódó összekötő út.
c) Petőfi park buszfordulótól a Bendola árok hídig tartó járda -

szakasz
d) Vasút utca 1-15. szervizút
Az útfelújításhoz a pályázatban igényelt összeg 15.000.000 Ft,
melyhez az önkormányzat 3.000.000 Ft önrészt biztosít.

A Képviselő-testület 2019. május 29-én tartotta soron következő
rendes ülését.
A Képviselő-testület
• megtárgyalás után elfogadta a falugondnok és telepgondnok

2018. évi tevékenységéről, aktuális feladatairól szóló tájékoztatót.
• megalkotta a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló

4/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletét.
• elfogadta a Balatonfűzfő Város Önkormányzat Szivárvány

Bölcsőde és Óvoda Vadrózsa Napköziotthonos Tagóvoda,
valamint a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal 2018.
évi zárszámadását.

• elfogadta az önkormányzat Szántó és Társa Bt. által készített
2018. éves ellenőrzési jelentést.

• elfogadta az Önkormányzat aktualizált Közbeszerzési Sza bály -
zatát.

• elfogadta a Veszprém megye területén működő helyi fejlesztési
stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek összefoglaló
Fenntartható Energia és Klíma Akciótervét.

• a 2019. évi Papkeszi Falunap rendezvényeire Zsére község
képviseletére 18 fős delegáció meghívását határozta el.

Önkormányzati Hírek

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során? Ne hagyja annyiban!

Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg! Vegye fel velünk a kapcsolatot! 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. • Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384 • E-mail: panasz@cchr.hu • Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” 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 hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. • Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 • E-mail: info@cchr.hu • Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Településünk az elmúlt 11 évben a Magyar Költészet Napjához
közeli időpontban megrendezi a települési versmondó versenyt.
Így történt ez idén is. Egyrészt fontosnak tartjuk, hogy megem-
lékezzünk a magyar költészet soha nem múló értékeiről, másrészt –
miután ez egy verseny –  az elért eredmények motiváló erőként
hat nak a versenyzőkre. Annak ellenére, hogy meggyőződésem sze -
rint minden versenyző, aki részt vesz a versmondó versenyen, győz -
tes. Győztes, mert választott egy verset, győztes, mert ezt a verset
megtanulta, győztes, mert ki mert állni teltház elé a színpadra és
a versét a lehető legjobb tudása szerint igyekszik elmondani. 
Miután azonban ez egy verseny, ahol egy zsűri megállapít
kategóriánként egy sorrendet, ezért kell, hogy megszülessen egy
végeredmény, kell, hogy legyenek helyezettek, akár különdíjasok
is. Elkeseredni azonban senkinek sem érdemes, mert az el kö vet -
kező években akár jobb eredmény is elérhető. Csupán kellő
gyakor lás, egy kis segítség és még néhány apróság szükséges ehhez. 
Április 13-án, szombaton a mi versmondó versenyünkön az óvodá-
sok és az általános iskola alsó tagozatosai teljes teltház előtt mond-
hatták el erre az alkalomra választott versüket. Ebben az évben is
csak mottója volt a versenynek: „Mondja el kedvenc versét!” Talán
ezekben a kategóriákban nem volt nehéz a választás, de bizony
a következő felvonás versenyzőinek nem volt annyira könnyű dol-
guk, de erről majd a későbbiekben. 
A kicsikben mindig az a csodálatra és irigylésre méltó, hogy soha,
de soha nem látszik rajtuk a lámpaláz. Inkább valami vidám
kihívásnak fogják fel a versmondó versenyen való részvételt, ami
jelentősen megkönnyíti a helyzetüket. Talán ebből is következik,
hogy inkább jó élményekkel távoznak, mint rosszakkal.
Sokan voltak a kicsik ebben az évben, de a nézők… Talán még soha
nem volt olyan versenyünk, amikor ennyi érdeklődő, hozzátartozó
érkezett volna. Ami részben melegséggel eltöltő, részben pedig
zavaró tényező. Valahogy a sok ember feszültsége és türelmetlen-
sége felszivárog ilyenkor a színpadra, érezhetővé válik a türel-
metlenség, ahol száz ember egy ilyen kis helyen összezsúfolva
tartózkodik, az alapneszek is erőteljesebbek lesznek, amik akár
zavaróak is lehetnek. Amikor megláttam a tömeget, kicsit féltet-
tem a verselőket, hogy majd megijednek vagy valami könnyebben
megzavarja őket, de olyan rugalmasak voltak, és jól teljesítettek,
hogy az aggódásom feleslegesnek bizonyult.
A három fős zsűri megfelelő szakértelemmel értékelte a vers mon -

dásokat: Seregélyesné P. Szabó Ilona a versmondó verseny
megálmodója, és az első versenyek megvalósítója, ez alkalommal
a zsű ri elnöke. Rábai Zsanett a TIT Váci Mihály Irodalmi
Színpadának tagja, állandó zsűritagunk. Gecs Mónika a Veszprémi
Ünnepi Könyvhét háziasszonya volt a zsűri harmadik tagja.
Amit biztosan tudok és javasolnék a jövőben, ha verset választanak
az elkövetkező versenyekre, csak klasszikus költők versei legyenek.
Szerintem sokkal inkább magával ragadja a hallgatóságot, mint
a mai kortárs vagy ún. internetes költők versei. Ami pedig a leg-
fontosabb, a zsűri is jobban értékeli az ilyen verseket.
Most pedig következzenek az eredmények:

