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Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bocskai István Református Általános Iskola
leendő elsőseinek a beiratkozása az alábbi időpontokban lesz:

2017. április 10. (hétfő) 9.00–16.00
2017. április 11. (kedd) 9.00–17.00

2017. április 12. (szerda) 9.00–13.00

Kérjük a kedves szülőket, hogy a beiratkozásra az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal:
• a gyermekük eredeti születési anyakönyvi kivonatát

• TAJ kártya 
• lakcímkártya

• óvodai szakvélemény
• egyéb kedvezményre jogosító határozatokat

Papkeszi, 2017. március 27.

BOLLÓK GYULA S.K. IGAZGATÓ

BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
OM 201 206

8183 Papkeszi, Fő u. 34. • Tel./Fax*: 06 88 573 605*, 06 88 573 606 • birai@freemail.hu

Tájékoztató
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A Képviselő-testület 2017. február 22-én tartotta a soron
következő rendes ülését.

A Képviselő-testület 
• módosította az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

2/2016. (III. 1.) önkormányzati rendeletét.
• elfogadta a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde „Vadrózsa” Nap közi -

otthonos Tagóvodájának 2017. évi költségvetését. A Képviselő-
testület a Tagóvoda működéséhez összesen 6.065 e. Ft támoga -
tást biztosít.

• elfogadta a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal 2017.
évi költségvetését. A Képviselő-testület a papkeszi Kirendeltség
közszolgálati tisztviselőinek 2017. évi illetményemelésére és
annak járulékaira 2.029 e. Ft-ot biztosít.

• a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület
LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) címbirtokos szervezet
részére 2017. évben 670.000,- Ft vissza nem térítendő működési
támogatás biztosításáról döntött.

• megalkotta az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (III. 1.) önkormányzati rendeletét.

• elfogadta a Tegyünk Együtt Colorért Egyesület, a Őszirózsa
Nyugdíjasklub, az „Értelmet az életnek” Hagyományőrző Egye -
sület, a Papkeszi Polgárőr Egyesület, az Öböl Tv Kft., a Rest
Macs kák Amatőr Színjátszó Csoport, a Bocskai István Refor -
mátus Általános Iskola, a BERHI Birkózó Sportegyesület és a
Papkeszi Református Egyházközség részére 2016. évben nyújtott
önkormányzati támogatás elszámolását. 

• aktualizálta az Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatát.
• a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című

EFOP pályázat konzorciumi formában történő benyújtásáról
döntött Balatonfűzfő, Csajág, Küngös és Királyszentistván
önkormányzatával.

• az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi központi ügyelet
kötelező feladatának biztosítására megállapodást köt Alsóörs,
Balatonakarattya, Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő,
Balatonkenese, Csajág, Felsőörs, Küngös, Királyszentistván és
Litér települések önkormányzataival 2017. július 1-i hatállyal.
(Az új megállapodás megkötését Szentkirályszabadja kilépése
tette szükségessé.)

A Képviselő-testület 2017. március 29-én tartotta a soron
következő rendes ülését.

A Képviselő-testület
• megvitatta a település közrend és közbiztonságának helyzetéről

szóló beszámolót. 
• elfogadta a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Pap -

keszi Kirendeltsége 2016. évi feladatainak végrehajtásáról szóló
beszámolót.

• elfogadta a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédel-
mi feladatainak végrehajtásáról szóló átfogó értékelést.

• jóváhagyta a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal
módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát.

• megbízta a Bakonykarszt Zrt.-t az ivóvíz és szennyvízhálózattal
kapcsolatos Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésével és benyújtásá-
val.

• elfogadta az önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési
tervét.

• a NAPÁVA Kft. támogatás iránti kérelmét nem támogatta.
(Részletes tájékoztató az önkormányzati hírek után olvasható.)

• az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című,
TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívásra pályázat előkészítéséről dön-
tött a papkeszi Művelődési Ház vonatkozásában.

