Papkeszi Hírlap
Papkeszi Önkormányzati Lapja

XXII. évfolyam 3. szám

2016. június

Papkeszi Polgárőrség április 23-án ünnepelte
megalakulásának 25. évfordulóját
Pár szóban szeretném megemlíteni a Papkeszi Polgárőrség szerveződését.
1989 őszén, amikor Suri Sándor volt a község körzeti megbízott
rendőre, többedmagával létrehozták a falu önvédelmi csoportját, mert
akkor már nem volt önkéntes rendőrség. Akkor mintegy 52 fő vett
részt abban a munkában. Ez így ment 1991 nyaráig, majd az akkori
polgármester úr, Csete Kálmán, Suri Sándor, Vadas István, Tóth Péter
és még mintegy 28 fő megalakították a Papkeszi Polgárőrséget. Sajnos
az alapító tagok közül jelenleg csak 2 fő az egyesület tagja: Suri Sándor
és Vadas István. Ők megszakítás nélkül, 25 éve tagjai az egyesületnek,
azóta rendszeresen adnak szolgálatot.
Akkor szolgálati kerékpárral valamint gyalogosan járták Papkeszi belterületét, Colorchemia lakótelepet és Sári-pusztát. Figyeltek többek
között az idős emberekre, segítették a mindennapi életüket.
Szeretném kiemelni, hogy a falu polgárőrei számos szolgálatot adtak a
környező településeken is, mint pl. Vilonya, Királyszentistván és a
sólyi-szőlőhegyben. Egy évben kb. 30–35 éjszakai szolgálatot regisztrálhattak. Részt vettünk Balatonfűzfőn a Gombóc Fesztiválon,
Balatonkenese rendezvényein, pl. kerékpáros körverseny biztosításában, Litéren a Mogyorósi napokon. Minden évben részt veszünk
Alsóörsön a Harley Davidson motoros találkozó biztosításán. Minden
év tavaszán részt veszünk a TeSzedd szemétgyűjtési akcióban. Nyáron
pedig a falunapi rendezvények biztosításában és rendezésében. A Szüreti Felvonulást biztosítjuk és az azt követő bált.
Iskolakezdéskor segítjük a kisdiákokat az úttesten való biztonságos
átkelésben. Településünkön belül az összes rendezvényt biztosítjuk, de
előfordult már, hogy mentőt hívtunk rászorult embernek. Vittünk
haza fiatalt, mert bántalmazták, de nem akart se mentőt se rendőrt.
Ébresztettünk fel fiatalt, mert ittasan elaludt a buszmegálló padján

télen. Havat lapátoltunk az időseknél. Lakóházat mentettünk a magas
talajvíz miatt. Időset vittünk orvoshoz, mert nem tudta megoldani az
utazását. Őriztünk lőszert, míg meg nem érkeztek a tűzszerészek.
Adatot gyűjtöttünk a rendőrökkel, megkárosított lakosok érdeke
miatt. Ezen kívül sok mindent tettünk még, ami a lakosság érdekeit
szolgálta, mindet felsorolni a terjedelmi korlátok miatt sem lehetséges.
A rendőrséggel való közös járőrözésben is sokszor részt vettünk,
valamint a katasztrófavédelmi riasztásoknál is aktívan közreműködtünk, pl. a királyszentistváni szeméttelepi-tűznél.
A Papkeszi Polgárőr Egyesület munkáját több esetben is elismerte a
megyei vezetés oklevéllel és emléklappal egyaránt. 1996 őszén többen
is megkaptuk az 5 éves tagsági oklevelet. 2011-ben falunk polgárőrségét az „Év polgárőr egyesülete” címmel díjazták, amire azóta is
nagyon büszkék vagyunk. 2011-ben Eszesné Brasch Mária megkapta
a polgárőr érdemkereszt bronz fokozatát, valamint Suri Sándor
a polgárőr érdemkereszt ezüst fokozatát vehette át. A munkánkat több
esetben is díjazta a falu önkormányzata: 2011-ben Gál Tiborné,
2013-ban Suri Sándor kapta meg a „Papkesziért Érdemérmet”. Az Országos Polgárőr Szövetségtől kapott díjaink 2015 – ben: Gál Tiborné
Szent László plakettet, Suri Sándor Szent László érdemkereszt ezüst
fokozatát kapták. Szintén az OPSZ-től 2016 – ban a 25 éves évforduló alkalmából Suri Sándor, Vadas István és Sztána László Szent
László plakettet kaptak, Kovács Lászlóné, Gál Tiborné, Klemencz
Attila, Sohajda Menyhért emléklapot kaptak. Suri Sándor Szent
László arany-, Vadas István bronz fokozatát kapták.
A Balatonalmádi Rendőrkapitányságtól Klemencz Attila, Gál
Tiborné, Eszesné Brasch Mária Szent György emlékplakettet kaptak.
Szeretnék egy tévhitet eloszlatni a lakosság körében. Ezt a munkát mi
nem pénzért végezzük. De valamiért ez a köztudatban roszul tudatosodott, mert ha ez így lenne, akkor biztosan több jelentkező lenne és
több szolgálat is. Ezt önként, a szabadidőnk terhére vállaltuk, hogy a
lakosság közbiztonságát növeljük, a rendőség munkáját segítve, mivel
ők sem tudnak mindenhol ott lenni.
Az egyesület pályázatokból tartja fenn magát, amit az Önkormányzatnál és az Országos Polgárőr Szövetségnél tehet meg. Ezekkel a pénzösszegekkel viszont szigorúan el kell számolni.
Ezúton szeretnék a Polgárőr Egyesület tagjai nevében köszönetet
mondani mindazoknak, akik valamilyen formában – akár erkölcsileg
is – támogatták egyesületünket az elmúlt 25 év alatt.
ESZESNÉ BRASH MÁRIA
AZ EGYESÜLET ELNÖKE
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Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület 2016. április 27-én
tartotta soron következő rendes ülését.
A Képviselő-testület
• elfogadta a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi végrehajtásáról szóló
átfogó értékelést.
• elfogadta az átruházott szociális jogkörök 2016. I. negyedévi gyakorlásáról
szóló beszámolót.
• módosította a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról szóló 16/2014.
(XII. 17.) önkormányzati rendeletét.
A 2016. május 10-én hatályba lépett
módosítás alapján a kötelező közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díj az
alábbiak szerint változott. Az alapdíj
összege: 3.730 Ft/év/ingatlan + áfa,
az ürítési díj: 3.540 Ft/m3 + áfa.
• megtárgyalta a szennyvízcsatornára rá
nem kötött ingatlanok rákötési lehetőségéről szóló tájékoztatót és az érintett
ingatlanok rákötését az alábbiak szerint
biztosítja:
a) Papkeszi 209. hrsz-ú ingatlan előtt
húzódó csatornára tisztítóidom
elhelyezését határozta el. A kivitelezés várható költsége 300.000 Ft
+ áfa, melynek fedezetét az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében
biztosítja a Képviselő-testület.
b) a Papkeszi, 191/14. hrsz-ú ingatlan
esetében a meglévő gerincre új házibekötés készítését határozta el. A bekötés várható tervezési és engedélyezési költsége 70.000 Ft + áfa, a
kivitelezés várható költsége 300.000 Ft
+ áfa, melynek fedezetét az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében
biztosítja a Képviselő-testület.
c) a Papkeszi 253. hrsz-ú, a Papkeszi,
191/80. hrsz-ú és a Papkeszi 215. hrsz-ú
ingatlanokat nem támogatta, mivel
megállapította, hogy ezen ingatlanok
csatornára történő rákötése megoldható
a kiépített csatornarendszer bontása
nélkül is, továbbá az önkormányzat
pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé az
ingatlanok bekötéséhez új terv készítésének és a kivitelezés költségeinek biztosítását.