Óvodás kategória:
I. helyezett: Németh Mária Anna (Vadrózsa tagóvoda – Süni cso-
port, Papkeszi; felkészítője: szülő; Csorba Piroska: Mesélj rólam!)
II. helyezett: Batta Zsófi (Vadrózsa tagóvoda – Katica csoport,
Papkeszi; felkészítője: szülő; Zelk Zoltán: Anya, apa hazajöttek)
III. helyezett: Tóth Zselyke Gyöngyi (Vadrózsa tagóvoda – Süni
csoport, Papkeszi; felkészítője: szülő; Kovács Barbara: A csacsi)

Különdíjasok:
Varga Lilla (Vadrózsa tagóvoda – Süni csoport, Papkeszi;
felkészítője: szülő; Tamás István: Az én cicám)
Farkas Izabella (Vadrózsa tagóvoda – Katica csoport, Papkeszi;
felkészítője: szülő; Petőfi Sándor: Anyám tyúkja)
Farkas Flóra (Vadrózsa tagóvoda – Katica csoport, Papkeszi;
felkészítője: szülő; Kopré József: Libák libasorban)

Emléklapot kaptak: Balogh Melinda, Balogh Nóra, Csajághy
Dominik, Gerőfi Gréta, Hoóz Viola Sára, Horváth Kinga, Huszár
Patrícia, Kovács Ketrin, Pető Renáta, Tóth Dániel, Tóth Kristóf.

Általános iskola alsó tagozat – 1–2. osztály:
I. helyezett: Kiss Hanna (2. o. – Bocskai István Református
Általános Iskola; felkészítő: Papné Vékony Ildikó; Csukás István:
Sün Balázs)
II. helyezett: Varga Anna (2. o. – Bocskai István Református Általános
Iskola; felkészítő: szülő; Osváth Erzsébet: Zsémbes Zsófi ébredése)
III. helyezett: Gerőfi Partik Roland (2. o. – Peremartongyártelep;
felkészítő: szülő; Petőfi Sándor: Arany Lacinak)

A Magyar Költészet Napjára emlékeztünk
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Különdíjas: 
Eszes Emma (2. o. – Bocskai István Református Általános Iskola;
felkészítő: Papné Vékony Ildikó; Zelk Zoltán: A varázskréta)

Emléklapot kaptak: Szabó Zsófia, Tóth Emili

Általános iskola alsó tagozat – 3–4. osztály:
I. helyezett: Kovács Olivér (4. o. – Bocskai István Református
Általános Iskola; felkészítő: szülő; Mécs László: A királyfi három
bánata)
II. helyezett: Molnár Zsombor (4. o. – Bocskai István Református
Általános Iskola; felkészítő: Kiséné Kovács Andrea; Békés Márta:
Hétfőn a hetes még nagy úr)
III. helyezett: Kovács Kolos (3. o. – Bocskai István Református
Általános Iskola; felkészítő: szülő; Lackfi János: Apám kakasa)

Különdíjasok:
Patai Gréta (4. o. – Bocskai István Református Általános Iskola;
felkészítő: Kiséné Kovács Andrea; Börcsök Mária: Az állatiskola
előtt)
Hegedűs Bendegúz (4. o. – Balatonfűzfő; felkészítő: Savanyu Beáta;
Romhányi József: Interjú a farkassal, aki állítólag megette Piroskát)
Várkonyi Luca (4. o. – Bocskai István Református Általános Iskola;
felkészítő: Kiséné Kovács Andrea; Simon István: Mirza)
Lutor Botond Zsolt (3. o. – Bocskai István Református Általános
Iskola; felkészítő: Leposa Katalin; Kovács András Ferenc:
Világjáró Malacka)

Emléklapot kaptak: Gulyás Regina, Karáth Dorina, Kási Kiara,
Kovács Róbert, Kovács Zsófi, László Borbála, Németh Csenge,
Németh Jázmin, Péterffy Marcell, Vadas János Roland, Varga
Boglárka, Zatykó Emília Zoé

Általános iskola felső tagozatos kategória:
I. helyezett: Baka Levente (7. o. – Bocskai István Református
Általános Iskola; felkészítő: Forintosné Barabás Marianna;
Kányádi Sándor: Arany János kalapja)
II. helyezett: Györke Maja (7. o. – Bocskai István Református
Általános Iskola; felkészítő: Forintosné Barabás Marianna; Wass
Albert: A vers)
III. helyezett: Kuka Benedek (6. o. – Bocskai István Református
Általános Iskola; felkészítő: Forintosné Barabás Marianna; Simon
István: Mirza)

Emléklapot kaptak: Csonkás Veronika, Dobos Luca Sára, Horváth
Bálint, Kiss József Lóránt, Kovács Rita Dorina, Schweitzer Tünde
Hanna)

Középiskolás/felnőtt kategória:
I. helyezett: Humpók Mária (Papkeszi – Márai Sándor: A gyer-
tyák csonkig égnek)
II. helyezett: Savanyu Beáta (Papkeszi – Reményik Sándor: Eredj,
ha tudsz!)
III. helyezett: Loridán Kitti (Berhida – Ady Endre: Mi köt ide?)

