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Néhány gondolat a 2010–2014. évi ciklus történéseiről
A 2010. októberében megalakult Képviselő-testület első döntései közé tartozott a folyószámla hitelkeret összegének emelése,
melynek következtében 35 millió forint mínusszal indította az
önkormányzat a 2011. évet. A hitelkeret emelését nem a község
fejlesztése érdekében hozott döntés, hanem a korábbi években ki
nem fizetett képviselői tiszteletdíjak iránti igény – jogerős bírói
ítélet, illetve később a megkötött megállapodások – tette szükségessé. Az elmaradt tiszteletdíjak kifizetésére 9.700 e. Ft-ot
fizetett ki a Képviselő-testület. 6 fő volt képviselő lemondott
tiszteletdíjáról, melynek következtében 4.735 e. Ft maradt az
önkormányzat „kasszájában”. További jelentős kiadások voltak
még az egyházközségek támogatása, a Vadrózsa Napköziotthonos Tagóvoda, illetve a Mókuska bölcsőde működési
hozzájárulása.
Eredményesen pályázott az önkormányzat a KEOP 6.2.0/A
„Fenntarthatóbb életmód és fogyasztási lehetőségek
elősegítése” című pályázaton, melynek keretében a településen
megvalósulhatott a komposztálás. A pályázat összköltsége
6.217.500 Ft volt.
Az un. ÖNHIKI pályázataink is eredményesek voltak, összesen
9.450 e. Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk.
2011. december 31-én a kormány eltörölte az un. „Japánhitel”-t, melynek törlesztése 2019-ig terhelte volna költségvetésünket.
A ciklus első évében az önkormányzat kötelező feladatait ellátta, azonban beruházásokra, felújításokra nem volt lehetőség.
2012-ben is meg kellett gondolni, hogy azt a kevés szabad
eszközt, ami rendelkezésre állt, mire költi a Képviselő-testület.
A kötelező feladatok ellátásán túl ebben az évben is támogatta
az egyházközségeket, a civil szervezeteket.
Elkészült a Papkeszi Művelődési Házban a színpad felújítása,
továbbá megoldódott a világosítás és hangosítás.
A református egyház pályázatával megvalósult az iskolaépület
nyílászáróinak cseréje, hőszigetelése, fűtéskorszerűsítése.
A pályázathoz az önkormányzat biztosította az önrész 50%-át
5.650 e. Ft összegben.
Elkészült a községi temetőben az urnafal, mellyel évek óta
meglévő, jogos igényt sikerült kielégíteni. Az urnafal teljes
egészében önerőből épült meg.
A falugondnokság részére vásároltunk egy nagy teljesítményű
traktort a működtetéséhez szükséges kiegészítő eszközökkel

(hótoló, fűkasza), így már saját erővel meg tudjuk oldani az
évszakokhoz kapcsolódó feladatokat.
2012. év végén a kormány úgy döntött, hogy átvállalja az
önkormányzatok adósságát. Az adósságkonszolidáció eredményeként 2012. december 12-én 35.068.910 Ft központi
támogatás érkezett az önkormányzat számlájára, melynek eredményeként az évet pozitív mérleggel tudtuk zárni.
A 2013-as költségvetés tervezésekor a Képviselő-testület már
fejlesztésekben is tudott gondolkodni.
Pályázati támogatással megvalósult az óvodaépület külső
hőszigetelése, a pályázati önrész ebben az esetben 809 e. Ft volt.
Megvalósult a közös hivatal Papkeszi Kirendeltségén az informatikai rendszer felújítása.
Az előző évben vásárolt traktorhoz pótkocsi került beszerzésre,
így már szinte minden szállítási munkát is el tudnak látni a falugondnokság dolgozói.
A zöldterületek rendben tartásához fűnyírók, bozótirtó vásárlásával bővítették gépparkunkat.
A védőnői szolgálatnál fedett babakocsitároló, az óvodánál
szintén fedett kerékpártároló kialakítására került sor.
A tavalyi év legjelentősebb beruházásának a József Attila utca
felújítása nevezhető. Az ott élők jogos igénye volt a pormentesítés, mely a tavalyi évben megvalósult. Az útfelújítás
költsége 4.391 e. Ft volt.
A 2014. évi költségvetés tervezésénél ismét olyan beruházásokat, felújításokat tervezett a testület, melyek megvalósítása
már régen időszerű lett volna, de anyagi eszközök hiányában
nem valósulhatott meg.
Újabb útszakaszok felújítása történt meg. Így martaszfaltos
technológiával megvalósult a lakótelepen a 680. hrsz. alatt felvett utca, illetve a Petőfi utcai delta, buszforduló és buszmegálló felújítása. A beruházás összköltsége 8.053 e. Ft volt.
Járdafelújításra 451 e. Ft-ot költöttünk. Az összeg a felhasznált
anyag ára, a munkát a közalkalmazottak irányításával a közfoglalkoztatásban részt vevő dolgozók végezték el.
Árverés útján a Bajcsy-Zsilinszky utcában két ingatlant vásárolt
meg a Képviselő-testület, ahol a későbbiekben a falugondnokság telephelyét szeretnénk kialakítani.
A teljesség igénye nélkül igyekeztem a jelentősebb, az itt élők
komfortérzetét, elégedettségét emelő eredményekre ráirányítani a figyelmet. A leköszönő Képviselő-testület munkáját ered-
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ményesnek ítélem, úgy gondolom, hogy a ránk bízott javakkal
jól sáfárkodtunk, legjobb tudásunk szerint, a község érdekeit a
legmesszebbmenőkig figyelembe véve hoztuk meg döntéseinket. Nagyon sok tennivaló, sok szép cél van még előttünk,
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melyet a 2014. október 12-én megválasztandó új Képviselőtestületnek kell megvalósítani.
RÁCZKEVI LAJOS POLGÁRMESTER

Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület 2014. június 4-én tartotta soron
következő rendes ülését.
A Képviselő-testület
• tájékoztatót hallgatott meg a csecsemővédelem helyzetéről.
• tájékoztatót vitatott meg a falugondnok és a telepgondnok
2013. évi tevékenységéről.
• módosította az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 3/2014. (III. 7.) önkormányzati rendeletét.
• elfogadta a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Tanácsának Papkeszi község társulásból történő kilépésével
kapcsolatos elszámolását.
• lehetőséget biztosított a Papkeszin állandó lakóhellyel rendelkezők részére Öböl-kártya kiváltásához. A kiváltott Öbölkártyák árához 50% támogatás biztosításáról döntött
Balatonfűzfő Város Önkormányzata részére.
• a colori művelődési házban lévő kereskedelmi egységekbe
beépített riasztórendszer és a vendéglátó egység előtti elősátor
megvásárlását határozta el bruttó 254 e. Ft vételáron.
• további egy évre bérbe adta a volt colori bölcsőde épületét a
Győrfi IM Kft. részére.
• a falunapi rendezvényre 30 fős testvértelepülési – zsérei –
delegáció meghívásáról döntött.
• elbírálta az útfelújítás műszaki ellenőri feladataira érkezett
ajánlatokat. A műszaki ellenőri feladatok ellátásával Szalai
Sándor sukorói vállalkozót bízta meg.
• a lakótelepen élők alapellátása érdekében a colori kereskedelmi
és vendéglátó egység bérbeadása érdekében újsághirdetés megjelentetéséről döntött. Az ajánlattételi felhívás a Veszprém
megyei Naplóban megjelent, azonban arra érdeklődő nem volt.
A Képviselő-testület 2014. június 12-én rendkívüli ülést tartott.
A Képviselő-testület elfogadta a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának 2. módosítását.
A Képviselő-testület 2014. július 4-én tartotta soron
következő rendes ülését.
A Képviselő-testület
• tájékoztatót hallgatott meg a Szivárvány Bölcsőde és Óvoda
„Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvodájában végzett nevelőmunkáról.
• meghatározta II. féléves munkatervét.
• elbírálta a Papkeszi 680. hrsz-ú utca és a Papkeszi Petőfi utca
részbeni – delta, buszforduló – felújítására érkezett kivitelezői ajánlatokat. A munkák elvégzésével a STRABAG Általános Építő Kft-t bízta meg bruttó 8.052.711 Ft vállalási árért.

A Képviselő-testület 2014. július 4-én megtartott zárt ülésén
döntött a „Papkesziért” érdemérem 2014. évi adományozásáról.
A Képviselő-testület 2014. évben a népzenei kultúra terjesztésében és művelésében végzett kiemelkedő tevékenységének
elismeréseként „PAPKESZIÉRT” Érdemérmet adományozott KÁROLYI-VARGA RÓZSA részére. A kitüntetés átadására a Falunap nyitórendezvényen került sor. A kitüntetettnek
ezúton is gratulálunk.

A Képviselő-testület 2014. augusztus 27-én tartotta soron
következő rendes ülését.
A Képviselő-testület
• megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I.
féléves végrehajtásáról szóló beszámolót.
• módosította az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 3/2014. (III. 7.) önkormányzati rendeletét.
• elfogadta az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról szóló
beszámolót.
• rendeletet alkotott a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól.
• megtárgyalta az ivóvízszolgáltatásra vonatkozó vagyonkezelési üzemeltetésben lévő viziközművek, illetve a szennyvízelvezetésére és tisztítására vonatkozó, bérüzemeltetésben
lévő víziközművek 2015-2029. időszakra vonatkozó beruházási, fejlesztési és pótlási tervét tartalmazó Gördülő
Fejlesztési Tervet.
• elfogadta a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal
módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát.
• elfogadta az önkormányzat 2013. december 31-i rendező
mérlegének felülvizsgálatáról szóló belső ellenőri jelentést.
• elfogadta a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról szóló előterjesztést.
• megtárgyalta a 2015. évre vonatkozó teljes ellátású
közvilágítás üzemeltetéséről szóló előterjesztést.
• a 2014. szeptember hónapban megjelenő Papkeszi Hírlapban
bemutatkozó, programismertető lehetőséget biztosít a 2014.
évi önkormányzati választásokon induló képviselő- és polgármesterjelöltek részére.
• az iskolaépület étkező és zsibongó kialakítása céljából történő
bővítése érdekében elvi hozzájárulását adta a Papkeszi 231. és
236. hrsz. alatti ingatlanok telekhatár módosításához.
• megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait.
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Valami vége, valami kezdete…
Megvolt a búcsúztatója, de mégsem hitte
el egészen szeptember elsejéig, – amikor
is nélküle kezdődött meg az idei tanév –
hogy ő bizony nyugdíjas lett.
Pethő Csabáné, Pethő tanár néni, Ilona
40 éve dolgozott iskolában, ebből 34 évet
a Bocskai István Református Általános
Iskolában, matematika–fizika szakos
tanárként.
Bizonytalan volt, nem tudta eldönteni,
hogy abbahagyja-e a tanítást, vagy
inkább mégis maradjon? Mi lesz, ha nem
lesz a helyére tanár? Egész nyáron ez a
kérdés emésztette. 40 év nem múlik el
nyomtalanul.
Eddig tanítással teltek a mindennapjai; a
nap nagy részében az iskolában dolgozott azon, hogy a gyerekek számára
érthetővé és befogadhatóbbá tegye a
matematikát és a fizikát. Azonban a
munkából hazaérve is csak azzal
foglalkozott, hogy mit tehetne még,
hogy lehetne jobban szemléltetni,
játékossá tenni, hogy könnyen tanulható,
hogy érdekes legyen. Megállás nélkül
ontotta az újabb és újabb feladatokat,
készítette az órát segítő fejtörőket,
kirakót, „legyen ön is milliomost” azért,

hogy minden gyereknek egyformán
legyen sikerélménye, hogy mindenki
megértse és az ő óráján mindenkinek
sikerüljön, senkit ne érjen kudarc.
Példaértékű munkát végző, lelkiismeretes tanár, aki precízen, odaadással tette

a dolgát évtizedeken keresztül a
gyerekekért. (Egy nemrég vele készült
interjúban azt mondta, ha ismét
pályaválasztás előtt állna, akkor ugyanígy
a tanári pálya mellett döntene, minden
nehézsége ellenére.)
Nem tudta mitévő legyen. Az egyik
oldalon ott volt a jól megérdemelt
pihenés, a másikon a lojalitás az iskola
felé. Szerencsére megoldódott a matematika tanár kérdése, így lelkiismeretfurdalás nélkül dőlhetett hátra, hogy
kíváncsian várja, felfedezze az újat, az
ismeretlent, a nyugdíjas létet. Élvezi az
unokáival töltött időt, pakol, udvart rendez, valamit mindig csinál, sosem áll
meg, így a pihenés még várat magára, de
nem is Ő lenne, ha nem így tenne. A
fejtörőket, kirakót, játékos matekot
pedig úgysem kell messzire eltennie,
hiszen az unokákat is be kell vezetni a
matematika és fizika csodálatos világába.
☺
Sok szeretettel gratulál nyugdíjba vonulásának alkalmából férje, gyermekei, unokái!