• a Papkeszi, 501/3. hrsz. és a Papkeszi
501/5. hrsz. alatt lévő, 6 lakás szennyvízcsatornára történő rákötése érdekében a Papkeszi 501/2. hrsz-ú, 1.343 m2
alapterületű, „Kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan meg vételét
határozta el, az önkormányzat által
értékesített telkek vételárával megegyező mértékű – bruttó 900 Ft/m2 – áron.
Az ingatlanvásárlást követően a fenti
6 lakás gravitációs szennyvízelvezetése
megoldhatóvá válik a Dózsa utcai rendszerbe. A Képviselő-testület a szennyvízelvezetés tervezésével, továbbá a szolgalmi munkarészek elkészítésével a
HIDROSZOLG Vízellátás, szennyvízkezelés tervező és szolgáltató közkereseti Társaság (8200 Veszprém, Szél
u. 36/B. képviseli: Horváth Károly
ügyvezető) bízta meg. A megbízási díj
összegét – tervezési díj: 130.000 Ft +
áfa, szolgalmi munkarész elkészítése:
70.000 Ft + áfa – az Önkormányzat
2016. évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület 2016. május 25-én
tartotta soron következő rendes ülését.
A Képviselő-testület
• elfogadta a csecsemővédelem helyzetéről szóló tájékoztatót.
• elfogadta a falugondnok és telepgondnok tevékenységéről, aktuális feladatairól szóló beszámolót. A Képviselőtestület a település zöldterületeinek
rendben tartása érdekében egy darab
ráülős fűnyíró-traktor beszerzését
határozta el, melynek fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében
biztosítja.
• megalkotta az önkormányzat 2015. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendeletét. A zárszámadást 116.958 e. Ft költségvetési bevétellel, 87.851 e. Ft költségvetési kiadással, 29.107 e. Ft maradvánnyal fogadta
el a Képviselő-testület.
• megtárgyalta az államháztartáson
kívüli forrás átadására benyújtott pályázatokat. A Képviselő-testület 2016.
évben az alábbiak szerint nyújt támogatást a civil szerveztek és egyházak
részére:

1. Országos Mentőszolgálat részére támogatást nem biztosított.
2. Berhi Birkózó Egyesület: 100 e Ft
3. Öböl tv Kft.: 100 e Ft
4. „Értelmet az életnek” Hagyományőrző Egyesület, Balatonvidéki Sorstárs
Népdalkör: 100 e Ft
5. Rest Macskák Amatőr Színjátszó
Egyesület: 100 e Ft
6. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjasklub:
100 e Ft
7. Tegyünk Együtt Colorért Egyesület:
250 e Ft
8. Papkeszi Polgárőr Egyesület: 400 e Ft.
9. Bocskai István Református Általános
Iskola: 750 e Ft
10. Papkeszi Református Egyházközség:
100 e Ft.
• elfogadta a Balatonfűzfő Város Önkormányzat Szivárvány Bölcsőde és
Óvoda Vadrózsa Napköziotthonos
Tagóvodája, továbbá a Balatonfűzfői
Közös Önkormányzati Hivatal 2015.
évi zárszámadását.
• az önkormányzat hatályos szerződéseinek áttekintésével Simon-Jójárt
Sándor János PTKB elnököt és Györkös
Tamás CTÖT elnököt bízta meg.
• felülvizsgálta az önkormányzat informatikai rendszerének menedzseléséről
szóló szerződést. A Képviselő-testület a
módosított tartalmú szerződés megkötését határozta el a Macrotel Kft-vel.
A szerződés értelmében a Macrotel Kft.
végzi az önkormányzat informatikai
eszközeinek karbantartását, javítását,
segédanyagok beszerzését, továbbá egy
nagyteljesítményű multifunkcionális
nyomtató bérleti üzemeltetését.
• elfogadta az önkormányzat hivatalos
weboldalának karbantartásáról szóló
szerződést.
• elfogadta a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása Társulási megállapodásának 6. módosítását.
• a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat keretében óvodai feladatok
ellátására 2.527.075 Ft támogatási
igény benyújtását határozta el a Képviselő-testület.
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• az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat
benyújtásáról döntött, a belterületi utak
felújítása érdekében. A pályázat keretében Colorchemia lakótelepen a
bekötő út, a Kossuth utca, a BajcsyZsilinszky utca felújítását, továbbá a
Kállai Éva utca útcsatlakozás, valamint
a Pető utcában a buszfordulós útcsatlakozás foltszerű javítására nyújtott be
pályázatot. Az útfelújítás bruttó összköltsége: 20.739.100 Ft, melyhez a
pályázat keretében 15.000.000 Ft
pályázati igény benyújtását határozta el.
A Képviselő-testület az útfelújítás megvalósításához – illetve a pályázathoz –
szükséges önrész összegét 6.000.000 Ft
összeg erejéig az önkormányzat 2016.
évi költségvetéséből biztosítja
• az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat műszaki előkészítéséhez, tervezői közreműködés tárgyában megbízási szerződés megkötését határozta el Szalai Sándor egyéni

vállalkozóval. A tervezői közreműködés díját 160.000 Ft-ban állapította
meg. A pályázat kedvező elbírálása
esetén a községben megvalósuló belterületi utak felújítása műszaki ellenőri
feladatainak ellátásával Szalai Sándor
egyéni vállalkozót bízza meg.
• július 1-jétől további egy évre bérbe
adja az önkormányzat tulajdonát
képező Papkeszi-Colorchemia lakótelep 105/2. sz. alatti – volt bölcsőde –
épületet a Győrfi IM Kft. (8494 Kiscsősz, Kossuth u. 19.) részére. Az épület
havi bérleti díját 70.000 Ft (+ rezsiköltség) összegben állapította meg.
• megtárgyalta Papkeszi Víztorony
Invitel Zrt. részére történő bérbeadásáról szóló előterjesztést. A Képviselőtestület megbízta a Bakonykarszt Zrt-t,
a víztorony bérbeadására vonatkozó
tárgyalások lefolytatására.
• a színpad tetőszerkezetének elkészítésével a NESÓ Bt-t (Berhida) bízta
meg. A színpad fedés költsége bruttó
836.500 Ft.

• az önkormányzat tulajdonát képező
Papkeszi 427/7. hrsz. alatt felvett
1125 m2 területű „beépítetlen terület”
megnevezésű ingatlan eladását határozta el, az ingatlan vételárát 900 Ft/m2
összegben állapította meg.
• megtárgyalta az önkormányzat tulajdonát képező telkek ármegállapításáról
szóló előterjesztést és úgy döntött,
hogy a telkek árát 900 Ft/m2 + áfa
összegben állapítja meg. A telekár
emelését az tette indokolttá, hogy az
Önkormányzat az értékesített telkek
után általános forgalmi adó fizetésére
kötelezett, így az eddig megállapított
bruttó 900 Ft/m2 árból, 709 Ft/m2
bevétele származott a településnek.
• jóváhagyta a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosító
okiratát.
• módosította a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról szóló 8/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendeletét.