Önkormányzati hírek

A Képviselő-testületi 2017. február 22-én tartott rendes ülésére
meghívást kaptak a település közigazgatási területén házi segít-
ségnyújtás szociális alapszolgáltatást nyújtó szervezetek, így a
NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft. (a to -
vábbiak ban: NAPÁVA Kft.) és Hajmáskér–Sólyi Református
Társegyházközség Házi Segítségnyújtó és Falugondnoki Szolgálat
(a továbbiakban: Szolgálat). A NAPÁVA Kft. képviseletében Nagy
Józsefné, míg a Szolgálat képviseletében Bikádi László Károly és
Baksainé Hasznos Renáta válaszolt a képviselők kérdéseire. A ko -
rábbi években mindkét szolgáltató térítésmentesen végezte a szo-
ciális tevékenységet, azonban ettől az évtől kezdődően ők is térítési
díjat kellett, hogy bevezessenek a házi segítségnyújtás igénybe
vételéért. A NAPÁVA Kft. által nyújtott szolgáltatást – személyi
gondozást, vagy szociális segítést – igénybe vevők egységesen havi
2.000 Ft térítési díjat fizetnek, míg a Szolgálat különbséget tesz a
kétféle szolgáltatás térítési díja között, így a magasabb szolgáltatást
biztosító személyi gondozást igénybe vevők havonta 2.000 Ft,

a szociális segítést igénybe vevők pedig 1.000 Ft térítési díjat
fizetnek havonta. 

A NAPÁVA Kft. önkormányzati támogatás iránti kérelme adta az
apropót ahhoz, hogy a Képviselő-testület részletesebben tájé ko -
zódjon a szociális gondozás területén, ugyanis az ellátottak
számára, gondozónők számára és személyére friss, hivatalos adattal
nem rendelkezett a Képviselő-testület. 

• A NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft.
– kérelmében leírtak szerint – 23 fő részére nyújt szolgáltatást a
településen, közülük 17 fő személyi gondozásban, 6 fő pedig
szociális segítésben részesül. Az ellátottak gondozását 2 fő
gondozónő végzi. Az állami normatíva, illetve a bevezetett
térítési díj a szolgáltatás biztosításához nem elegendő, ezért for-
dult a Képviselő-testülethez támogatás iránti kérelemmel.

Tájékoztató a házi segítségnyújtást biztosító szolgáltatókról, a szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díjakról



2017. április PP aa pp kk ee ss zz ii   HH íí rr ll aa pp 3

• Hajmáskér–Sólyi Református Társegyházközség Házi
Segítségnyújtó és Falugondnoki Szolgálat – képviselőinek az
ülésen elhangzott tájékoztatása szerint – településünkön 31 fő
részére nyújt házi segítségnyújtás szolgáltatást, közülük 18 fő
személyi gondozásban, 13 fő pedig szociális segítésben
részesül. Az ellátottakról 3 fő gondozónő gondoskodik.
A Szolgálat önkormányzati támogatás iránt nem nyújtott be
igényt, mivel egyházi fenntartású intézmény lévén az állami nor-
matíván kívül egyházi kiegészítő normatívában is részesülnek,
így a szolgáltatást ezekből a forrásokból finanszírozni tudják. 

A szociális alapellátás biztosítása az Önkormányzat kötelező fela-
data, mely kötelezettségét Papkeszi Község Önkormányzata a
Balatonalmádi Szociális Társulás által fenntartott Balatonalmádi

Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgáltató (a
továbbiakban: Központ) által biztosítja. A Központ a gyer-
mekjólét és a szociális ellátás területén komplex szolgáltatást nyújt,
az adott területen szakmai kompetenciával bíró szakemberek
alkal mazásával. A kötelező feladatellátáshoz az önkormányzat – az
állami normatíván felüli költségek fedezetére – anyagi hoz-
zájárulást biztosít a Társulási Megállapodásban rögzítettek szerint.  