PPSZ

Köszönet….
Nagy örömmel és tisztelettel mondok
köszönetet mindenkinek, aki közreműködött abban, hogy az idei Falunapon átvehettem a „Papkesziért”
Érdemérmet. Számomra ez kitüntető,
különösen úgy, hogy bizonyára nem én
voltam az egyetlen jelölt.
Néhány szót magamról. 2000 óta élek a
településen. Érettségi után könyvelést
tanultam, és közel 20 évig dolgoztam a
szakmámban. A családban betegség
miatt váltanom kellett, ekkor szereztem
egy újabb képesítést; kereskedő,
üzletvezető, és néhány évig saját üzletünket vezettem, vállalkozóként. Három
gyermekem, és két unokám van, akikre
nagyon büszke vagyok, és szerető vejeim-

re, akik gyönyörű virágokkal kedveskedtek nekem, e jeles napon.
Sajnos családi körülményeim továbbra is
rákényszerítettek, hogy sokféle munkát
végezzek, és sokféle helyzetben megfeleljek az elvárásoknak.
Az is egy komoly feladat, mondhatom
kihívás, amiért – szerintem – ezt a
megtisztelő elismerést kaptam. Hét éve
vezetem a „Balatonvidéki Sorstárs
Népdalkört” (alapította Károlyi László
1987-ben). A felkérésnek örömmel tettem eleget annak idején, nem mérlegelve a
nehézségeket. Úgy gondolom évek
múltán, hogy szerencsés adottságaimnak
köszönhetően (nagyon szeretek énekelni,
táncolni, próbálkozom a citerával,
szeretem az embereket, és a jó
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közösségeket), jól vettem az akadályokat,
ami nagyszerű, segítő, kitartó tagok
nélkül nem biztos, hogy sikerült volna. Az
ember életében fontos a közösség. Mikor
ide kerültem egy számomra ismeretlen
faluközösségbe, senki nem ismert, és viszont, de nagyon kedvesen fogadtak. Az
utcán volt, aki rám köszönt, de volt, aki
csak bólintott. Valószínű, hogy nem sok
település van már, ahol még fellelhető az
egyszerű falusi emberek, e főhajtásos
méltósága. Hálás vagyok érte azóta is.
Jelentősen hozzájárult, hogy jól érezzem
magam a községben és a csoportban.

Papkeszi Hírlap
Lassan három évtizedre tekintünk vissza,
nincs még egy közösség, amely ilyen
múlttal dicsekedhetne a település
történetében. Az idei évünk is szép, és jó.
Változatos fellépésekkel, izgalmas feladatokkal, támogatóink és pártoló tagjaink,
valamint az Önkormányzat segítségével
szorgalmasan dolgozunk.
Sajnos évről-évre a szomorúság is
beköltözik a szívünkbe, mert ki hirtelen,
ki hosszú szenvedés után eltávozik
közülünk a „mindenélők” útján. Szeptember 13-án Hajdú Istvánné Marikát,
alapító tagunkat búcsúztattuk, nagyon
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fog ő is hiányozni, a többiekkel együtt.
Sokan vannak…
Az együttes létszáma mindössze 12 fő.
Nagy örömmel, és szeretettel várjuk, aki
szeret és tud énekelni, és szereti a
közösségi létet! Mindenben segítünk!
Végül egy érdekesség: A legnagyobb
öröm, hogy nálam a könyvtárszobában a
polcon két érem van egymás mellett:
elhunyt férjemé és az enyém.
Nem tudom, Papkeszin van-e még ilyen?
Nagyon köszönöm!
KÁROLYI-VARGA RÓZSA

Szeptemberre készülve
Ezen a nyáron volt részünk igazi
kánikulában, esős, lehűlt napokban
egyaránt. A bűncselekmények és
közlekedési balesetek is követték ezt a
ritmust. Jó időben a strandokon,
hűvösebb időben a szórakozóhelyeken,
rendezvényeken, utakon történtek a
helyi lakosság és a nyaraló vendégek
közérzetét befolyásoló események. A
nyári forróságnak lassan vége, bár
augusztus végéig és még szeptemberben
is több rendezvény lesz a Kapitányság
területén. A szórakozás önfeledt óráiban
sem szabad azonban megfeledkezni saját
értékeink védelméről, megóvásáról.
Ne hagyjuk felügyelet nélkül a
táskánkat sem szórakozóhelyen,
sem a szabadtéri rendezvényeken!
A nyitott gépkocsi vonzza a tolvajokat.
Szeptemberben a családok életében nagy
változást hoz a tanévkezdés. Megkezdődnek a dolgos hétköznapok.
Az Országos Rendőr-főkapitányság által
2008-ban
meghirdetett
„Iskola
rendőre” program tovább folytatódik.
Feladata, célja a Rendőrség tanintézményekben végzett bűn- és balesetmegelőzési tevékenységének összefogása
úgy az általános, mind a középiskolákban. A rendőrség kiemelt feladata a gyermekek és fiatalok jogkövető magatartásra nevelésének támogatása, a rendőr,
mint segítő, tanácsadó bemutatása.

Minden iskolának van egy kapcsolattartó rendőre, ő az „Iskola Rendőre”, aki
• rendszeresen megjelenik a tanintézményben, részt vesz a különböző
hivatalos és szabadidős programokon
• igény esetén fogadóórát tart, részt vesz
a szülői értekezleteken
• tájékoztatást ad, segítséget nyújt a
pedagógusoknak és szülőknek az
iskolában előforduló erőszakos,
pedagógiai eszközökkel már nehezen
vagy nem kezelhető, esetekkel kapcsolatban
• rajta keresztül az iskola jelezheti a
mindennapi élettel kapcsolatban
felmerülő problémáit, észrevételeket,
amelyek a Rendőrség ifjúságvédelmi
tevékenységéhez kötődnek

• az Iskola Rendőrétől ill. rajta keresztül
is kérhetik előadások, foglalkozások,
felvilágosító foglalkozások tartását az
intézményekben akár közlekedési,
baleset-megelőzési, gyermek és fiatalkori bűnelkövetéssel, áldozattá válással,
gyermekvédelemmel kapcsolatban
Várjuk, nemcsak az iskolák, hanem a
szülők észrevételeit, minden olyan
ötletét, igényét, javaslatát, amellyel a
program hasznosabbá, eredményesebbé
tehető. Erre szolgálnak az iskolákban
elhelyezett ÖTLETLÁDÁK.
Az iskolák környékén megélénkül a forgalom a tanítás kezdete és vége időszakában. Felhívom a figyelmet, hogy nem
csak szülők, a polgárőrök felelőssége a
biztonságos közlekedés, hanem minden
felnőtté és a gyerekeké is. Beszélgessünk
el a gyalogosan és kerékpárral
közlekedő gyerekekkel a közlekedés
veszélyeiről, az abban résztvevők
felelősségéről, a közlekedési szabályok
betartásának fontosságáról. Fordítsunk
figyelmet arra, hogy a közutakon
közlekedő kerékpárok feleljenek meg a
biztonságos közlekedési előírásoknak.
Ez is a gyermekvédelem része, amelyben
a Rendőrség is komoly szerepet vállal.
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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Papkeszi Falunapok 2014.
Kánikula, barátok, vidám hangulat, jó
programok várták mindazokat, akik
részt vettek július 18-án és 19-én a település falunapján. Az idei falunap nem
csupán a felsorolt pozitívumok miatt
volt különleges, hanem mert testvértelepülésünk, a szlovákiai Zsére község
34 fős delegációját is vendégül láthattuk.
Pénteken, a megnyitórendezvényen
Ráczkevi Lajos polgármester úr ünnepi
beszédét követően került sor a település
legrangosabb elismerésének a „Papkesziért” Érdeméremnek az átadására. Ebben
az évben Károlyi-Varga Rózsa vehette