Bocskai-napok rendezvénysorozat
Az elmúlt két évtizedben már hagyománnyá vált a
Bocskai István Református Általános Iskolában a
Bocskai-napok rendezvénysorozat. Idén április
14–15. között került megrendezésre.
A kétnapos program kiemelkedő szerepet tölt be
iskolánk életében. A gyerekek különböző programok és előadások között válogathattak idén is,
ahogy ez rövid összefoglalónkból kitűnik.
Április 14-én, csütörtökön a délelőtti órákban a
MATASZ (Magyar Tartalékosok Szövetsége) tagjai tartottak Honvédelmi napot az iskolában. A rendezvény keretein belül a
gyerekek fegyverbemutatón, ügyességi versenyen, filmvetítésen és
szimulációs bemutatón vehettek részt.
A délelőtti programok folytatásaként került megrendezésre a Föld
napja vetélkedő, ahol a gyerekeknek érdekesebbnél-érdekesebb
feladatokat kellett megoldaniuk, mint: térképkirakó, PET palack
kupakokból kép kirakása, ökolábnyom kiszámítása, növénygyűjtemény… stb.
Hivatalosan, délután 17 órakor Borsné Simon Györgyi rajztanárnő akvarelljeiből álló kiállítás megnyitásával vette kezdetét a
Bocskai-napok. Ekkor vette kezdetét az Iskolatörténeti kiállítás is.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a Sorstárs Népdalkör színvonalas
dalcsokrával közreműködött a megnyitó lebonyolításában.
Április 17-én, pénteken délelőtt az alsósok „Játéktér” keretein
belül: játszóházi játékokban és ügyességi vetélkedőkben próbálhat-

ták ki magukat. A felső tagozatosok Tanagram játékban és
a Veszprémi Amerikai Kuckó előadásán vehettek részt.
A délelőtti programsorozatot a Föld-napja rajzkiállítás zárta, melyben tanulóink kreativitásukat
bizonyították.
A programok ideje alatt diákjaink minden nap a
Katica pékségtől kapott finomabbnál-finomabb
péksüteményekkel tölthették meg hasukat, így fokozva szellemi és fizikai teljesítményüket.
A Bocskai napok lezárásaként április 15-én a művelődési
házban került megrendezésre a szavalóverseny, melyen minden
osztály képviseltette magát.
„Az egyik bölcs mondás szerint a szavaknak három esetben
van létjogosultságuk: ha segítenek vagy gyógyítanak,
ha köszönetet fejeznek ki, és ha áldanak.”
(Kurt Tepperwein)
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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„Itt a nyár, táncot jár a napsugár”
Óvodánkban ősszel 20 kiscsoportos kezdte
meg óvodai életét. Legfontosabbnak az
érzelmi biztonság megteremtését tartottuk. Az anyukák a gyerekek igénye szerint
bent lehettek a beszoktatás alatt. A nagy- és
középsős gyerekek (22 fő) sokat segítettek
a kicsiknek az óvodai környezet megismerésében és a szokások elsajátításában. Az
óvónők érdekes játékokkal, színes tevékenységekkel és sok mozgással tették
vonzóvá a mindennapokat. Céljuk az volt,
hogy a valós élet nyújtotta tapasztalatokkal, ismeretekkel segítsék a gyermekek
fejlődését.
Napjainkban új helyzet állt elő: még mindig két színtéren folyik ugyan a gyermekek
nevelése, még mindig elsődleges szocializációs szerepet tulajdonítunk a családnak, de
egyre nagyobb a jelentősége a külső színtérnek, egyre fontosabbá válik a kívülről
jövő nevelés. A világ gyorsabban változik,
mint valaha. A változó világban a gyermekének jót akaró szülő már aligha képes
eldönteni, mire is szocializálja gyermekét,
mi vár majd rá 20 év múlva, mikor a hosszú
tanulási-felkészülési időszak végén kilép az
„Életbe”! Legjobban teszi, ha magára a változásra, a változásokhoz való minél tökéletesebb alkalmazkodásra tanítja – de erre
nincs még kitaposott út, mindennapjaink
kavarodásában kell rátalálni arra! Gyermekeink érdekében minél előbb!
A mai kor óvónője fokozottan figyel az
egyéni bánásmódra. A vegyes csoportban
nyilvánvaló, hogy a pedagógus a különbö-

ző életkorú gyerekeknek más-más lehetőséget biztosít a fejlődéshez. Nagyon összeszedett, tudatos tervezésre, szer vezésre van
szükség ahhoz, hogy az óvodai élet sikeresen záruljon, a gyerekeknek élményt nyújtson a játékban való tanulás.
Minden embernek alapvető szüksége van
szeretetre. Az óvodáskor életkori domináns
szükséglete a szeretet szükséglete. Végig vonul egész óvodai életén, s meghatározzák
viselkedését, reakcióit és fejlődésének
irányát. A szeretet kielégítésének vágya jogos kívánsága a gyermeknek, igénye. Fejlődése enélkül nem a megfelelő módon valósul meg.
„A gyermek olyan, mint a tükör, a szeretetet nem kezdeményezi, de visszatükrözi.
Ha szeretetet kap, viszonozza azt, de ha
nem kap, nincs mit visszatükröznie.” A szeretet szükségleteinek kielégítésével megnyílik a fejlődés lehetősége. Az ilyen gyermek szívesen barátkozik, elismeri ügyességét, játék közben beszélget, mások felé
kíváncsiságot mutat, segít társainak, meglátja a szépet, gyönyörködik, rácsodálkozik. Önállóbbá válik, szabadságra képes, az
otthoni és óvodai szeretet által megszerzett
biztonságérzetből táplálkozik.

Óvodánk 2015/2016 tanévben a következő élményekben részesítette a gyermekeket:
{ Ramazuri Bábszínház Balatonfűzfőn
{ Szivárvány nap Balatonfűzfőn a Mézengúzok zenekarral
{ Pegazus bérletes bábszínház Balatonfűzfőn (3 alkalom)
{ Márton nap
{ Mikulás
{ Karácsony
{ Farsang a Kultúrházban
{ Március 15. –nemzeti ünnep{ Tűzoltóság látogatás Pétfürdőn
{ Húsvét
{ Ribizli bohóc műsora a Kultúrházban
{ Anyák napja
{ Óvodai búcsúztató
{ Évzáró és ballagás a Kultúrházban
{ Állatkerti kirándulás Veszprémben
{ Gyermeknap az óvodában a Palinta
együttessel.

Szeretettel várjuk ősztől az új kiscsoportosokat.
Mindenkinek jó pihenést és élményteli
gazdag nyarat kívánunk.