Különdíjasok:
Juhos Diána (Veszprém – Mécs László: Vadrózsába rózsát oltok)
Brasch Renáta (Papkeszi – Ady Endre: Elbocsátó, szép üzenet)
Horváth Bálint és édesanyja (Papkeszi – Radnóti Miklós: Hetedik
ecloga; Petőfi Sándor: Világosságot!)

Emléklapot kaptak: Ádám Nikolett, Forintosné Barabás
Marianna, Őri Zsuzsanna, Tóth Ingrid Erzsébet

Minden résztvevőnek ezúton is köszönöm a jelentkezését, gratu -
lálok az elért eredményekhez. Tartalmas és színvonalas verseny része-
sei lehettünk az idén is, öröm volt hallgatni – főként a felsős és fel-
nőtt kategóriákban – elhangzó verseket. Ezekben a kategóriákban
már sokkal nehezebb a versválasztás, hiszen ilyenkor már komolyabb
vers szükséges, ami közel áll a verselő személyiségéhez, és pont ezért
át tudja érezni a vers hangulatát, mondanivalóját, ezáltal lehetősége
lesz egy hiteles, az érzelmeit is megmutató versmondásra. 
A következő versmondó versenyig olvassanak sok verset, mind
a gyerekek, mind a felnőttek, mert szakértők szerint  a jó és szép
gyermekvers képes a gyerekekre hatni, másrészt mágikus ereje is
van. A versek hangulatuk szerint felderíthetik az olvasót vagy akár
meg is vigasztalhatják. Ezeken túlmenően a vers segíthet a pozitív
személyiségjegyek megalapozásában, segíti az érzelmi, erkölcsi és
értelmi fejlődést, fejleszti a nyelvi és kommunikációs képességet.
A verstanulás pedig növeli a motivációs képességet, a képzeletet,
a gondolkodást. Gyarapodik a szókincs és a nyelvi készségek.
A hangos versmondás csiszolja a kiejtést, ezáltal lehetőséget teremt
a tisztább és kifinomultabb beszédhez.
Jövőre is várom Önöket szeretettel akár versenyzőként érkeznek,
akár hozzátartozóként vagy versszerető érdeklődőként.

SAVANYU BEÁTA, KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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A májusi hónap a legszebb ünnepet hozta
magával. Anyák napjára kis ajándékokkal,
versekkel, dalokkal készültünk, s gyer-
mekeink külön-külön, meghatódva, néha
elcsukló hangon mondták el ezeket az
édes anyáknak. Szem nem maradt szárazon
a felköszöntésekkor. Fotózással megörökí -
tettük ezeket a meghitt pillanatokat.
Óvodánkba szép számmal jöttek az idei
évben a szülők beíratni gyermekeiket, így
szeptembertől – folyamatos beszoktatás
után – 25–25 óvodás lesz a Katica és a Süni
csoportban.
Nagy lelkesedéssel készültünk a június 3-i
évzáró és ballagás ünnepségünkre, melyet
minden évben a Kultúrházban tartunk.
Katica csoportunk színes zenés, táncos
összeállítást adott elő, amely után elbú csúz -
tattuk iskolába készülő gyermekeinket.
A Sünik izgalmas, humoros lakodalmas
műsorral leptek meg mindenkit. Az oviból
ballagók meghatódottan mondták el
bú csú  zó verseiket.

„Búcsúszóra üt az óra, elindulunk szépen,
sorban.
A félútról visszanézünk, ez volt a mi kedves
fészkünk…”

Iskolába készülő ovisaink: 
Katica csoportból: Huszár Patrícia,
Kovács Barna Álmos, Nagy Alexandra.
Süni csoportból: Gyarmati Alina, Németh
Mária Anna, Szabó György Ferenc, Vadas
Andrea Ramóna, Vadas Fanni Regina és
Varga Lilla.
Sok sikert, jó tanulást, élményekkel teli
iskolai éveket kívánunk Nekik!
„ Ha kilépsz az életbe, élj sok boldog évet.
Szeress te is úgy bennünket, mint ahogy mi
téged! ”

Pedagógus napon két helyen (Balaton -
fűzfőn és Papkeszin) is köszöntöttek ben-
nünket kis műsorral, megvendégeléssel
kedveskedve. Nyugdíjba vonuló és jubiláló
kollégáinknak külön megköszönték a pá -
lyán eltöltött hosszú, kitartó, gyermekekért
élő munkájukat. Papkeszin az Óvoda
Szülői Munkaközössége külön is fel kö -
szöntötte az Óvoda dolgozóit és a nyugdíj-
ba vonult kollégákat.
„Azért vagyok pedagógus, hogy a termé -
s zetnek nyers gyémántját,

Szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!”
(Németh László)

Minden nevelési évünk végén már ha -
gyományosan a gyermekekkel a Veszprémi
Állatkertbe kirándulunk. Sok új élmény -
nyel, ismeretekkel gazdagodva figyeltük az
állatok viselkedését, a nagyobbakkal meg -
beszéltük a változásokat, hisz minden
évben folyamatosan fejlődik, gyarapodik,
szépül az állatkert.
Az idén, szülői kezdeményezésre gyerek -
napunkat családi nappá bővítettük, sok
meglepetés várja gyerekeinket és a szülőket.
Itt a nyár. Óvodánk július 29 -től augusztus
25-ig lesz zárva, ez idő alatt a csoportszo -
bák megújulnak mindannyiunk örömére.
Kívánunk vidám, felhőtlen nyarat!