át Polgármester úrtól az elismerést,
melyet Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyetemes
zenei kultúra terjesztéséért és műveléséért adományozott a Sorstárs
Népdalkör vezetőjének, aki az egyesületet magas fokú elkötelezettséggel és
szakmaisággal vezeti hosszú évek óta.
Vezetése alatt országosan, a régióban és
szűkebb környezetünkben szerzett sok
örömet az őket hallgatóknak.
Segítőkészségével, következetességével,
önzetlen tenni akarásával kivívta
együttesének szeretetét és bizalmát.
A településünk védőnőjét, Kiss Irénkét
virágcsokorral köszöntötte Polgármester

úr, abból az alkalomból, mert a június
27-én Veszprémben a Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve és a Magyar
Védőnők Egyesülete megyei szakosztálya
közös szervezésében megtartott ünnepségen több kolléganőjéhez hasonlóan
szakmai elismerésben részesült.
Majd pedig a település kulturális műsoraiban rendszeresen szereplő gyerekeket
jutalmaztuk elismerő oklevéllel.

A megnyitórendezvény kulturális műsorában elsőként a „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda süni csoportjának
gyermekei előadásában egy mesejátékot
láthattak vendégeink (felkészítők:
Kántorné Istók Klára, és Győrfiné Virág
Irma óvónők), ezt követően a Bocskai
István Református Általános Iskola
Kéknefelejcs néptánccsoportja lépett
színpadra (felkészítő pedagógus: Bertáné
Pintér Judit), végül pedig a Rest
Macskák Amatőr Színjátszó Csoport
előadásában egy bohózat vidám percei
bírták nevetésre a közönséget.
(Szereplők: Brasch Renáta, Horváth
Annamária, Őri Zsuzsanna, ifj, Varga
Zsolt és Savanyu Beáta).
Az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelően a falunapon nyitjuk meg a

nyári tárlatunkat, most a várpalotai Papp
János festő gyönyörű tájképeiben gyönyörködhettünk, egészen július 30-ig;
a kiállítás az „útjaim” címet viselte. Az
alábbiakban néhány mondatot olvashatnak Pócsik József iskolaigazgató úr kiállítás-megnyitó beszédéből:

„Papp János egy érzelem gazdag,
életvidám, jó kedvű és jó humorú, optimista ember és optimista festő is.
Önmagát természethű alkotónak vallja.
A látványhoz ragaszkodik, realista módon.
Képeiről környező világunk elsősorban az
inotai, palotai, bakonyi , dunántúli táj
felfedezésének öröme sugárzik.
Színvilága visszatükrözi a természet
hangulatos valóságát, néha impresszionista
módon adózva a pillanat varázsának.
Papp János tájképei szinte köszönnek
nekünk, hiszen ismerős vidékeken járunk,
Várpalota város környékéről gyakran
elkalauzol minket a Bakony, a Balatonfelvidék és a Dunántúl, vagy éppen Erdély
egy-egy jellegzetes tájára, bemutatva azok
emblematikus jellemzői mellett a kevésbé
ismert egyszerű mégis csodás részleteit is.
A festő által megélt és megelevenített
barátságos, kedves, gyakran békésen
meghitt pillanatok, itt vannak velünk,
közvetlenül körülöttünk.
Karnyújtásnyira van tőlünk ez a világ,
melyben mindennapjainkat éljük, és ezért
közel van a szívünkhöz is.
Papp János ecsetvonásai nyomán így
tárulnak elénk a Várvölgy kusza útjai, a
Bakony lankás vidéke, szinte ránk köszönnek Inota és Palota utcái, a várost ölelő
tavak, a balatoni vitorlások, a Dunántúl
és Erdély egy-egy falucskájának bájos részlete…… Festészetében három technika
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jelenik meg: az olaj, a pasztell és az
akvarell és mindhármat kedvvel, szeretettel és értőn műveli. Ábrázolásmódjára az
őszinte egyszerűség jellemző, a valóság
realista, alkalmanként szinte naturalista
megjelenítése. Képein fontos szerepet kap a
táj: a fák, a virágok, a mezők, a rétek színkavalkádja, a napsütötte színes háztetők, a
fény játéka.
A mai tárlaton 26 festmény került kiállításra.
A bejárattal szemben a papkeszi templom,
mellyel a művész az őt meghívó falu előtt
tiszteleg, és emléket állít egy szép település
részlet bemutatásával.
Kérem, sétáljanak a Dunántúl utcáin,
csodálják meg a Bakony vidék lankáit, fedezzék fel a Balaton és Erdély apró csodáit.
Érezzék meg a festő üzenetét: művészet
nélkül élni lehet, csak nem érdemes.”
A kiállítás-megnyitót Polgármester úr
pohárköszöntője követte, majd meghívott vendégeinket állófogadásra invitáltuk.

„A falu legerősebb embere” és a
„Micsoda nő!” versenyeket most is a
Papkeszi Polgárőrség tagjai bonyolították le, a feladatokat is ők találták ki.

A szombati napot a közösségi parkban
töltöttük: a délelőtt folyamán a
megszokott versenyeken („A falu legerősebb embere”, „Micsoda nő!’, főzőverseny, kincskeresés) és az idén első alkalommal megrendezett „Elmebajnokság”
műveltségi versenyen mérhették össze
ügyességüket, főzőtudományukat, tájékozottságukat a játékos kedvűek.
A főzőversenyen ebben az évben is
babgulyást kellett a csapatoknak készíteni, akik most is 1 kg babot és 1 kg húst
kaptak. Az ételeket elbíráló zsűri tagjai a
zsérei delegációból kerültek kiválasztásra, természetesen a helyszínen.
Zsűritagok: Balkó Beáta és Czakó
Krisztina, a zsűri elnöke: Bencz Ilona
Az értékelés végeredménye:
I. helyezett CSÜLÖK CSAPAT
II. helyezett REST MACSKÁK
AMATŐR SZÍNJÁTSZÓ CSOPORT
III. helyezett RÁ-TA CSAPAT
Emléklapot kaptak:
Klemencz Papa és csapata
Papkeszi Polgárőr Egyesület csapata
Dino csapat

2014. szeptember

Emléklapot kapott: a PIROS CSAPAT
(298 pont) Tag jai: Humli Gergő,
Barnóczki B. Boldizsár, Klemencz
Marietta, Klemencz Attila, Tóvári Zsolt,
Tóvári Kevin; és a SÁRGA CSAPAT
(287 pont) Tagjai: Angyal Kevin, Kiss
Márk, Kiss Erik.
Az „Elmebajnokság” műveltségi vetélkedőt az egyik helyi lakos javaslatára állítottam össze, hagyományteremtő szándékkal, talán ez a játék is olyan eredményes és hosszú életű lesz majd a
jövőben, mint az ügyességi versenyek.