A fentiekből látjuk, hogy a feltétel nélküli szeretet:
♥ olyan szeretetet ad, amilyenre a gyermek
éppen vágyik
♥ annyi szeretetet ad, amennyire vágyik
♥ s olyannak szereti a gyermeket, amilyen…

Egyenruha kiállítás a Rendőrségen
Korhű egyenruhákból összeállított kiállítás nyílt 2016. április 5-én a Balatonalmádi
Rendőrkapitányságon.
A Veszprémi Méretes Szabóság által készített 23 katonai, csendőri és rendőri egyenruha kerül bemutatásra. A török idők katona öltözetétől a XX. századi egyenruhákig tartó kort íveli át az arannyal, ezüsttel
dúsan díszített, színpompás öltözékek sora. A kiállítás megnyitóján résztvevő óvodásoknak, talán friss
tanulmányaik alapján, az 1848-as Szabadságharc idején viselt tiszti egyenruhák tetszettek legjobban.
A kiállítás 2016. június végéig a Balatonalmádi Rendőrkapitányság épületében tekinthető meg
• Balatonalmádi, Hadak útja 4-6.
• hétfőtől csütörtökig 8–16 óra között, pénteken 8–13 óra között.
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY, BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KÁNTORNÉ ISTÓK KLÁRA,
BUDÁNÉ BENDE MÓNIKA,
ŐRI ZSUZSANNA ÉS
SÁNTÁNÉ KALAPÁCS ANDREA
ÓVODAPEDAGÓGUSOK
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Edzőtábor
A Magyar Birkózó Szövetség a Diák és Serdülő Női válogatottak számára edzőtábort szervezett 2016. április 15–17. között
Budapesten a Müller Ferdinánd edzőteremben, Kapuvári
Gábor az UTE vezető edzője irányításával, a szakmai lebonyolításban 10 fő meghívott edző vett részt.
BERHI BSE Papkeszi részéről 3 fő versenyző vett részt:

• + 65 kg Babai Celesztina az országos diákolimpián elért I. helyezett (bajnok),
• 52 kg Csonkás Veronika az országos diákolimpia II. helyezettje,
• 43 kg Németh Alexandra az országos diákolimpia III. helyezettje.
Az edzőtábor szakmai felmérő volt, lányaink derekasan helyt
álltak, s jól érezték magukat a szakmai összevonáson.
ÜDVÖZLETTEL : NESÓ SÁNDOR ELNÖK, VEZETŐ EDZŐ

Első sor: balról jobbra: Babai Celesztina, Csonkás Veronika, Németh
Alexandra, Drexler Dália (V. helyezett)
Hátsó sor jobbról balra: Nesó Sándor BERHI BSE elnök, vezető edző,
Rupp József edző, Németh László edző

A BERHI BSE hírei
Kiválóan szerepeltek a BERHI BSE papkeszi birkózói Győrben, a 2016. május 14-én megrendezésre került Sillai László
nemzetközi emlékversenyen. Az 1967-ben Bukarestben világbajnoki címet szerző birkózónak emléket állító gála az idén vált
igazán nemzetközivé, hisz nyolc ország (Ausztria, BoszniaHercegovina, Csehország, Horvátország, Lengyelország,
Szerbia, Szlovákia és a házigazda Magyarország) színeiben
léptek szőnyegre a jövő reménységei.

A gálán 296 fiatal birkózó lépett szőnyegre, gyermek, diák II,
diák I, serdülő lány korcsoportban. A gyermek és serdülő
lányok szabadfogásban, a diák II és diák I korcsoportokban
kötöttfogásban harcoltak az érmekért.
A BERHI Birkózó Sportegyesületünk fennállásának legnagyobb
sikerét érte el hazai megrendezésre került nemzetközi versenyen.
Eredmények:

Lányok:
• 43 kg-ban II. Németh Alexandra, III. Rafael Valéria Boglárka,
III. Drexler Dália
Fiúk :
• 54 kg-ban V. helyezett Németh Dániel
• + 76 kg-ban III. helyezett Barnóczki Bertold Boldizsár,
V. helyezett Toldi Gergő
El kell mondani, hogy az egyesület lánycsapata létszámban és
tehetségben nagyon erős. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy
2016. szeptember 1-től egy serdülő lány birkózónk Pratscher
Fanni Dominika Budapesten az UTE-ben (Németh Zsanett
klubjában) folytatja közös névhasználattal sporttevékenységét,
tanulmányait pedig az újpesti Bródy Imre Gimnáziumban.
A női utánpótlás központi bázisa a tervek szerint UTE lesz.

Ismét remekül szerepeltek a BERHI BSE
Papkeszi ifjú birkózói
2016. június 4-én a Dunaújváros Sportcsarnokban megrendezésre került a Komóczi Gábor Emlékverseny 10 órai kezdettel, mely gyermek és diák korosztályban meghívásos centrum-

verseny, valamint Kadet (15–16 évesek) Szabadfogású Országos Bajnokság. Az emlékversenyen 23 szakosztály, 117 birkózója vett részt.
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A BERHI BSE Papkeszi eredménye:

• 24 kg I. Pap Edvin,
• 28 kg I. Magasházi Róbert,
• 50 kg I. Németh Dániel,
• 24 kg II. Varga Olivér Noel,
• 26 kg II. Csejtei Krisztofer Ferenc,
• 38 kg II. Dohar Kevin,
• Csapatversenyben II. helyezést értünk el.

Köszönet!
Május 3-án a Bocskai István Református Általános Iskola diákjai immár negyedik alkalommal tisztelték meg anyák napi műsorukkal a nyugdíjas édesanyákat, nagymamákat.
A 2. osztályos gyerekek nagyon megható és színvonalas előadással kedveskedtek nekünk, műsoruk igazi ajándék volt. Az előadás után egy-egy csokor virággal köszöntük meg a felkészítő
pedagógusok önzetlen munkáját.
Ez úton kívánunk a pedagógusoknak erőt, egészséget ehhez a
nagyon szép hivatáshoz.
Remélem, hogy ez a hagyomány folytatódik, mert mi, nyugdíjasok minden évben várjuk ezt a kitüntető figyelmet, amit kapunk. A műsor végén megvendégeltük a gyerekeket süteménnyel, üdítővel, így köszöntük meg ezt a csodálatos anyák
napi műsort.
HUMPÓK MÁRIA ELNÖK
PAPKESZI ŐSZIRÓZSA NYUGDÍJAS KLUB

Felső sor balról jobbra:
Kukáné Horváth Barbara
(felsős osztályfőnök), Farkas
Milán Áron, Lengyel Szabolcs,
Imre Dominik Gábor, Gyurica
Attila, Szabó Dávid, Leposa
Katalin (alsós osztályfőnök)
Középő sor balról jobbra:
Sáhó Attila, Wild Dániel
Balázs, Takács Szabina, Birta
Ildikó Regina, Kovács Tamás
Krisztián, Derbák Balázs
Alsó sor balról jobbra:
Szabó Viktória, Bukovics Naomi,
Erdélyi Kinga, Fekete Fanni,
Takács Alexandra
A képről hiányzik:
Nagy Máté Kevin,
Pratscher Fanni Dominika
A kép készítője:
Máhl Szabolcs, SZASZI fotó

2016. június
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Rendezvények a Költészet Napja alkalmából
A Költészet Napja alkalmából ebben az évben is három rendezvénnyel vártuk a település lakosságát. A rendezvénysorozatot
a Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubjának kiállítás-megnyitójával kezdtük, melyre április 6-án került sor. A kiállítást
köszöntötte Ráczkevi Lajos polgármester úr, a kiállítást megnyitotta Gróf Tibor a balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ igazgatója, aki megnyitójában felelevenítette a klub
megalakulásának történetét. A kiállítókat a BFMK vezetője,
Varga Áron mutatta be, a megnyitón közreműködött Tóth Eszter
(vers), Horváth Eszter (klarinét) és Kövécs Dániel (zongora).
A kiállításon Kiss Luca, Kovács Nikolett és Vipler Nikolett festményeit, valamint Kiss Bettina grafikáit tekinthették meg az
érdeklődők.
Április 9-én 14 órától vette kezdetét az immár 9. alkalommal
megrendezett települési versmondó verseny (45 fő versenyző
részvételével), amelyre ebben az évben is négy kategóriában
lehetett jelentkezni. Az óvodás és általános iskolás alsó tagozatos kategóriákban a téma ebben az évben a család, a felső
tagozatos és középiskolás/felnőtt kategóriákban pedig a szerelem volt.
A versmondók ügyességét négyfős zsűri értékelte, melynek tagjai Baranyai Máté, Rábai Zsanett, Gacsályi Erzsébet és Tóth
Szabolcs voltak. A versenyzők minden kategóriában emléklapot
kaptak részvételükért, a helyezettek és a különdíjasok oklevelet
és könyvjutalmat.
Eredmények:
Óvodás kategória:
I. helyezett: Kovács Zsófi – Berhida (Buruli Anita: Apa, emlékszel?; felkészítő: Suri Lászlóné óvónő)
II. helyezett: Katona Anna – Papkeszi (Gazdag Erzsi: Marasztaló; felkészítő: Őri Zsuzsanna óvónő)
III. helyezett: Nyári Napsugár Dorottya – Papkeszi (Szalai
Borbála: Édesanya becéz engem; felkészítő: Őri Zsuzsanna
óvónő)