Az önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó
ellátások, így a házi segítségnyújtás is, korábban is térítéskötelesek
voltak, az ellátottak jövedelmi viszonyaik alapján személyi térítési
díj fizetésére kötelezettek. A házi segítségnyújtásért fizetendő
térítési díjak jövedelemsávonként az alábbiak:

S.sz. Öregségi nyugdíj % Összeghatár Ft Sz.téritési díj összege
Ft/óra

20 gondozási nap/hó
1 óra/nap esetén

Gondozási díj havonta*
1. 0–175 0–49.875 Térítésmentes 0
2. 176–225 49.876–64.125 160 3.200
3. 226–500 64.126–142.500 200 4.000
4. 500% felett 142.501– 250 5.000

* példa számítás egy fő átlagos fizetési kötelezettsége havonta

A Képviselő-testület a szociális alapszolgáltatást igénybe vevők
esély egyenlőségének és szociális jólétének biztosítása érdekében
hallgatta meg a szociális szolgáltatók képviselőit. Az elhangzott
tájékoztatásokból és saját adatainkból is látható, hogy még a finan-
szírozás változása után is az önkormányzat által fenntartott szol-
gáltatást igénybe vevők fizetik a legmagasabb térítési díjat
(3.200–5.000 Ft/hó). 

A Képviselő-testület igyekezett minden információt beszerezni az
igazságos döntés meghozatalához. A fentiekben ismertetett ada-
tokat figyelembe véve a Képviselő-testület 2017. március 29-én
tartott ülésén úgy döntött, hogy a NAPÁVA Kft. támogatás iránti
kérelmét nem támogatja.

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az
államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló
5/2015. (IV. 21.) önkormányzati rendelete alapján:

Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költ-
ségvetésről szóló rendeletében meghatározott előirányzatai terhére
céljelleggel támogatást nyújthat.
Támogatásban részesülhet, aki a fenti rendelet 1. melléklet szerinti
Pályázati űrlapon pályázatot nyújtott be.
A pályázati űrlap elérhető papír alapon a Községházán, valamint
letölthető a www.papkeszi.hu honlapunkról.

A pályázat évente egyszer, április 30. napjáig nyújtható be.
A pályázathoz csatolni kell a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján kiállí-
tott, összeférhetetlenségről és átláthatóságról szóló nyilatkozatot
is.
A támogatásra irányuló pályázatot a Polgármester döntéshozatalra
a Képviselő-testület elé terjeszti. A támogatás odaítélésénél első-
sorban a település érdekében végzett tevékenység támogatására kell
törekedni.
A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület a tárgyév május
hónapban tartott rendes ülésén dönt.

Pályázat

Ramazuri Bábszínjátszóház
Ördöngős mesék című előadása 2017. április 20-án 10 órától Papkeszin a Kultúrházban.

A program a Papkeszi Könyvtári, Információs és Közösségi Hely szervezésében, a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer keretében, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár támogatásával valósul meg.
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Szeretettel várjuk a jelentkezést nyári napközis hittantáborunkra,
melyet 2017. július 3-tól (hétfő) július 7-ig (péntek) tartunk
a Református Templomnál.
Amivel készülünk a gyerekeknek: bibliai üzenetek és történetek,
játékos vetélkedők, kézművesség, barkácsolás, túrázás Vilonyára a
Malomhoz stb.
Gyülekező minden nap 8.00 óra körül lesz és a nap tematikus
programja pedig 8.30-kor kezdődik és 15.30-ig tart, majd ismét
biztosított a gyermekfelügyelet és játék, azaz a gyermekeket
legkésőbb 16.30-ig kell hazavinni.
A tábort a helyi lelkész, hitoktató és szakképzett pedagógusok
vezetik, munkájukat felnőtt gyülekezeti tagok segítik.

Étkezés: Napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd és uzsonna)
biztosítunk. 

Részvételi díj: 5.000 Ft/gyermek, amely magában foglalja
a napi háromszori étkezést, a foglalkoztató füzeteket, játékokat,
a kézműves foglalkozások alapanyagait, azaz mindent! (Ha nem
a teljes táborban szeretne részt venni, csak 1–2 nap, az is lehet-
séges, abban az esetben napi 1.000 Ft-tal vehet részt a gyermek.)

Jelentkezési határidő: 2017. április 26-ig 1.000 Ft előleg
befizetésével, melyet Eizler Arabellánál és Eizler Csabánál tehet-
nek meg. 

A hittantábort egy Családi Nappal szeretnénk zárni, melyet
2017. július 9-én délelőtt kezdenénk közös főzéssel a családokkal
együtt, majd az istentiszteleten hálát adunk a tábor lehetőségéért
és utána közösen elfogyasztjuk a készített falatokat. Ezt követően
veszi kezdetét a családi délután, melyen játékos csoportos felada-
tok lesznek, lesz ugráló vár, s miután jól elfáradtunk vacsorára
sütünk saját készítésű kürtőskalácsot tábortűznél és közben
ifjúsági énekeket énekelünk. 