„Két hónap napfény vár ránk a nyárban, 
Láttam a napot, súgtam a szélnek : 
Kószálunk vígan viruló tájban,
Várnak a tavak, csónakok,stégek.
Hűsítő tavakra, strandra járunk,
és tényleg a táblán virul egy szó,
Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk.
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!”

ŐRI ZSUZSANNA

BUDÁNÉ BENDE MÓNIKA

Óvodai hírek – „Elérkezett ez a szép nap búcsúzunk mi tőletek…”

Bocskai napok
Iskolánk hagyománya, hogy névadónk
tiszteletére rendhagyó programokat
szervezünk. Idén is így történt. Nyitó ren-
dezvényünk április 11-én Csonka Ibolya
ikonfestő művész kiállítása volt, melyet
Virágh Sándor lelkész úr nyitott meg.
A megnyitó színfoltja iskolánk énekkará-

nak szereplése volt. Másnap vendégeink
voltak a Bakony-Balaton Geopark munka -
társai, akik játékos vetélkedőt szerveztek
a gyerekeknek. Programmal érkezett a Ma -
gyar Tartalékosok Szövetsége is, akik har-
cászati ismereteiket osztották meg
a gyerekekkel. A programot Istentisztelet
zárta.

Talentum siker
Április 17-én Székesfehérváron a Talentum
Általános Iskolában bocskais siker szüle tett.
Az első osztályosok a sor- és váltóver senyen
3. helyezést értek el. Ők pedig: Bartos
Manassé, Bódai Máté, Kuti Lotti, Vadas
Réka, Varga Zeline és Várkonyi Ferenc.
Gratulálunk nektek, ügyesek voltatok!

Bocskai Hírmondó – Mi történt az iskolában?
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Anyák napja a Kultúrházban
Május 7-én iskolánk 2. osztályos tanulói
anyák napi műsorukkal örvendeztették
meg az érdeklődőket. Zenés-táncos mű so -
ruk megmelengette a szíveket. Apró
ajándékkal is készültek, a házigazdák pedig
megvendégelték a gyerekeket.

BAFIT 
Május 24-én Zánkán rendezték meg a Ba -
laton-felvidéki Iskolák Találkozóját,
melyen iskolánk hagyományosan évről
évre sikerrel vesz részt. Idén a termé -
szettudományokban és a sportban méret-
tettek meg a gyerekek. Iskolánkat a szelle-
mi megmérettetésen Kiss József Lóránt és
Kovács Rita Dorina 6. osztályos, Varga
Lajos 7. osztályos, valamint Lasancz
Gábor,Mohácsi Bence, Mohácsi Botond és
Toldi Gergő 8. osztályos tanuló képviselte.
Helyt állt fociban az 5–6. osztály csapata,
a 7–8. osztály fiai pedig megnyerték

a bajnokságot! A BAFIT keretében meg -
rendezett Balaton-felvidéki Néptánc Talál -
kozón Baka Levente 7. osztályos diákunk
iskolánk színeiben 1. helyezést ért el.
Minden résztvevőnek és helyezettnek
büszkén gratulálunk!

Gyermeknap
Május 25-én ismét a gyerekért és a gye -
rekeknek szóltak a programok. Volt akadály-
verseny, mely ügyességi és szellemi próbák-
ból állt. Témájuk a Magyarországon foko-
zottan védett  állatok köré szövődött.
Focibajnokságon, valamint kerékpáros és
gördeszkás akadálypályán próbálhatták ki
magukat a gyerekek. Készültek a csil-
lámtetkók, a színpadon pedig megmutatták
tánc és énektudásukat a bátrak.A főzőver -
seny készülő finomságainak illata betöltötte
az udvart, a szülők pedig a konyhán szor-
goskodva készítették a gyere kek nek a finom-
ságokat.Mindannyian jól éreztük magunkat!

Szeretethíd
E napon a 8. osztály többsége a peremar-
toni Református Idősek Otthonában ön -
kéntes munkát végzett, kerítést festettek.
Szép munka volt!

Hitélet
Iskolánk 7 katolikus tanulója elsőáldozott.
Kovács Kolos és Gulyás Regina Papkeszin,
Patai Gréta és Baksa Kornél Vilo nyán,
Varga Levente, Varga Boglárka és Karáth
Dorina Berhidán.
A reformárus hitben konfirmált Baka
Levente, Boldizsár László, Györke Maja és
Szabó Ákos.
Bízunk abban, hogy hitükről tanúságot
téve, abban megerősödve támaszt és irány-
mutatást kapnak életükhöz.

FORINTOSNÉ BARABÁS MARIANNA

HÍRMONDÓ
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A település egyik pályázatának köszön-
hetően május utolsó szombatján egy
összevont rendezvényt állt módunkban
megvalósítani: helyi őstermelők sikerei és
mellette egy gyermeknap.
A településünkről összesen két őstermelőt
sikerült bevonnunk a rendezvénybe.
Elsőként Sári Gyulát említem, aki már
régóta foglalkozik füstöléssel tartósított
húskészítmények előállításával. Termékei a
különböző szakmai körökben jeles ered-
ményeket értek el, a faluban is sokan
vásárolnak tőlük. 
Másik őstermelőnk, Magasháziné Palkovics
Anna még csak nemrég kezdett el
foglalkozni kecskesajt és joghurt készítés-
sel. A kecskesajtokat különböző ízesítéssel
készítik. A natúr sajttól kezdve a magyaro-
son, lilahagymáson, chilisen kívül még
többféle ízű sajtjukból kóstolhattak és
vásárolhattak is az érdeklődők. Nagyon
örülünk annak, hogy településünkön
foglalkoznak sajtkészítéssel.
Harmadik őstermelő házaspár, Kovács
Sándor és felesége Várpalotáról érkezett.
Náluk gyógynövényes szirupokat és eper-