Különdíjasok: Eszes Emma – Papkeszi (Osvát Erzsébet: Ha
nagy leszek; felkészítő: Őri Zsuzsanna óvónő); Varga Anna –
Papkeszi (Osvát Erzsébet: A legszebb szem; szülői segítséggel
készült a versenyre)
Alsó tagozatos kategória:
I. helyezett: Kiss Zselyke – Papkeszi 1. osztály (K. László
Szilvia: Hogy is van ez?; felkészítő pedagógus: Holicsekné
Sebestyén Annamária)
II. helyezett: Patai Gréta – Papkeszi 1. osztály (Kovács
Barbara: Apaköszöntő; felkészítő pedagógus: Holicsekné
Sebestyén Annamária)
III. helyezett: Oláh Míra – Berhida 4. osztály (Wolfbetta:
Anyának lenni; felkészítő pedagógus: Császár Zsuzsanna)
Különdíjasok: László Borbála – Papkeszi 1. osztály (Gáti
István: A szigorú szemüveg; felkészítő pedagógus: Holicsekné
Sebestyén Annamária); Péterfy Marcell – Papkeszi 1. osztály
(Gáti István: Apu nyakában; felkészítő pedagógus: Holicsekné
Sebestyén Annamária)
Felső tagozatos kategória:
I. helyezett: Loridán Kitti – Berhida 8. osztály (Ady Endre:
Elválunk; felkészítő pedagógus: Császár Zsuzsanna)
II. helyezett: Borzas Viktória – Berhida 8. osztály (Kosztolányi
Dezső: Akarsz-e játszani?; felkészítő pedagógus: Császár Zsuzsanna)
III. helyezett: László Viktória – Papkeszi 5. osztály (Várnai
Zseni: Szerelem; felkészítő: Savanyu Beáta)
Különdíjasok: Pfeifer Viktória – Berhida 6. osztály (Romhányi
József: Marhalevél; felkészítő pedagógus: Császár Zsuzsanna);
Toldi Gergő – Papkeszi 5. osztály (Ady Endre: Láttalak; felkészítő: Savanyu Beáta)
Középiskolás/felnőtt kategória:
I. helyezett: Horváth Bálint –Papkeszi ( József Attila: Flóra)
II. helyezett: Savanyu Beáta – Papkeszi (Reményik Sándor:
Álmodsz-e róla?)
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III. helyezett: Kalmár Viktória – Herend (Vándor Eszter:
Közelebb)
Különdíjasok: Őri Zsuzsanna – Papkeszi ( Juhász Ferenc:
A mindenség szerelme), Pikó Mária – Tobruk (Bényei József:
Hálóban halak), Gyurkovics Ágnes – Tobruk (Buda Ferenc: Ne
rejtőzz el!)
Köszönjük valamennyi versenyzőnek a részvételt, a szép verseket, valamint a felkészítő óvónők, pedagógusok, szülők
munkáját is. Bízom abban, hogy a következő évben is részt
vesznek a versenyen.
Április 20-án délelőtt Ribizli bohóc érkezett a Kultúrházba,
hogy egy vidám műsorral nevettesse meg az óvodásokat és az
alsó tagozatos diákokat. Ribizli bohóc műsorában központi
szerepet kaptak a megzenésített versek, melyeket a gyerekek
hamar megtanultak és együtt énekelték Ribizlivel.
És végül következzék néhány gondolat a versről.

2016. június

„A vers önkitárulkozás, önkifejezés, az Én árnyalatainak fölvillantása. A vers ünnep a hétköznapokban, képzeletbeli utazás a
szavak szárnyán vagy a csönd fedélzetén. A vers tükör, melybe ha
belenézek (beleolvasok), meglátom önmagam, és önmagamban a
gyarlóság mellett a magasztosat, vagyis az örök emberit. A vers
repülés vagy éppen zuhanás: magasság és mélység érintése. A vers
a vágyak, álmok, benyomások, érzések, érzelmek, gondolatok
kifutópályája. A vers a szó és a szavakon túli, a szavak mögötti
végtelen és kiszolgáltatott világ. A vers áldás és átok, kegyelem és
kárhozat, menny és pokol, az ellentétek békés egymásba csitulása.
A vers a felnőtt lélek gyermekien tiszta és őszinte játéka: bújócska
az elmúlással. A vers ajándék, melyet meg kell tanulnunk elfogadni és befogadni. Ez a folyamat egyszerre gyötrelmes és gyönyörűséges.” (Cseh Katalin: Szabad gondolatok a versről)
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Református Hírmondó
„Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom
testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet
adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint
éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek.” Ez. 36. 26,27
Isten Szentlelkétől gazdagon megáldott, örömteli napokat és
boldog, új életet kívánok a megelevenítő Úrban! A mennybement Úrra emlékeztünk nemrég, aki elküldte hozzánk az Ő
Lelkét a mi bátorításunkra, ez a Pünkösd csodája. Ez lehet a
miénk a mostani időben is. Hiszen ha az Ő Lelke által töltekezünk be, akkor az mindent átjárt, mindenen áthatol.
Teljesen újjá szül bennünket, melyre mindnyájunknak igen
nagy szüksége van. Külsőleg, belsőleg átformál bennünket,
a kemény ellenállót is visszahangolja az Úr igéjére, hogy újra
befogadó legyen. Valamint bátorít minket mindenkoron, hisz
reményt ad a reménytelenségben és örömet a szomorúságban.
Isten Lelke által betöltekezve tölthetjük be az Ő rendelkezésének megfelelően, miszerint „minden dolgotok szeretetben
menjen végbe.” (1Kor. 16,14)
Pünkösd üzenetével és Krisztusi szeretettel köszöntöm a
Kedves Olvasókat, és a Lélek munkásságára figyelve szeretném
Önökkel együtt felidézni a közösségünkben történt eseményeket Isten előtti hálaadással.
Mindenek előtt fontos megemlíteni, hogy igen mozgalmas időszak után vagyunk, melyet mutatnak a közös alkalmak is. A közös
öröm mindig közös kincs. Ezt pedig csak azok tapasztalhatják meg,
akik részesei ezeknek. Bizonyosan így tekintenek vissza azok, akik
április 16-án részt vettek a II. Családi Napon. Ezen alkalmon a
családoknak együtt kellett megoldaniuk az ügyességi feladatokat a
templomkertben, később együtt gondolkodhattak az Úr házában,
majd pedig az ebéd előtt egy kis váltóversenyre is sor került a hátsó
kertben. Mindenki jól érezte magát a játékokban, melyet Kis-Jakab
Éva és Nagy Zita koordinált. A finom falatokról, – melyek az elfogyott energiát pótolták – Kis-Jakab Kálmán és Csicsvári Barnabás,