Várjuk szeretettel a jelentkezőket!

Felhívás – nyári napközis hittantábor a református templomnál

A leendő elsős tanítók bemutatkozása
Papné Vékony Ildikó vagyok. A pap-
keszi iskolában 1989 óta tanítok. A ta -
nító képző főiskolát 1992-ben végeztem
el Győrben. Még ebben az évben kikerül-
tem a vilonyai tagiskolába, ahol 1998-ig
tanítottam. Közben 1996-ban háztartás -
ökonómia-életvitel tanár szakon vé gez -
tem Budapesten. Hat év vilonyai kitérő
és három év GYES után 2001 szep -
temberében kerültem vissza Pap keszire.
Fejlesztő pedagógiai szakvizsgámat
2006-ban tettem le Egerben. Jelenleg a
Bocskai István Református Általános
Iskola 4. osztályának osztály főnöke és
tanítója vagyok, valamint felső tagozat-
ban a technika és életvitel tan tárgy
tanára. 

Nagy Zitának hívnak. A papkeszi
iskolában 2015 szeptemberétől tanítok.
A tanítóképző főiskolát 2012-ben
végeztem el Debrecenben a Református
Hittudományi Egyetemen.  A dip lo mám
megszerzése után a tiszaberceli általános
iskolában dolgoztam napközis nevelő -
ként. 2015-ben kezdtem el tanulmá -
nyaimat az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógia karán, amit jelenleg is
végzek. A Bocskai István Református
Általános Iskola 4. osztályának osztály -
főnöke és tanítója vagyok.

Találkozunk szeptemberben!
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A 2017. évi munkánkat január 14-én kezdtük egy fellépéssel,
tisztelegve a Doni csata hősei előtt.
Január 20-án tartottuk évzáró-évnyitó közgyűlésünket, amelyen
a tagság elfogadta a 2016. évi szakmai- és gazdasági beszámolót.
Pártoló tagjaink, segítőink is részt vettek a közgyűlésen, valamint
Ráczkevi Lajos polgármester úr és Savanyu Beáta kulturális
szervező is elfogadta meghívásunkat, és személyes jelenlétükkel,
hozzászólásukkal segítették munkánkat és biztosítottak bennün-
ket a további segítő együttműködésről.
Február hónapban hagyományainkhoz híven farsangoltunk.
A csoport tagjai, valamint vilonyai és balatonfűzfői vendégeink
igazán kitettek magukért. Bizony a fergeteges jókedv mindenkit
magával ragadott. A hangulatos jelenetek, a humoros életkép,
a szöveges és dalos csasztuskák, a változatos fellépőruhák és egyedi
sminkek igazi színfoltjai voltak az estének.
Természetesen karnevál nem múlhat el verseny nélkül, ez évben
nem jelmez, hanem álarc-versenyt hirdettünk, melynek első
helyezettje egy kedves „vendégművész” lett. 
Itt szeretném megköszönni mindenkinek, aki bármi módon hoz-
zájárult az est sikeréhez. Vannak, akik évről-évre anyagi és fizikai
erejüket nem kímélve viszik hátukon a rendezvényt, soha nem
fogjuk tudni eléggé megköszönni. 
Pihenni évek óta nincs időnk, így van ez most is. Március 3-án már
az Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud? színpadán álltunk, és jutot-
tunk be a középdöntőbe. A középdöntő helyszíne Hajdúszoboszló
lesz. Kaptunk két önzetlen és nagyszerű felajánlást Ráczkevi Lajos
polgármester úrtól és Csizmadia Ferenc vállalkozótól, hogy saját
gépjárműveiket felajánlva, elvisznek bennünket a középdöntőre.
Sajnos azonban mindig vannak váratlan események, melyek

befolyásolják terveinket. Az idei évben édesanyám halála, aki idén
ünnepelhette volna a 90. életévét. Köszönöm mindenkinek a rész -
vét nyilvánítást, és sokaknak, akik eljöttek a temetésre Mező -
szentgyörgyre.
Ez az esemény jelentős változást hoz majd az életembe, mert nem
tudom, hogy milyen munkát kapok, és mellette hogy lesz időm a
közösségi munkára. 
Mindezek ellenére természetesen komoly lendülettel végezzük a
munkánkat. Számos más feladat mellett készülünk a 30 éves
jubileum megünneplésére, mely egy kiállítással egybekötött
gálaműsor lesz 2017. június 24-én, amelyre mindenkit nagy
szeretettel várunk.