„A Falu legerősebb embere 2014.”
verseny eredménye:
I. helyezett: Kovács Richárd
II. helyezett: Varga Henrik
III. helyezett: Torma Krisztián

1. ELMEBAJNOKSÁG eredménye:
I. helyezett (A falu elmebajnoka) Varga
Sándor (Hársfa utca)
II. helyezett Brasch Zsuzsanna
III. helyezett Szegény Katalin

Emléklapot kaptak:
Humli Tamás
Cseszárik Zsolt

Emléklapot kaptak:
Fekete Márk
Takács Donáta Dóra

„Micsoda nő!” verseny eredménye:
I. helyezett: Varga Gizella
II. helyezett: Eszes-Sinka Zsuzsanna
III. helyezett: Szügyiné Eszes Veronika

Egész délelőtt arcfestés és csillámfestés
várta a kisebb-nagyobb gyerekeket,
Brasch Zsuzsanna és Demeter Ivett
fáradhatatlanul festette meg a gyerekek
kívánságait. A Rendőrség a gyermekeket
játékokkal várta, a Tűzoltóság és a
Vöröskereszt is megjelent a programon,
akik bemutatták, hogyan kell ellátni egy
autóbaleset sérültjeit. A Balatonalmádi
Egészségfejlesztési Iroda szervezésében
Galako-sportfoglalkozás, valamint dietetikai- és gyógytorna-testmozgás tanácsadás várta az érdeklődőket.

Emléklapot kaptak:
Birta Regina
Szántó Erika
Szántó Julianna
Pratscher Fanni
A kincskereső játékban egy térkép
alapján kellett a csapatoknak az állomásokat megkeresni, és az adott feladatokat
megoldani. A játék végén az állomásokon elért pontszámok összesítésre kerültek, így az alábbi eredmények születtek:
I. helyezett a LILA CSAPAT (399 pont)
Tagjai: Toldi Gergő, Mesterházy Korina,
Kovács Richárd, Kovács Kende, Kovács
Boglárka, Kovács Pongrác, Kovácsné
Horváth Margit, Varga Ilona, Kiss
Bernadett;
II. helyezett a KÉK CSAPAT (397 pont)
Tag jai: Fehér Jozefina, Szántó Erika,
Szántó Julianna, Pratscher Fanni, Birta
Regina, Katona Alexandra
III. helyezett ZÖLD CSAPAT (367 pont)
Tagjai: Fekete Fanni, Fekete Márk

Mindeközben Colorchemia lakótelepen
a Tegyünk Együtt Colorért Egyesület
szervezésében zajlott a Color-Kupa
amatőr kispályás labdarúgó bajnokság
kilenc csapat részvételével.

2014. szeptember

A Color-kupa eredménye:
Az „A” CSOPORT végeredménye:
1. Keszi FC (Papkeszi) 10 ponttal 10–4
gólkülönbséggel
2. Sördögök (Peremarton, Colorchemia)
10 pont 8–2 gólkülönbséggel
3. Alibi (Peremarton) 3 pont 7–7
gólkülönbség
4. Drinking Team (Colorchemia,
Veszprém) 3 pont 5–7 gólkülönbség
5. Titánok (Colorchemia) 3 pont 2–7
gólkülönbség
A „B” CSOPORTBAN:
1. Zsére (Zsére) 6 ponttal 11–3
gólkülönbséggel
2. Bermuda (Várpalota) 6 ponttal 8–2
gólkülönbséggel
3. Pere U19 (Peremarton) 6 pont 7–3
gólkülönbség
4. Öregfiúk (Colorchemia) 0 pont 1–19
gólkülönbség

A csoportmérkőzések után jöhettek az
elődöntők: Zsére–Sördögök 1–0; Keszi
Fc–Bermuda 0–1. Így a bronzéremért
Sördögök–Keszi FC 5–1 mérkőzésre
került sor. Az aranyéremért Zsére–Bermuda 1–2 mérkőzést játszották.
A Color-kupa végeredménye:
1. Bermuda (Várpalota)
2. Zsére (Zsére-Szlovákia)
3. Sördögök (Peremarton, Colorchemia)
4. Keszi FC (Papkeszi)
A legtöbb gólt 7-et, Hersics Zsolt
(Sördögök) szerezte
A legkevesebb gólt 3-at, Kubola Szabolcs
(Bermuda) kapta.
A falunapi programunk a 16.00 órakor
kezdődő szent misével folytatódott, ezt
követően került sor a Papkeszi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat meglepetés
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ajándékának ünnepélyes átadására.
Rafael Zsigmond elnök mondott
beszédet, az ajándékot a település lakosai
nevében Ráczkevi Lajos polgármester úr
köszönte meg, a gyerekek pedig kicsomagolták, és azonnal birtokba is vették
az ajándékot, ami egy forgóhinta.
Reméljük, minél kevesebb balesetet, de
annál több boldog percet okoz ez a játék
a gyerekeknek.

A színpadi műsorok előtt a délelőtti
versenyek eredményhirdetése, és a díjátadás következett, majd pedig első fellépőként a Balatonfűzfőről érkezett
Fűzfő Big Band. A zenekar 2011-ben
alakult Balatonfűzfőn, a helyi zeneiskola
tanáraiból és növendékeiből, akikhez
egyre többen csatlakoztak más településekről is tehetséges ifjú zenészek.
Jelenleg 28 tagot számlál a zenekar (ének,
gitár, szintetizátor, harsona, szaxofon,
trombita, ütőhangszerek). Művészeti
vezetőjük Hégely Ákos, Fűzfő Város
Kultúrájáért érdeméremmel kitüntetett
trombitatanár, kamaraművész, a Magyar
Honvédség Légierő Big Band szólamvezető trombitása. Az énekesek felkészítő
tanára Hégelyné Kóródi Mónika, a fűzfői
zeneiskola magánének tanára, a veszprémi Petőfi Színház hangképző tanára.
Mivel az együttes - egyedülálló módon
hat állandó énekessel dolgozik, ezért
repertoárjuk rendkívül széles. A
nemzetközi és a hazai zenei élet sikeres
számait játsszák: swinget, funkyt, rockot,
popot, rock and rollt, filmzenéket-többségüket saját hangszerelésben. A zenekar
különlegessége, hogy ezt a sok fajta zenét
mind bigband felállásban adják elő.
A Fűzfő Big Band rendszeres fellépője
Fűzfő város és a Balaton-parti települések
rendezvényeinek, de zenéjükkel egyre
több helyre eljutnak a térségen kívül is.