lekvárt lehetett kóstolni, termékeik között
az említetteken kívül, fűszersókat, ször-
pöket, savanyúságokat, különleges lek vá -
rokat, illóolajakat lehetett vásárolni.
A felnőttek szerencsére nem mentek el
a stan dok mellett úgy, hogy ne nézzék meg
a kínálatot, sokan kóstoltak, néhányan
vásároltak is.
Mindeközben a szokásos gyermeknapi
programmal vártuk a gyerekeket. Mind -
azok, akik azt mondják fejcsóválva, hogy
mindig ugyanaz van a gyereknapon,
úgymint légvár és arcfestés, higgyék el,
hogy a gyerekek inkább nem esznek, nem
isznak, csakhogy ugrálhassanak vagy éppen
akár másfél órát is hajlandóak sorban állni
azért, hogy ők is részesülhessenek valami
kis pingálásban. A játszóházban lehetett
nemezelni, dekorgumiból hűtőmágneseket
készíteni, vagy karkötőket fonni.
Majd színpadra lépett a Palinta Társulat,
akik vidám gyermekdalokkal próbálták
lekötni annak a néhány gyereknek a fi gyel -
mét, akik hajlandóak voltak elszakadni erre
a kis időre a légvártól vagy éppen volt
arcfestésük, így már ott nem kellett sorban

állniuk. Az előadás interaktív volt,
a gyerekek felmehettek a színpadra, hang -
szereket használhattak, énekelhettek, tán-
colhattak. Segítették a zenekar munkáját,
és emelték a hangulatot.
Hogy ne éhezzen senki sem, ezért pizzával
és palacsintával pótoltuk az ugrálás,
futkosás során elveszített kalóriát.
A nap fénypontja talán a Diósdi történelmi
Bajvívó Egyesület lovagi tornás bemutatója
volt.  A bemutató során lőttek íjakkal, cél -
ba dobtak lándzsával és dobócsillagokkal,
hajítóbárddal és különféle 17. századi harci
fegyverekkel. Aztán volt összecsapás is,
be mutatták, miként is harcoltak ebben
a kor ban az emberek. Végül pedig beszél-
gettek az érdeklődőkkel, akik néhány
fegyvert ki is próbálhattak. 

Azt gondolom, nem csak a várva várt nap-
sütéses időjárás, de a programok összessége
is hozzájárult ahhoz, hogy aki ellátogatott
a rendezvényre, jól érezhesse magát.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Helyi őstermelők sikerei és gyermeknap Papkeszin

Határtalanul Erdélyben
Iskolánk hetedik osztályos tanulóival április 28-tól május 1-ig az erdélyi

Sóvidéken kirándultunk a Határtalanul program keretében.
Jártunk a szovátai Medve tónál, a parajdi sóbányában és sószorosban,

Korondon pedig egy fazekasmester avatott be minket a korongozás
rejtelmeibe. Megmásztuk a Hargitát és bebarangol tuk Székelyudvarhely

történelmi belvárosát. Kolozsváron a Mátyás király szobornál emlékeztünk
meg a magyarság nagyjairól és nem maradhatott el iskolánk

névadójának, Bocskai István szülőházának meglátogatása sem. 
A programra elnyert 779.000 forintból feledhetetlen négy napos
kirándulást tehettünk magyar testvéreinknél és azóta is kellemes
emlékek törnek fel bennünk, ha megszólal a „Nélküled” című dal. 

KUKÁNÉ HORVÁTH BARBARA, OSZTÁLYFŐNÖK
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8. osztály
Első sor balról: MesterházyKorina, Csonkás Veronika,Németh Viktória Vanessza,László Viktória, Ketesdy Noémi,Lendvai Natália Klarissza,Kovács Brigitta, SchweitzerAngéla, Babai CelesztinaMásodik sor: Mohácsi Bence,Mohácsi Botond, Kovács Kende,Szász Áron Zsigmond, StelcznéKurucz Éva osztály főnök, KovácsAndrás, Baranyai Roland,Lasancz Gábor

Utolsó sor: Krepsz László, JónásNorbert, Toldi Gergő, BálintAndrás, Rétfalvi Kristóf,Szegletes Roland Mihály

Ballagóink

Süni csoport

Balról: Gyarmati Alina, Szabó György

Ferenc, Vadas Fanni Regina, Vadas

Andrea Ramóna, Németh Mária Anna

Hiányzik: Varga Lilla

Varga Zsoltné dajka,

Hoózné Miklós Zsuzsanna óvónő,

Kalapács Andrea óvónő

Katica csoport
Balról: Huszár Patrícia, Kovács BarnaÁlmos, Nagy AlexandraBuda Marianna dajka,Budáné Bende Mónika óvónő,Őri Zsuzsanna óvónő
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Polgárőrségünk 1991 őszén alakult, mint
faluőrség. A falu védelmében jöttünk létre.
1992 óta vagyunk az Országos Polgárőr
Szövetség tagja.
Sajnos azóta sokan kiléptek, meghaltak az
idősebb tagjaink közül.
Alapító tag volt a kezdetektől Suri Sándor.
Jelenleg 15 fő tagjaink száma. Tagjaink
közül többen kaptak elismeréseket. Leg -
utóbb 2019. április 6-án 25 éves szolgá -
latáért Szent László plakettet kapott
Gábornyik László.
2011-ben az év polgárőrsége voltunk.
Jelenleg létszámhiánnyal küzdünk.
Szeretnénk feladatainkat még jobban ellát-
ni, ebben kérjük a lakosság segítségét! Aki
úgy érzi, szívesen tartozna közénk, annak
várjuk jelentkezését!
Köszönjük a lakosság eddigi támogatását.