KÁROLYI-VARGA RÓZSA

ELNÖK

A Balatonvidéki Sorstárs Népdalkör munkájáról

Tisztelt Lakosság!
A Föld napja alkalmából virágültetés és szemétszedés a település
frek ventált részein április 21‐én Papkeszin 15.00 órától, Color ‐
ban 17.00 órától.
Gyülekező mindkét helyszínen a Kultúrháznál.
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Tisztelt ünneplő papkeszi Lakosok!

169 esztendő telt el azóta, hogy először szavalták el a Nemzeti dalt,
s először olvasták fel a 12 pontot.
A márciusi ifjak bekerültek a történelembe. A több mint másfél
évszázaddal ezelőtti szürke, lucskos kora tavaszi napot 2017. már-
cius 15-én ezerszer nagyobb tömegek idézik, s ezernyi ünnepi be -
szé det mondó magasztalja a szabadságot, a demokráciát, orszá-
gunk függetlenségét.
A legapróbb iskolás gyerektől a legidősebb falusi emberig minden-
ki vallja, hogy meg kell ünnepelnünk ezt a napot.
Mert az 1848 márciusi ifjúság követeléseinek megvalósításához az
emberek vágya és akarata, a lelkekben élő társadalmi feszültség kel-
lett. A Petőfi Sándorok csak a szikrát csiholják magukból a tűr -
hetetlenné vált szegénység, elnyomás, zsarnokság megszüntetése
elleni harc győzelméhez. A Nemzeti dal, az „esküszünk, eskü szünk”
zúgása aztán elnyomja a csitító szót, elsöpri a gőgös és zsarnoki hata -
lom zsoldosait.
A forradalom és szabadságharc ezer és ezer eseményéről, a megfo-
galmazott célok százairól kellene szólni, én azonban a hármas jel-
szó lényegét kívánom ismertetni. Annak a három szónak a fon tos -
ságát, amely a 12 pontot ismertető röplap alján jelent meg, s amely
a nagy francia forradalomtól kezdve a polgári átalakulás jelszava

volt. Ezeknek a jelszavaknak a tartalmát az elmúlt évtizedek sem
koptatták meg.
A hármas jelszó első követelése a szabadság volt.
Szabadságot akarunk! Szabadságot hirdettek – azt akarták: szabad
országban szabad emberek éljenek. Azt is tudták, hogy a szabadság
felelősséggel jár. Azt mondja egy olasz közmondás: „Az élet egy
pénzdarab, elköltheted jóra, rosszra, de csak egyszer.” Ha mi dön-
tünk az életünkről, magunknak tartozunk felelősséggel. Ez a dön-
tés teszi az ifjút felnőtté és szabaddá.
Egyenlőséget akartak – egyenlő jogot, egyenlő terheket és kö -
telességeket, társadalmi, gazdasági és kulturális lehetőségeket. Azt
követelték, hogy mindenki addig juthasson el, ameddig képességei
viszik. Ne az döntse el egy gyerek életét, hogy milyen anyagi
eszközöket, kiváltságokat örökölt, hanem a tehetsége, szorgalma és
az általa végzett munka. Ma azt mondjuk: legyen biztosított az
esélyegyenlőség!
Testvériséget akartak – Azt jelenti ez a követelés, hogy mindany -
nyian emberek vagyunk, s összetartozunk. Van közünk egymás -
hoz. A testvéri érzést ma is napirenden tartjuk, amikor a társadal-
mi szolidaritás elvéről beszélünk. 
A márciusi ifjak nemzedéke kísérletet tett a hármas jelszó meg-
valósítására. Nagy árat kellett fizetniük. Petőfi és Vasvári a csata -
téren hagyták életüket. Jókainak életveszélyben kellett bujdosnia. 