valamint a csetényi asszonytestvérek gondoskodtak. Ezúton mondunk köszönetet a kapott felajánlásokért Kozma Marikának és
Kovács Lajosnak, valamint Mohácsi Zoltánnénak. A finom ebéd
után kürtős kalácsot készítettünk a Bakonyi Szépalmáskert Erdei
Iskola vezetőjével és kíséretével. Az alkalom zárásául egy zenés
áhítatra gyülekeztünk össze a templomban, melyen Molnár Csaba
Bertalan, tapolcai lelkész hirdette az igét, az énekes szolgálatot
pedig a Csetényi Református Egyházközség Kórusa végezte
Kis-Jakab Éva vezetésével. A mi kis kórusunk is szolgált, hiszen az
alkalmat egy közös kánonnal zártuk és bíztattuk egymást: „Ne
aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel…” Reméljük, jövőre folytathatjuk a töltekezést és erősíthetjük a testvéri kapcsolatot.
Május első vasárnapján ünnepi istentisztelet keretében köszöntöttük az Édesanyákat és adtunk hálát érettük és Istentől ajándékba
kapott szent szolgálatukért. Ezen a szép alkalmon a keresztség
sákramentumát is kiszolgáltattuk. Egy igen nagy ajándék, amikor
Édesanya és lánya egyszerre kíván belépni Jézus Krisztus szövetségébe, hisz mindnyájan szeretnének részesei lenni az Ő áldásának.
Mennybemenetel napján pünkösd ünnepe előtt 10 nappal
megemlékeztünk és hálát adtunk mennybe ment Urunkért.
Iskolásaink is készültek az ünnepre, melyben Sz. Tóth Ildikó
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balatonkenesei lelkésznő segédkezett a pénteki áhítaton, melyet
a gyermekek nagy szeretettel fogadtak. A hálaadás mellett
azonban nagy izgalommal is készültünk a közelgő ünnep előtti
konfirmálásra. Az idei esztendőben 9 fiatal készült a május 8-i
istentiszteletre, ahol beszámoltak tudásukról és elkötelezték
magukat Jézus Krisztus követésére.
Pünkösd Vasárnapján hálát adtuk a Lélek kitöltetéséért, jó szokás
szerint köszöntöttük az 50, 55, 60, 65 éve konfirmáltakat. Az Úr
szent asztalát is megterítettük, melyhez először az idén konfirmáltak, majd a Jubiláló Testvérek, valamint az ünneplő gyülekezet
járulhatott. Az alkalmat szeretetvendégség zárta a Kultúrházban.
Az ünnepet követő vasárnapon Szentháromság vasárnapját
ültük és ezen a jeles alkalmon Sárközi Gergely Antal a Pápai
Református Teológiai Akadémia IV. éves hallgatója szolgált és
kérte gyülekezetünk életére a Szentháromság, egy örök és igaz
Isten áldását.
Május utolsó vasárnapja a gyermekek napja. Ezen vasárnapon
május 29-én, az ige fényénél adtunk értük hálát és könyörögtünk
érettük, „akiké a mennyeknek országa”. Életükre Urunk áldását
kértük, hogy az Ő szeretetében erősödjenek meg minden napon.
Az istentiszteletet követően pedig emlékezni és hálát adni álltunk
meg a templomkertben. Hálát adtunk azért, hogy a településen
immár 81 esztendeje itt álló első- és második világháborús emlékmű megszépülhetett, így tisztelegve hősi halottaink emléke
felett. Az alkalmon közreműködött a Sorstárs Népdalkör, az
Őszirózsa Nyugdíjas Klub, valamint az iskola „apródjai”, beszédet
mondott Ráczkevi Lajos polgármester úr. Ünnepélyes zászlófelhúzással és koszorúzással emlékeztünk meg ezen a szép alkalmon.
Június első vasárnapja a Pedagógusok Vasárnapja. Istentisztelet
keretén belül köszöntöttük őket, Urunk előtti hálaadással.
Az istentiszteleten nagytiszteletű Kuti Géza nyugalmazott
esperes úr hirdette az igét, ki hangsúlyozta a nevelés
fontosságát. A gyermekek hálás szívvel köszöntötték pedagógusaikat, versekkel, énekkel és virággal. Erre a szép alkalomra az
Egyházközség és a Szülői Szervezet együtt készült, hiszen
fontosnak tartja a jó együttműködést és a közös hálaadást.

Néhány pontban közelgő alkalmainkról:
• Június 12. 11:00 órától tartjuk hittanos tanévzáró istentiszteletünket, melyen gyermekeink beszámolnak az idei évben
megszerzett hitismeretekről, és jutalomban részesülnek a
„legszorgalmasabb templomba járók”, kik példával járnak elől.
• Június 18. 9:00 órától tartjuk templomunkban tanévzáró
istentiszteletünket, melyen Főtiszteletű Köntös László főjegyző úr hirdeti az igét.
• Június 19. 11:00 órától istentisztelet, melyen köszöntjük
presbiterjeinket és hálát adunk Istennek szolgálataikért.
• Június 25. A REND-re látogatunk el, mely találkozót idén
Balatonfüreden szervezi meg Egyházkerületünk.
• Július 17. 18:00 órától tartjuk IV. jótékonysági estünket az
orgona javára a Falunapi programok komolyzenei zárásaként.
Közreműködnek: Sipos Csaba – marimba; Horváth Eszter –
klarinét; Egyedné Somogyi Hajnalka – zongora; Hoffmanné
Vass Virág – ének; Varga Áron – orgona. Szeretettel várjuk
nyáresti koncertünkre Testvéreinket.
• Július 18–22 között tartjuk hittanos táborunkat Borzaváron,
mindannyiunk nagy örömére, hol megannyi öröm és kaland
várja a fiatalokat.
Valamint szeretnénk folytatni a templom állagmegóvását és
a parókia felújítását, melyhez szeretettel kérjük és fogadjuk a
felajánlásokat. Fontosnak tartjuk nem csak az adományokat,
hanem a kétkezi segítséget is, melyre nagyon nagy szükség van.
Kérünk mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten segítse
gyülekezetünk épülését és szépülését.
Bízunk az Úrban, hogy továbbra is az Ő áldásával munkálkodhatunk és épülhetünk, vezérelvén bennünket az Ő Lelke által
arra, hogy „minden dolgunk szeretetben menjen végbe”,
engedelmeskedve az Ő akaratának.
Egyházközségünk mindenkit szeretettel hív és vár alkalmaira,
hogy minél többször járuljunk Urunk elé közös hálaadásra!
ÁLDÁSKÍVÁNÁSSAL : EIZLER CSABA

Emlékezzünk…
Utolsó ima a régi templomban
1896. május 27.
Ezt az imádságot Szenes Imre lelkész a
bontás napján reggel, az ó-templomban
megtartott utolsó könyörgés alkalmával
mondta el:
„Felséges Isten! Szerető Atyánk a Jézus
Krisztusban!
Szívünk hála érzelmét hozzuk trónod elé
imánk és könyörgésünkben, fogadd kedvesen tőlünk szent Fiad érdemeiért. Ámen.