A Sorstárs Népdalkör vidám dalcsokrával folytatódott a műsor, majd Horváth
Istvánné egy verssel örvendeztette meg
a közönséget. Népdalkörünk után a
Pearl Dance RSE tehetséges táncosainak műsora következett. A Lencsésné
Tekla és Márffy Ádám által vezetett
tánccsoport 10 éve kezdte működését
Berhidán, 3 éve alakult sportegyesületté. Óvodás korosztálytól egészen a felnőtt korosztályig folyik a táncoktatás az
egyesületnél. A táncosok országos
versenyeken is részt vesznek, több első,
második és harmadik helyezést is
elértek. Jelenleg Berhidán, Peremartonban és Királyszentistvánon
működnek csoportok.

A tánc után ismét hangszeres zene
következett: a Snétberger Zenei Tehetség
Központ Django Zenekara. A formáció
tavaly alakult a központban, ahol a
Django stílus révén kerültek kapcsolatba
egymással a tagok. Közös még bennük,
hogy mind a négyen muzsikus családban
születtek. Igen messze élnek egymástól: a
Felvidék különböző pontjain és Budapesten laknak családjukkal, középiskolába járnak. A felsőörsi központban van
lehetőségük a találkozásra, közös munkára. Az együttes rövid pályafutása alatt
olyan rangos helyeken lépett fel, mint
Brüsszel vagy a budapesti Bálna, a Zeneakadémia. A zene, amit játszottak: Euró-
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pában közkedvelt roma vagy más néven
manus jazz.
A falunapi műsor következő fellépői a
településen nem ismeretlen, és egyre népszerűbb Yildizlar Hastánccsoport volt, akik
először 2011-ben léptek nálunk színpadra.
Ebben az évben sztárvendégünk Vastag
Tamás volt, aki nagy sikerű, és jó hangulatú
előadásával megénekeltette a rajongókat. A
műsort a Rest Macskák Amatőr Színjátszó
Csoport zárta a tavaszi előadásuk egyik

jelentével, a Borbélybosszúval, melyben
Horváth Annamária, Varga Zsoltné és
Plesz Zsolt szerepeltek. Majd pedig kezdetét vette a hajnalig tartó utcabál, a zenét a
Sofőrök zenekar szolgáltatta.
Mint az elmúlt években, úgy az idén is
nagyon sok önkéntes segített a falunapi
programok megvalósításában, nekik ezúton is szeretném megköszönni támogatásukat, munkájukat.
A pénteki állófogadás megvalósításában

VII. ENDRÉDI JÁNOS
AMATŐR ASZTALITENISZ
EMLÉKVERSENY
2014. november 6-tól Colorban a Kultúrházban
Nevezési díj: 500 Ft/fő
Jelentkezni a Kultúrházakban lehet nyitva tartási időben,
vagy elektronikusan az epapkeszi@gmail.com email címen
legkésőbb november 5-ig.
SAVANYU BEÁTA KULTURÁLIS SZERVEZŐ

segítők: Id. Balatoni Józsefné, Csirke Józsefné,
Horváth Istvánné, Varga Andrásné, Kuka
Józsefné, Humpók Mária, Baksa Árpádné,
Károlyi-Varga Rózsa, Nagy Sándorné,
Horváth Béláné, Humpók Ferencné, Sohajda
Menyhértné, Tóth Andrea, Cseszárik Anna,
Klemencz család, Őri Zsuzsanna, Varga
Zsoltné, Czotter Csabáné, Horváth
Annamária, Horváth Lászlóné, Varga
Gizella, Ráczkevi Lajosné, Eszes-Sinka
Zsuzsanna, Venczel Rita Veronika.

A szép mosolyért sosem késõ!
10% kedvezmény minden rögzített fogszabályozó készülék árából
50% kedvezmény: mûtéti csomag 7000 Ft helyett MOST CSAK 3500 Ft
100% kedvezmény: Röntgen 5000 Ft helyett MOST 0 Ft
Éljen kihagyhatatlan ajánlatunkkal, hívjon minket még ma!
Kérjen idõpontot ingyenes állapotfelmérésre!
A kedvezmények igénybevételének feltételei:
A kedvezmény a 2014. szeptember 10-tõl 2014. október 25-ig
megkezdett kezelésekre vonatkozik.
A kedvezmény a kezelés megkezdése elõtt felmutatott akcióval
érvényes. (vágja ki és hozza magával.)
A fent felsorolt kedvezmények együttesen is igénybe vehetõk,
viszont egyéb akciókkal nem összevonhatóak.
Elérhetõségeink:
Telefonszám: +36 88 574 865
Email: info@globedental.eu
Web: www.globedental.hu
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A zsérei vendégek szállásadói: id. Balatoni
Józsefék, Varga Andrásék, Humpók Mária,
Humpók Ferencék, Sohajda Menyhérték,
Németh László és Lohner Jánosné, Tóvári
Gáborék, Eszesné Brasch Mária, Takács
Tibor és Varga Gizella.
A protokoll vendégeink fogadói: Takács
Tibor, Simon-Jójárt Sándor
A pénteki megnyitórendezvényen
hostesskedők: Kovács Réka, Takács
Donáta Dóra, Tasi Viktória, Váry-Kovács
Norbert, Sánta Sára.
„A falu legerősebb embere” és „Micsoda
nő!” versenyek lebonyolítói: Sohajda
Menyhért, Suri Sándor, Pfaff Ferenc, Ifj.
Lengyel György.
Az arc- és csillámfestő lányok: Brasch
Zsuzsanna, Demeter Ivett, Takács
Donáta Dóra.
A kincskereső játék állomásvezetői:
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Sánta Sára, Váry-Kovács Norbert, Tasi
Viktória, Takács Lóránt, Klemencz
Bianka.
A főzőverseny zsűrije: Bencz Ilona, Balkó
Beáta, Czakó Krisztina.
A szombati napon hostesskedők:
Kovácsné Horváth Margit, Simon
Gabriella, Mojzerné Mátraházi Anna,
Vargáné Mátics Zsuzsanna.
A pénteki rendezvény hangtechnikusa:
Savanyu Norbert.
A színpad szállításában ebben az évben is
Csizmadia Ferenc segített.
Id. Klemencz Józsefnek köszönet a
főzésért, Kuka Sándornak és Cseszárik
Annának, hogy szabadságuk alatt is
kinyitották az általános iskolát, Kiss
Sándronak a szódavízért, Tóth Andreának
és a Klemencz családnak a pénteki állófogadás utáni sok-sok segítségükért.