Ráczkevi Lajos polgármester március 15-én elhangzott ünnepi beszéde
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Áldozatuk nem volt hiábavaló. Az eszmék, melyekért harcoltak,
napjainkban valósulnak meg. Ezért van az, hogy mi „áldó imádság
mellett mondjuk el szent neveiket.”
Tisztelt Ünneplők! A hármas jelszó igéi ma is élnek. Szabadságra,
egyenlőségre, testvériségre szüksége van a 21. század emberének is.
De kell iskola, kell könyvtár, kell művelődési ház. Szükség van
korszerű érdekvédelemre, szolidaritásra, járható útra, egészség -
védelemre, egészséges lakára, az időseknek és elesetteknek szociális
ellátásra. Demokrácia, szabadság, testvéri megértés, barátság kell

minden társadalmi rétegnek. 1848 dicső napjaiban eltűnt minden
ellentét az arisztokrácia és a köznemesség között. Megszűnt min-
den versengés és viszálykodás a különböző politikai felfogású
emberek között. Mindenki belekerült a függetlenségi mozgalom
sodró áradatába, s minden egyéni érdeket félretéve, egyformán val-
lotta: a Haza minden előtt.
Kérem, hogy a mai ünnepről ezzel a felismeréssel távozzanak, s
vigyék magukkal a Szabadság, Egyenlőség, Testvériség jelmondat-
ba foglalt forradalmi igéit!

2017. február 19-én a Dorogi Atlétikai Klub rendezésében Nagy -
sápon került sor Területi Kötöttfogású Diákolimpiára, melynek
során Diák II, Diák I, Serdülő korcsoportban küzdöttek fiatal
birkózóink az országos döntőbe jutást jelentő kvóták megszerzéséért. 
A versenyen 12 egyesület 100 birkózója lépett szőnyegre, a BERHI
BSE papkeszi birkózói most is remekül helyt álltak, valamennyien
kvótát szereztek az országos döntőre, amely 2017. március 3-án
Soltvadkerten került lebonyolításra.

A BERHI BSE Papkeszi eredményei:
• Diák II. korcsoport: 

58 kg Németh Dániel II. hely (ezüstérem)
• Diák I. korcsoport:

50 kg Varga Szilárd Dominik III. hely (bronzérem)
85 kg Toldi Gergő I. hely (aranyérem)
+85 kg Barnóczki Bertold Boldizsár I. hely (aranyérem)

• Serdülő korcsoport:
58 kg Varga Mihály Benjamin II. hely (ezüstérem)

Külön kiemelném, hogy Varga Szilárd Dominik küzdelmes
helytállása dicséretes, mivel a 46 kg-os súlyt nem tudta hozni, így
az 50 kg-ban volt kénytelen indulni, ahol kemény küzdelemmel
kiharcolta a továbbjutást. Szintén dicséretesek Toldi Gergő
fegyelmezett, kemény küzdelmei, megérdemelten jutott fel a
dobogó felső fokára és jutott tovább az országos döntőbe.

Következő versenyünkre 2017. február 26-án Dunaújvárosban ke -
rült sor. A Dunaferr Sportegyesület, a Dunaújvárosi Birkózó sport
Alapítvány és a Gurics György Birkózó DSE közös rendezvényén,

a 6. Gurics György Birkózó Gálán közel 100 versenyző lépett
szőnyegre. A BERHI BSE 14 fővel vett részt a viadalon, s elmond-
hatom, hogy minden versenyző helyezést ért el.

BERHI BSE Papkeszi eredményei:
• 3 db I. helyezés (aranyérem) 

Magasházi Róbert, Németh Dániel, Schweitzer Angéla, 
• 8 db II. helyezés (ezüstérem) 

Csejtei Krisztofer Ferenc, Miklós Botond Valter, Németh
Cintia Laura, Varga Olivér Noel, Németh Viktória Vanessza,
Schweitzer Tünde Hanna, Szücs Gábor, Varga Levente, 

• 3 db III. helyezés (bronzérem) 
Vadas Márton,Mesterházy Korina, Németh József Krisztofer,

A BERHI BSE csapatban a II. helyezést hozta el! 
Dunaferr SE csapatban az I. helyezést, Kertvárosi SE III. helyezést ért el.