Bejöttünk, óh Atyánk még egyszer s
utoljára a te kézzel csinált templomodba,
melyet őseink emeltek neved tiszteletére,
hogy hálákat adván a múltban tanúsított
kegyelmeidért, a jövőre nézve is kérjük
segedelmedet. Óh, mert te tartottad fenn
és oltalmaztad évszázadokon keresztül
vészben-viharban, te engedted meg,
hogy e helyen letelepedett híveid e házban imádhattak Téged lélekben és
igazságban. – Bizonyára nagy dolgokat
cselekedtél velünk! A te munkád volt az,
hogy a megtisztított vallás élet adó
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tudománya jutott nekünk osztályrészül.
A te munkád igazgatta úgy elődeinket,
hogy ez örökséget nekünk, mint utódoknak örökségül átadhatták.
Hála érzete tölti el szívünket, ha meggondoljuk, hogy ez ódon falak közt a
világító szövetnék soha ki nem aludt,
hanem fénylett, hogy annak világánál
tisztán imádhassunk tégedet. – Oly sok
lelki jókat nyújtottál e házban lelkünknek, hogy annak előszámlálására képtelenek vagyunk. – S most, midőn, mint
emberi alkotáson az idő keze megláttatván, e gyülekezet neved dicsőítésére
újból óhajtja házadat felemelni, e régi
házban utoljára téged imád, neked mond
hálát. – Óh, hány őseink vétettek itt fel a
hit karjain a szent keresztségben, itt
keresvén egy egész életre boldogságot s
itt készítvén magukat az örökké valóságra – kik ma már temetőinkben az igazak
álmát alusszák. Mi is élők, apák, anyák,
gyermekek nem tőled nyertük-e az ajándékokat, melyek bennünket gazdagokká
tettek lelkiekben?
Oh, ha ez ódon falak beszélni tudnának,
elmondanák, hogy hány házaspár boldogságában lett a házassági frigy megkötése által előmozdítva, midőn az a te
nevedben köttetett meg.
Elmondanák, hogy évszázadokon át hány
fájó szív enyhült meg, mennyi könny
száradt fel, hány bűnös talált bűnbocsánatot és hív keresztyén üdvösséget. Eljött
ide az, ki könnyhullatással ette kenyerét,
de eljött az örvendező is, hogy áldásidért
a hálát lefizesse. Eljött az, ki szorongattatott és gyötörtetett s megnyugodva távo-
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zott innét. Eljött a gyászoló is, némelyik
elhozta e templom pitvarába kedves
halottját, hogy itt a vígasz forrásából
merítsen. Itt volt az ártatlan gyermek,
s imája angyal szárnyakon repült trónusodhoz, és te megszenteled a belső tisztaságot és ártatlanságot. Betért ide az ifjú,
hogy a te félelmedben örvendezhessen
ifjúságának és hogy te légy az ő utainak
vezére. Bejött a középkorú, ki az élet
gondja és fáradalmai között tőled kért
erőt és kitartást az élet küzdelmeiben.
Elvánszorgott az öreg, hogy földi útjáról
a göröngyöket szent kezed elhárítva,
erőtlen tagokkal közeledjék a végső célra.
Itt volt az adakozó, adománya megszentelte, itt volt a bűnös s bűnbocsánata
reménységével távozott. – Óh jó Atyánk
te mind meghallgatád.
Hányszor volt szorongásig tele e szent
ház akkor, midőn veszély fenyegette e népet, midőn ellenség sanyargatta, vagy a
kenyér botja akart kezéből kitörni. S midőn legnagyobb volt a veszedelem, te
akkor voltál legközelebb a szabadulással.
Mind ezekért tied legyen a hála és
magasztalás.
Ezek mellett elismerjük, hogy ottan
tiszteletedben restelkedtünk. Buzgóságunk nem volt teljes, tiszteletünk sokszor volt hiányos. Bizony sokszor siketek
voltunk e harangok hívogató szavára s
inkább kerestük a világiakat, mint szent
színed látását. Mindezekért irgalmadat
kérjük.
Íme néped a te tiszteletedre szentelt
helyet elpusztítja, hogy ennek helyén
annál díszesebbet emeljen a te dicső-
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ségedre. Utolszor imádkozunk e helyen
hozzád, óh halld meg kérésünket!
Légy mellettük az építőknek, segítségedet nyújtsd az építtetőknek, hogy
távol legyen innen baj és szerencsétlenség. Segítsd a fáradozókat azon munkában, mely a te tiszteletedre a te nevedben
eszközöltetik. Enyhítsd fájdalmainkat
midőn az ősök fohászai által is megszentelt falak leromboltatnak. Újítsd és tedd
teljessé örömünket azzal, hogy házad
díszesebb alakban épülhessen fel, melyben imádjuk mi, imádják az utánunk
jövők a te szent nevedet nemzetségről
nemzetségre mind az időknek végéig.
Ámen.
***
Elhangzott utolsó imánk ez ódon templomban, melyet hozzád nyújtottunk óh
Atyánk! Fogadd el a múltért hálánkat s
vedd kedvesen, a jövőért esedezésünket
hallgasd meg. Mind kettőért tied legyen
a dicséret, dicsőség, tisztesség és magasztalás. Ámen.
A papkeszi templom 120. évfordulóján
ezt az imádságot szorítsuk szívünkhöz
és így emlékezzünk vissza hitben és
buzgalomban előttünk járt eleinkre és
a hűséges, templomépítő lelkipásztorra: SZENESS IMRE Isten szolgájára,
aki ezt a nagy munkát történelmi
küldetésként véghezvitte!
Készüljünk emlékezéssel és hálaadással hálaadó istentiszteletünkre, melyet
2016. november 19-én 14:00 órakor
tartunk templomunkban.

Pedagógusnap
A pedagógusok munkájának társadalmi
elismeréseként 1951-ben egy minisztertanácsi határozat június első vasárnapját
pedagógusnapnak nyilvánította. Megünneplésére elsőként 1952-ben került sor.
Papkeszi Község Önkormányzata június
6-án egy műsorral köszöntötte a településen működő oktatási és nevelési intézmények dolgozóit. Az ünnepi beszéd után
Ráczkevi Lajos polgármester úr virágcsokorral köszöntette a jubilálókat. Az óvodai
dolgozók közül Mürkli Anikót (20 éves

törzsgárda tagság), Hoózné Miklós
Zsuzsannát (25 éves munkaviszony) és Őri
Zsuzsannát (35 éve dolgozik a papkeszi
óvodában). A pedagógusok közül EszesSinka Zsuzsannát (10 éves munkaviszony),
Holicsekné Sebestyén Annamáriát (15 éves
munkaviszony), Stelczné Kurucz Éva igazgatóhelyettest (30 éves munkaviszony),
Bertáné Pintér Juditot (35 éves munkaviszony) és Bollók Gyula igazgató urat
(35 éves munkaviszony). A fotón azért
vagyok látható a jubilálók és Polgármester