Kántorné Istók Klára tagóvoda
vezetőnek a póttányérokért és evőeszközökért is köszönettel tartozom, Bollók
Gyula igazgató úrnak a víz- és áramhasználatért, a Papkeszi Polgárőr Egyesületnek
a színpad őrzéséért és a rendezvények
biztosításáért, Szabó Ferenc Barnának a
villanyszereléssel kapcsolatos minden
segítségért, továbbá a fellépő csoportoknak: a „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda süni csoportjának, a Bocskai István
Református Általános Iskola Kéknefelejcs
tánccsoportjának, a Sorstárs Népdalkörnek, a Rest Macskák Amatőr Színjátszó
Csoportnak, a Pear Dance RSE-nek, és a
Yildizlar Hastánccsoportnak.

SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Tervezett programok
Október
4. Népdalgála a Sorstárs Népdalkör
rendezvénye
6. Aradi vértanúk emlékműsora
19.00 órától Papkeszin
6. Ünnepi megemlékezés – a Bocskai
István Református Általános Iskola rendezvénye
6. Emlékműsor Colorban a TEC rendezvénye
7. PÖNYK klubfoglalkozása 16.00tól a kisteremben
6–19. Országos Könyvtári Napok
helyi programjai
9-én 17.00 óra: Író-olvasó
találkozó. Vendégünk: GRÓF
NÁDASDY BORBÁLA
13-án 17.00 óra: A Bakony
Fotóklub kiállításának megnyitója
14-én 17.00 óra: a Mozgássérültek
Aktív Egyesülete RollingCountry
Kerekesszékes Tánccsoportjának
bemutatója.

18. Idősek napi rendezvény Colorban
16.00 órától
19. Idősek napi rendezvény Papkeszin
16.00 órától
22. Ünnepi megemlékezés – a Bocskai
István Református Általános Iskola rendezvénye
23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékműsora 10.30-kor
Papkeszin.
31. Halloween rendezvény 15.00-től
November
1. Mindenszentek és Halottak napi
megemlékezés a községi temetőben –
PÖNyK rendezvénye.
4. PÖNYK klubfoglalkozása 16.00tól a kisteremben
6-tól VII. Endrédi János Amatőr
Asztalitenisz Emlékverseny Colorban
15. Erzsébet bál a Bocskai István
Református Általános Iskola Szülői
Szervezetének rendezvénye

15. Márton napi bál Colorban a TEC
rendezvénye
30. Adventi esték 1. Tárlatmegnyitó
irodalmi teaház
December
2. PÖNYK klubfoglalkozása 16.00tól nagytermében
6. Vöröskereszt Papkeszi Szervezetének rendezvénye
7. Adventi esték 2. karácsonyváró játszóház és Mikulás napi süteménysütő
verseny Papkeszin 15.00 órától
14. Adventi esték 3. – Karácsonyi
műsor Colorban 16.00 órától
19. 17.00 Karácsonyi ünnepély – a
Bocskai István Református Általános
Iskola rendezvénye
20. Karácsonyi ünnep, évzáró összejövetel Colorban a TEC rendezvénye
21. Adventi esték 4. – Falukarácsony
16.00 órától
31. Szilveszteri zenés rendezvény
Colorban a TEC szervezésében

Papkeszi Hírlap
Felelôs kiadó: Papkeszi Községi Önkormányzata 8183 Papkeszi, Fô út 42.
Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Fûzfôgyártelep Felelôs vezetô: Tóth Zoltán Tördelés: Demeter Zsuzsanna
Szerkeszti: a Szerkesztõbizottság Felelôs szerkesztô: K. Horváth Barbara
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Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata szeretettel meghívja a tisztelt Lakosságot
idősek napi rendezvényeire.
Colorban: október 18-án, szombaton 16.00 órától
Program: A kecskefülű király című mesejáték papkeszi gyermekek előadásában
Faragó Sándor: Borbélybosszú című víg tragédiája a Rest Macskák Amatőr Színjátszó
Csoport előadásában
a berhidai Ady Endre Általános Iskola tanulóinak zenés műsora
Takács Donáta Dóra és Tasi Viktória táncműsora
Papkeszin: október 19-én, vasárnap 16.00 órától
Program: A „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda,
és a Bocskai István Református Általános Iskola ünnepi összeállítása,
Módri Györgyi és Szeles József színművészek zenés műsora

Meghívó
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Papkeszi Községi
Könyvtár (könyvtári, információs és közösségi hely)
szeretettel meghívja a tisztelt Lakosságot 2014. október 9-én,
csütörtökön 17.00 órától megrendezésre kerülő
író-olvasó találkozóra.
Vendégünk: Gróf Nádasdy Borbála

MEGHÍVÓ
Papkeszi Község Önkormányzata
szeretettel meghívja a tisztelt
Lakosságot az aradi vértanúk
emlékműsorára, amely október 6‐án
19.00 órától kerül megrendezésre a
papkeszi Kultúrházban.

Országos Könyvtári Napok
H elyi Programjai
Október 1 3-án, hétfőn 1 7.00 órától a Bakony
Fotóklu b kiállításának megnyitója.
A kiállítás október 1 3-tól 31 -ig tekinthető meg a
Ku ltú rház nyitva tartási idejében.
Október 1 4-én, kedden 1 7.00 órától a
M ozgássérü ltek Aktív E gyesü lete RollingC ou ntry
Kerekesszékes Tánccsoportjának bemu tatója.

Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata szeretettel meghívja a tisztelt Lakosságot az 1956-os
forradalom és szabadságharc emlékműsorára, amely október 23-án 10.30 órától kerül
megrendezésre a papkeszi Kultúrházban.