SZTÁNA LÁSZLÓ

PAPKESZI POLGÁRŐRSÉG ELNÖKE

TEL.: 06 70 600-4081

Papkeszi Polgárőrség hírei

A Balatonvidéki Sorstárs Népdalkör 2019.
évben kicsit megkésve, február végén
kezdte meg felkészülését.
Első fellépésünk április 10-én, Kollarics
Erika grafikai kiállításának megnyitóján
volt a Papkeszi Kultúrházban, ahol tavaszi
dalokat, kánont kötöttünk csokorba.
Örömmel, hálás szeretettel énekeltünk
a református templomban a „Bocskai
Napok” záró rendezvényén. Köszönjük
a felkéréseket!
Április 27-én Gyulafirátótra látogattunk,
régi barátaink meghívásának tettünk eleget,
kalocsai és galgai népdalokat énekeltünk.
Köszönjük pártoló tagjainknak, hogy
szerepléseinkre elkísérnek bennünket, és
tapsukkal, jelenlétükkel buzdítanak.
Május 18-án Balatonfűzfőre szólt a meg -
hívás. Több mint 10 csapat rész vételével

nagyszabású, jó hangulatú „Katonadalos
Találkozón” vettünk részt. A magas szín-
vonalú szervezést kitűnő vendéglátás, és
hangulatos nótázás követte. A rendez -
vényen pártoló tagjainkon kívül pol-
gármester úr is velünk volt. Köszönjük
megtisztelő jelenlétét, ami számunkra azt
jelenti, hogy a munka, amit végzünk,
fontos a település kulturális életében.
Köszönjük továbbá neki és testületének
a pályázaton nyert anyagi támogatást, ami
jelentősen hozzájárul sikeres műkö dé -
sünkhöz.
Köszönjük Bollók Gyula igazgató úrnak,
hogy ez évben is igénybe veheti utazásai-
hoz csoportunk az iskolabuszt, valamint
Kuka Sándornak és Miklós Sándornak,
hogy szabad hétvégéikből áldoznak arra,
hogy mindig időben „célba érjünk”.

Továbbra is szorgalmasan dolgozunk,
Ízőrzőink és a Kertbarátok is végzik mun -
kájukat, akikhez – és persze éneklő csopor-
tunkhoz is – várjuk a további csatlakozást.
Kérjük, segítsék munkánkat!

KÁROLYI-VARGA RÓZSA

70/5405-316
70/2270-420

„Értelmet az életnek” Hagyományőrző Egyesület
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Közbiztonsági napot szervezett a Balatonalmádi Rendőr kapi tány -
ság 2019. április 2-re Papkeszin, amelyen a vagyonvédelmi szem-
pontok mellett az idősek elleni bűncselekmények megelőzése volt
kiemelt téma.

A „Házhoz megyünk!” bűnmegelőzési program megszólít minden
korosztályt, hiszen vagyonellenes bűncselekmény áldozata bárki
lehet kortól függetlenül.
A programban érintettek voltak a legkisebbek is. Egyenruhás
rendőrök látogatták meg a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
tagóvodáját, ahol az interaktív foglalkozás témája volt az idegen
személlyel történő találkozás, a kapcsolat, az ajándék elfogadás
szabálya.
Az óvodai programmal párhuzamosan a rendőrök felkeresték
a helyi Bocskai István Református Általános Iskola 1–2 és 5–6
osztályok tanulóit is. Az osztályokban bemutatkozó rendőr beszél-
getett a kicsikkel a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályairól,
a segélyhívó számok használatáról, míg a nagyobbaknak az inter-
net használat veszélyei kapcsán a személyes adatok védelme, mások
adatainak kezelése volt a téma.

Délelőtt a Polgármesteri Hivatalban működő információs ponton
egy bűnügyes kolléga és a körzeti megbízott várta az érdeklődőket.
A rendőrök nemcsak a település közbiztonsági helyzetéről adtak
tájékoztatást, hanem az utóbbi időben megtörtént bűncselek-
mények megelőzésére is szolgáltak tanácsokkal és prevenciós kiad-
ványokkal.
A program délután a Kultúrház előtt folytatódott, ahol Balaton -
kenese Rendőrőrs parancsnoka tartott közbiztonsági fórumként is
szolgáló mobil fogadóórát, amely alatt a kerékpárok BikeSafe
prog ramban történő regisztrációjára is volt lehetőség.  Majd a
helyi nyugdíjas klub tagjait várták délután egy előadással, amelyen
kiemelt témaként az idősebb korosztályt megcélzó bűncselek-
mények – trükkös lopások, csalások – megelőzése szerepelt. 