úr mellet, mert 15 éve dolgozom a Kultúrházban és a könyvtárban.
A pedagógusok és intézményi dolgozók
tiszteletére összeállított műsorban most is
óvodás és iskolás gyermekek szerepeltek.
(A Falunapok megnyitórendezvényén
láthatnak majd néhány jelenetet, a teljes
műsor pedig majd októberben, az idősek
napi rendezvényen lesz a nagyközönség
számára is megtekinthető.)
„Ha a pedagógus szereti a munkáját, akkor jó
pedagógus lesz. Ha szereti tanulóit úgy, mint
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apja és anyja, akkor jobb pedagógus lesz
annál, aki minden könyvet elolvasott, de nem
szereti sem a munkáját, sem a tanítványait.
Ha pedig egyesíti önmagában munkájának és
tanítványainak szeretetét, akkor tökéletes
pedagógus lesz.” (Lev Tolsztoj)
Hamarosan itt a nyári szünet. Kellemes
pihenést kívánok pedagógusnak és diáknak
egyaránt, hogy szeptemberben újra vidáman, szeretettel kezdhessék el az új tanévet!
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Gyermeknapi játékok
„A gyermeket érintő kérdések között talán egy sincs, amely oly közel
esnék bárki megfigyelési köréhez is, mint a gyerekjáték. Hiszen, ahol
gyermek van, ott játék is van, mert a gyermek játék nélkül el sem
képzelhető. Bent a gyermekszobákban, kint a szabad mezőkön, még
a kórházakban is, a faluk poros utcáin, még a nagy városok földet,
eget, levegőt elfogó nagy kőpalotái között is, még a komor, gyásszal
terhes ravatalok mellett is játszik a gyermek. Az ő játéka, játékos
kedve nincs kötve semmitől és láttam már súlyos beteg gyermekeket,
kiknek sápadt orcácskája mosolygott, ha játszani kezdtem velük.
A benne lévő életszikra felgyúlt, lobogni kezdett, mihelyt játékról
volt szó. És mi felnőttek, ha visszaemlékezünk a múltra, gyermekkorunkra, egy ragyogó világ nyílik meg lelkünk előtt, mely tele van
játékkal. A mi gyermekkorunkat gyermekjátékaink teszik oly ragyogóvá, oly sugarassá és oly boldog emlékűvé, s ezen emlékek sugározzák tele lelkünket még sok idő múlva is az öröm és boldogság
melegével. Gyermekkorunkból játékemlékeink maradtak meg, ezek
édessége örökre a mienk, ezeket semmi ki nem moshatja a
lelkünkből, ezek végig kísérnek bennünket az életen s ki nem apadó
forrásaivá válnak a boldogító örömnek. Ezen emlékek oázisán
pihen meg az élet nehéz csalódásai között fáradt és csüggedt lelkünk;
a játékos gyermekkor életünk állandó energia forrása lesz, melyhez
vissza-visszatérve újból merítünk, hogy felfrissüljünk tőle.

Az én sárlovacskám, mellyel az eperfás udvaron játszottam és az
én csöpp sáremberkém, e gyarló alkotáskák, el nem porladó életet
élnek lelkemben, és élni fognak, míg én élek. És boldog az, kinek
játékos gyermekkora volt, a mezők, melyeken végignyargalásztunk
lovacskázva, ahol lapdáztunk, a hegyek, melyek tetején sárkányt
eregettünk, az erdő, hol madarakra lestünk, a patakocska, amelynek tiszta vízén malmocskát építettünk, s hajókat eregettünk, felfel ragyognak emlékünkben tele napsugárral, fénnyel, szívdobogtató örömmel s ezen emlékeknél gyermekek leszünk újra.
Nincs boldogtalan ember, ha játékos gyermekkora volt; boldogtalan csak az, kinek ilyen emlékei elmúlt gyermekkoráról nincsenek.
És az, ki a gyermeket megfosztja játékörömétől, egész életre szóló
boldogságtól rabolja meg! Ne bántsátok a játszó gyermeket, ez az
ő élete, melyhez neki joga van, de nektek sincs jogotok ahhoz, hogy
ezt elvéve tőle, életét zorddá, kietlenné tegyétek. Engedjétek játszani a gyermekeket!
Engedjétek játszani, mert igazán s okosan akkor szeretitek a gyermeket, ha őket játszani hagyjátok. Hiszen mindnyájan azt akarjátok, ti szülők, nevelők, s te társadalom is, hogy testben és lélekben erős gyermekeitek legyenek. Nos, a játék a test és lélek szabad
fejlődésének biztosítója, ez az út az, melyen a gyermek fejlődése
halad, és ez becses figyelmeztető nektek is, hogy megítélhessétek
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gyermekeitek egészséges fejlődését. Kívánom, bár több gondot
fordítanátok arra, hogy gyermekeitek játszhassanak, bár több
alkalmat adnátok a gyermekeknek arra otthon, iskolában, hogy
játékos kedvüket zavartalanul kielégíthessék; bár ne zúgatnátok a
gyermek lelke fölött az élet rettentő zord szavait, valahányszor
játszani látjátok őket, arra figyelmeztetve, hogy az élet nem játék.
A gyermek élete a játék és van-e bájosabb jelenség, mint a játszó
gyermek.” (részlet Dr. Nógrády László: A gyermek és a játék című
könyvéből)
Ennek az önfeledt játéknak lehettünk részesei a település gyermeknapi rendezvényén, május 28-án. Megtapasztalhattuk, hogy a gyermekeknek nem kell túl sok ahhoz, hogy játszani tudjanak, akár csoportosan, akár egyedül, elegendő, ha biztosítjuk részükre a
játékokat. Talán ebben az évben is voltak olyan felnőttek, akik
sérelmezték, miért van megint a gyermeknapon óriáscsúszda, és
ráadásul megint a Titanic? Azért, mert imádják a gyerekek. Esetleg
azt, miért van megint ugyanaz a bohóc? Mert imádják a gyerekek őt
is. Vagy miért van arcfestés, csillámozás? A fent jelzett okok miatt.
Nem szabad elfelejteni, hogy a gyermeknap nem a felnőttek részére
kerül megrendezésre, hanem az a délután a gyermekeké, amikor
lehet csúszdázni a felfújható Titanicról, népi- és ügyességi
játékokkal játszani, aktívan közreműködni a bohócműsorban, a játszóházban az idén barátságkarkötőt készítettek a gyerekek, az
elmaradhatatlan csillámtetkó és arcfestés is minden évben sikeres.
És akik maradtak a rendezvény végéig, azok boldogan szedegették a
cukorányúból kilőtt cukorkákat. A szülő ezen a délutánon „csupán”
statiszta, aki elkíséri a gyermekét a rendezvényre, talán számára mármár unalmas, de higgyék el, a gyermek apróságoknak is tud örülni,
és mi lehet örömtelibb, mint az őszinte gyermekmosoly?
Papkeszin nem csupán ez az egy gyermeknapi rendezvény volt:
május 21-én a Dózsa utcában is szerveztek egyet, a gyerekek nagy
örömére. A program a gyerekek által Szityó bácsi játszóterének
nevezett területen zajlott. Ezen a napon avatták fel azt az informá-
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ciós táblát (ami inkább egy szép vitrin), amely a játékokhoz hasonlóan szintén összefogással készült: a vitrint Gál Pál készítette,
a téglából készült lábakat Venczel Tibor építette, Savanyu Norbert
a vitrinben található képeket és az ismertető szövegeket szerkesztette, Szilvai József pedig a feliratot készítette: „Vadon élő
szomszédaink”. Venczel Tiborné vezette a sorversenyeket, lehetett
focizni, voltak játékok a kisbabáknak, amúgy pedig a játszótéri
játékokkal is lehetett játszani. A napot tábortűzzel zárták.
A Dózsa utcában már a 80-as években is voltak gyermeknapi rendezvények. Akkor egészen másként nézett ki a játszótér, sokkal nagyobb volt (ugyan nem volt több játék), viszont most sokkal szebb.
Colorchemia lakótelepen június 4-én bonyolították le a gyermeknapi rendezvényt.
Ha minden jól megy, akkor jövőre is lesz három gyermeknapi rendezvény a településen, hogy a gyerekek mosolyogjanak, játszanak,
nevessenek, amivel mosolyt csalnak a felnőttek arcára is.
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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