2014. szeptember
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A boldog békeidőkből a Nagy Háborúba
Ezt a címet viselte az a vándorkiállítás,
mellyel az I. világháború kitörésének
100. évfordulójára emlékeztünk. A kiállítás anyagát a Tapolcai Honvéd
Kulturális Egyesület tagjai állították
össze, bemutatva az érdeklődőknek,
hogyan épült fel a Monarchia hadereje,
milyen egyenruhát viseltek a tisztek és a
közkatonák, valamint azt, hogy milyen
fegyverzetük, felszerelésük volt.
A rendezvényen emlékező beszédet
mondott Ráczkevi Lajos polgármester,
összefoglalva a háborút megelőző
nemzetközi viszonyokat.
A rendhagyó kiállítás-megnyitón Horváth
Gábor, az egyesület elnöke előadást tartott

a háború előzményeiről, a kiváltó okokról,
és arról, milyen részt vállaltak a magyar
katonák a hadmozdulatokban.
A kiállításon a Méretes Szabóság által
készített egyenruhákat, és alkalmi viseleteket is megtekinthettek az érdeklődők. Továbbá tablókon soroltuk fel a
33 helyi hősi halott nevét, térképen megjelölve, milyen messze estek el az
otthonuktól. A rendezvényen fellépett a
Litéri Zöldág Néptánccsoport, és a
Sorstárs Népdalkör.
A műsor után koszorút helyeztünk el a
Református Templom kertjében található hősi halotti emlékműnél, majd
pedig a kultúrház udvarán korabeli

fegyverbemutatót tekinthettek meg
vendégeink.
A kiállítás egészen augusztus 20-ig volt
megtekinthető, a záró-rendezvényünkön
az I. világháborút követő békekötés
következményeire emlékeztünk egy
műsorral.
A tervezett emlékfa-ültetést a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt nem
tudtuk megvalósítani, ezért azt az
október 6-án megrendezésre kerülő aradi
vértanúk emlékműsorát követően
szeretnénk megtenni.
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ

„Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!
… Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről
nemzedékre!”(Zsoltárok könyve 100. 2,5)
Az Ige szavaival köszöntjük Önöket
szeretettel, mint református lelkész
házaspár. Eizler Csaba vagyok,
Veszprémben születtem, Tapolcán éltem
és tanultam. Teológiai tanulmányaimat
Pápán végeztem, ahol kedves felesé-

gemet is megismertem, kivel 2014-ben
házasságot kötöttünk. Feleségem
Erdélyben született, gimnáziumi éveit
ott töltötte, majd a Pápai Református
Teológiai Akadémián végezte teológiai
tanulmányait.
Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület Püspöke rendelt ki
bennünket a Papkeszi–Berhida-i gyülekezetek szolgálatainak ellátására, 2014
szeptemberétől. Jelenleg még a lelkészlak
felújítás alatt van, de a munkálatok befejeztével a Református Templom mellett
lévő parókián fogunk lakni (Fő út 20.
szám). A kinevezést szívélyesen elfogadtuk, s nagy örömmel tölt el bennünket,

hogy az Önök községében szolgálhatunk, s élhetünk.
Szeretettek várjuk Önöket, ha bármilyen
kérésük vagy kérdésük van, forduljanak
hozzánk bizalommal.
EIZLER ARABELLA
TEL.: 06-30/732-4738
E-MAIL : MESTERARABELLA@GMAIL.COM

EIZLER CSABA
TEL.: 06-30/776-5665
E-MAIL : CSABA.EIZLER@GMAIL.COM

Áldás, békesség!
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„Miénk itt a tér…”
Örömteli hírről adhatok számot a
Kedves Olvasóknak! 2014. szeptember
17-én megtörtént a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság új épületének hivatalos átadása.
Az átadó ünnepségen részt vettek:
Papp Károly r. altábornagy Országos
rendőr-főkapitány, a Megyei Rendőrfőkapi tányság, a Kormányhivatal és
Járási Hivatal vezetői, a Kapitányság
illetékességi területén található települések polgármesterei, a történelmi
egyházak és a jelentősebb társszervek,
civil szervezetek, intézmények kép viselői.
Az ünnepség napjára még a nap is
kisütött, ezzel is fokozva az erre a napra
már nagyon készülő állomány hangulatát. A gondozott környezetben elhelyezett szép, új, modern épületben izgalommal várták a kollégáim az ünnepi pil-

lanatokat, pedig már június 20-án birtokba vehették a kényelmes, irodákat, a
kulturált szociális helyiségeket. Egy európai színvonalú környezetben a munka is
jobban megy, bár a kapitányság
állománya az ezévi és korábbi eredményessége alapján is bebizonyította,
hogy megérdemli a jobb elhelyezést.
A Himnusz és Szózat hangjai Baksa Kata
énekével a Készenléti Rendőrség
zenekarának kíséretében, valamint a
litéri Zöldág gyermek néptánccsoport
(vezetőjük Pintér Katalin) bemutatója
emelték az ünnepség fényét.
A ceremónia részeként a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság vezetője, majd Balatonalmádi Város polgármestere beszéde
után dr. Kontrát Károly a belügyminisztérium parlamenti államtitkára hivatalosan is átadta az új Kapitányság kulcsát. Az átadó ünnepség nagy meglepetése volt, hogy két vadonatúj szolgálati gépkocsit is kaptunk ajándékba,
hogy a rend megőrzése, a jó közbiztonság érdekében még hatékonyabban
tudjunk dolgozni.
Az új épület birtokba vételével kapcsolatos
örömünket fokozta az a mindenfelől
érkező segítség, amelyet a civil életből kaptunk: a költöztetés, a szerelések, a berendezkedés, a fuvarozás, a cipekedés, az
épület környezetének rendezése, díszítése
az ünnepségre való készülődés során, az
ollótartó párna készítése, hangosítás, a
fogadás széppé tétele.
Az új épületbe költözés nem járt jelentős változással az elérhetőségünkben!

NEM VÁLTOZOTT:
• A telefon/fax szám: 88/438-711, 593910, 593-920, igaz Veszprémben
veszik fel, de ugyan úgy kapcsolják a
balatonalmádi
munkatársakat,
mintha itt szólna a telefon.
• Az e-mail cím: ugylet.balatonalmadirk@veszprem.police.hu
• Postafiók szám: 8220 Balatonalmádi,
Pf: 46
• Engedélyügyi ügyfélfogadás rendje
Balatonalmádiban:
H–K: 8–12,
Sze: 8–15
Cs: 8–12
P: nincs
• Kapitányságvezetői fogadóóra: minden hónap utolsó csütörtök 14-15 óra
között, előzetes bejelentkezés alapján
• Balatonkenese Rendőrőrs elérhetőségei:
Postacím: 8174 Balatonkenese, BajcsyZs. u. 7.
Tel/Fax: 88/584-970
e-mail cím:
Bkenese@veszprem.police.hu
VÁLTOZOTT AZ UTCACÍM:
• 8220 Balatonalmádi, Hadak útja 4–6.
Segélyhívó számok: 107, 112
Továbbra is kizárólag segélyhívásra,
bűncselekmény, baleset bejelentésére
használhatók!
Őszinte szívvel köszönünk és fogadunk
a jövőben is minden, a közösségért
végzett munkánkat segítő jó
szándékot!
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