A nap folyamán, a különböző helyszíneken megjelenő érdeklődők
elégedetten távoztak a felvetett problémáikra kapott válaszok
után, érezve, hogy a rendőrség figyel a településen élők bizton-
ságára.

STANKA MÁRIA

Házhoz mentünk Papkeszire

Közeledik a tanév vége az oktatási intézményekben. A gyermekek
kikerülnek a biztonságot adó iskolafalak közül, a szülőknek pedig
fájhat a feje, hogyan oldják meg gyermekeik felügyeletét a szünet-
ben. A gyermekek a rendszeres napi elfoglaltság után a szünetben
hirtelen rengeteg szabadidőhöz jutnak, amelynek nagy részét felü-
gyelet nélkül töltik el. Ehhez járul még a gondtalansággal együtt
járó felszabadultság, óvatlanság, amelyet nem csak az ő esetükben
figyelhetünk meg, hanem a Balatonra érkező turisták esetében is.
Mindnyájunk feladata, felelőssége, hogy felkészítsük a gyer-
mekeket a rájuk leselkedő veszélyekre. 

Az áldozattá válás megelőzéséhez a legszükségesebb tudnivalók,
nem csak gyerekeknek: 
• Értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne tartsák jól látható

helyen, ne adják oda idegeneknek. 
• Táskájukat közösségi helyeken ne hagyják őrizetlenül. A leg -

jobb, ha azt mindig maguk mellett tartják. 

• Idegenekben – még ha kedvesek is – ne bízzanak meg, velük ne
menjenek sehová, még útbaigazítás céljából sem. 

• A késő esti órákban lehetőség szerint ne induljanak egyedül haza,
hanem egymást védve-kísérve. 

• Ha támadás éri őket, ne az értékeiket, hanem testi épségüket védjék. 
• Ismerjék az általános segélyhívó telefonszámot: 112, illetve

tanul ják meg szüleik telefonszámát is. 
• Ne próbáljanak ki ismeretlen hatású szereket, italokat, kábító -

szereket, tudatmódosító anyagokat, mert a hatásuk kiszámít ha -
tat lan, és kiszolgáltatott állapotban könnyebben válhatnak bűn -
cselekmény áldozatává, de elkövetőjévé is.

• A szülők tudjanak arról, hová készülnek, kivel töltik idejüket,
ismerjék barátaik nevét, címét, telefonos elérhetőségét, tudják
mikorra várhatók haza.

• Keressenek gyermekükkel együtt a nyárra hasznos elfoglaltsá-
got! Táborokat, foglalkozásokat, otthoni tevékenységet, a csa lá -
dért, lakóhelyi közösségért elvégzendő feladatokat.

Nyárra készülve….
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Úgy gondolom, hogy a gyermekekkel, fiatalokkal leülve, egy
„megállapodást” kötve, amelyben otthoni feladatokat adunk
nekik és cserébe – általunk is ismert, tudott – szabadidős, szóra -
kozási programokban támogatjuk, tudjuk a felügyeletüket meg-
valósítani. Természetesen a megállapodás megbeszélése ad alkal -
mat arra is, hogy a veszélyekre felhívjuk figyelmüket!

Nemcsak a szülők, hanem minden felnőtt felelőssége, hogy figyel-
jen a közterületeken több időt töltő akár gyalogosan, akár

kerékpárral közlekedő gyermekekre, fiatalokra. Számítsanak arra,
hogy a gyermekek közlekedése kiszámíthatatlan, sokszor nincs
veszélyérzetük és gyakran kalandot keresnek.

Kívánom, hogy ez a nyár rendkívüli eseménymentes vakáció legyen
minden gyermeknek, fiatalnak és családnak!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Az ORFK közzétette a segélyhívó számok használatával kapcsola -
tos adatokat. A mintegy 5 millió hívás csaknem fele indokolatlan
volt, magyarul nem segítséget kért a telefonáló, csupán informá-
ciót.
A SEGÉLYHÍVÓ számok csak és kizárólag emberi életet, anya-
gi javakat és a környezetet veszélyeztető, valós veszélyhelyzetben
hívhatók, amikor a mentők, katasztrófavédelem/tűzoltóság vagy
rendőrség beavatkozására van szükség. 
Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rendszert, veszélybe
sodorva azoknak az életét, akik valóban a készenléti szervek segít-
ségére szorulnak! 

Csak valóban indokolt esetben hívják a segélyhívó számokat!

Én úgy gondolom, ma az állampolgárok, még a fiatalok és gyer-
mekek is jól mérik fel a valódi vészhelyzetek kialakulását, fennál-
lását. Arra, hogy van-e a tervezett útvonalon baleset, vagy egy
folyamatban lévő ügyben kíván érdeklődni valaki, vannak
megfelelő elérhetőségek, applikációk. 

Tudom, ott mindig, gyorsan felveszik a telefont, és ráadásul
ingyen lehet beszélni, de pontosan a nem idevaló hívásokkal
akadályozzuk meg a valóban segítségre szorulókkal történő minél
gyorsabb kapcsolatfelvételt, és nem is fogjuk a központtól a meg -
felelő választ megkapni.

A segélyhívó számok feladatának védelmére született meg a tör -
vény, amely
• a segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevételét
• vészhelyzetről vagy rendzavarásról tett valótlan bejelentést, 
szabálysértésnek minősítette, és 150.000 forinttal büntethető.

Minden telefonról (tikosított, kártyás, SIM nélküli) érkező
szabálysértő hívás esetén is megállapítható, hogy honnan és
milyen készülékről indították a hívást. Így van lehetőség a
szabálysértési eljárás lefolytatására. 

Kérem, mindenki csak valódi veszélyhelyzet esetén hívja
a 112-es (esetleg 104-es, 105-ös, 107-es) segélyhívó számot!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Baj van a segélyhívásokkal!!!!!! A falunapok tervezett
programja:

2019. július 19. péntek, 17.00 órától
Helyszín: Papkeszi, Kultúrház

Program:
• Megnyitó

• Óvodások műsora
• A Szó és Kép Színpad előadásában
Rejtő Jenő: A hallgatás című bohózat

• Borbás Zoltán festőművész
kiállításának megnyitója

2019. július 20. szombat, 9.00 órától
Helyszín: közösségi park

(a Polgármesteri Hivatal és az
általános iskola közötti park)

• 9.00 órától Főzőverseny
• 10.00–13.00 Arcfestés 

• 9.00–13.00 Buborékfoci, Népi játékok 

• 16.30-tól kulturális műsor

• 16.30–18.00:  Zenével írt történelem –
zenés, táncos rockzenei összeállítás

• 18.00–18.20: A délelőtti versenyek
eredményeinek ismertetése, díjátadás

• 18.20–19.00: Fresh
• 19.00–19.25: Winners Versenytánc

Egyesület
• 19.30–20.10: Gyurcsík Tibi

• 20.15–21.00: Yldizlar hastánccsoport
• kb. 21.30-tól utcabál. Zene:

Szőke „Sudri” Zoltán

A rendezvény ideje alatt büfé a helyszínen.
A szervezők a programváltoztatás

jogát fenntartják!
A rendezvényen fényképfelvétel készül.
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Tervezett programok
JÚLIUS
2. PÖNYK klubfoglalkozása 17 órától a nagyteremben.
19–20. Papkeszi Falunapok. 19-én megnyitórendezvény
17 órától a Kultúrházban, 20-án 9 órától nagyrendezvény
a Közösségi parkban.

AUGUSZTUS
6. PÖNYK klubfoglalkozása 17 órától a nagyteremben.
10. V. Papkeszi MiniFeszt.
20. Ünnepély 10 órakor Papkeszin.

SZEPTEMBER
3. PÖNYK klubfoglalkozása 17 órától a nagyteremben.
7. Zöldség- és dísznövény kiállítás Sorstárs Népdalkör
18. Őszi tárlat megnyitója.
28. Idősek napi rendezvény Papkeszin 16 órától.

Papkeszi Hírlap

Kiadó: Papkeszi Község Önkormányzata • Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság • Felelős szerkesztő: Savanyu Beáta
Készült: Tradeorg Nyomda Kft., Fûzfőgyártelep • Felelős vezető: Tóth Zoltán • Nyomdai előkészítés: Németh-Demeter Zsuzsanna

Tisztelt Lakosság!
A falunapra az alábbi versenyt hirdetjük meg:
- FŐZŐVERSENY Min. 4–5 fős csapatoknak. Az idei főzőver -
seny mottója: „klasszikus ízvilág, hagyományos receptúra.”
Az étel készülhet halból, vadból, s bármely egyéb „jó falat-
ból”. Készíthető hússal vagy anélkül, a lényeg, hogy a ver seny
helyszínén süljön-főjön az étel, és 13 órá ra, a zsűrizés idejére
elkészüljön. Szabály: az ételeket a helyszínen kell elkészíteni.
Az étkeket 3 fős zsűri bírálja el. Nevezési díj nincs.
Az alap anyagról, a főzéshez szükséges eszközökről a csapa -
toknak kell gondoskodni. 
A versenyre nevezni a Kultúrházakban lehet nyitva tartási
időben 2019. július 5-ig.
További információ: 30/790 50 94; epapkeszi@gmail.com. 

A verseny kellő érdeklődés esetén kerül megvalósításra,
legalább 3 csapat részvétele szükséges.

Tisztelt Papkeszi lakosok!

Papkeszi testvér-települése a szlovákiai Zsére
település. A testvér-települési kapcsolatok

ápolásának egyik formája a települések falunapi
rendezvénye, melyre kölcsönösen meghívják

egymást a községek. 

Képviselõ-testületünk a 2019. évi Papkeszi Falunap
� 2019. július 19�20. � rendezvényeire Zsére

község képviseletére 18 fõs delegáció meghívását
határozta el, hogy a tavaly õsszel megválasztott

zsérei képviselõk megismerkedhessenek
Papkeszivel, melynek eredményeképpen

új családi-baráti kapcsolatok is kialakulhatnának.

A zsérei delegáció elszállásolásához
(várhatóan 2 éjszaka) tisztelettel kérem

lakosságunk segítségét. Kérem, hogy aki szeretne �
és tud � vendége/ke/t fogadni,

az 2019. július 6-áig szíveskedjen jelezni
az alábbi elérhetõségek valamelyikén:

Ráczkevi Lajos polgármester 06 30 5267134
BKÖH Papkeszi Kirendeltség (munkaidõben)

személyesen: Papkeszi, Fõ utca 42.
Telefon: 06 88 588650

e-mail: hivatal@papkeszi.hu
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