A BERHI BSE hírei

Soltvadkert

Nagysáp Dunaújváros
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„…legeltessétek az Isten közöttetek levő
nyáját,…” 

(1 Péter 5)

Egyházközségünkben már visszatérő
alkalom, hogy a Pápai Református Teo -
ló giai Akadémiáról missziói szolgálat ke -
retében teológus hallgatók segítségével
építjük-szépítjük környezetünket.
Időről-időre rendezgetjük templomunk
kertjét, tisztítva, felfrissítve az elődeink
által telepített növényzetet, az elöre gedett,
elburjánzott fákat, bokrokat. Az idei év -
ben álmodtunk egy nagyot, elterveztük,
hogy templomunk tisztasága érdekében a
kulturált megközelítésért építünk két
helyről futó járdát, mely becsat lakozik a
már korábban kiala kí tott hoz, a templom
előteréhez. Nem mellesleg az egységes kép
kialakításához is hozzájárulva.
A tervek készen voltak, következhetett a
megvalósítás. Felkerestük a kőműves
szak embert, aki már több alkalommal
segített munká la tainkban. Megadta a
beszer zendő anyagmennyiségeket.
Eizler Csaba tiszteletes úr a teológiára
jelezte, hogy nagyon szívesen látnánk,
fo gadnánk a hallgatókat egy közösen

eltöltött hétvégéhez, ahol a munkálatok
megvalósulhatnak.
Vártuk a 2017. március 18–19. hétvégét, a
megújulást. Különösen jelentős a Refor -
máció 500. évében, amikor még fontosabb
elődeink hitújításának átültetése, beépítése
és értelmezése mai korunkba.
Megkezdődött a munka, pénteken meg -
hozták az anyagot, kijelölték a járda alap -
ját. Az előkészületek befejeződtek, besze -
reztük a test táplálásához szükséges élel -
miszert. Sok támogatást kaptunk helyi
vállalkozóktól, gyülekezeti tagoktól.
Szombat reggel, míg vártuk a hallga tó -
kat, az időjárás nem volt hozzánk kegyes,
szemerkélt az eső. 
Készítettünk a reggelihez szendvicseket
dolgozó testvéreinknek, melyet szívesen
fogyasztottak el. 
A teológusok között voltak fiúk-lányok,
akik csatlakoztak több helyszínen folyó
munkavégzéshez.
A fiúk a betonozáshoz, a kert rende zé -
séhez, a lányok a helyi lelkes-segítő asszo -
nyokhoz a virágok ültetéséhez.
Míg a sok szorgos kéz tevékenykedett,
addig mi páran nekiláttunk az ebéd
elkészítéséhez. Sajnos nem tudtunk
bográcsban főzni, ezért bár lassabban, de
megfőtt a parókia konyháján ebédünk.
Délutánra, mire az eső is alábbhagyott, a
munkálatok is elkészültek, készen let-
tünk a két járdával, egy hatalmas konté -
ner kővel történő telepakolásával. Elkor -
hadt fát vágtunk ki, virágot ültettünk,
gereblyéztünk, valamint kitakarítottuk a
toronyfeljárót, ahol majd egy kisebb kiál-
lítást szeretnénk örökségeinkből a refor-
máció 500. évfordulója alkalmából. 
Közös áhítattal, ebéddel zártuk a délu -
tánt. Takarítással készültünk a másnapi
Isten tiszteletre, az Úr napjára, ahol

dr. Hanula Gergely, a Pápai Református
Teológiai Akadémia tanára hirdette az
igét. A prédikáció üzenete és a hallgatók
szolgálata együtt táplálta a gyülekezet
lelkét. Közben bemutatták a teológiát, a
mindennapjaikat. Az Istentisztelet után
közös ebéddel zártuk a két napot.
Teológusoknak, tanáruknak, gyülekezeti
tagoknak, támogatóinknak, gyüleke ze -
tünkhöz közel állóknak, köszönjük áldo -
zatos munkájukat, adományaikat, hoz-
zájárulásaikat mind a munkálatokhoz,
mind a test táplálásához.
Egy fontos üzenettel zárhattuk a közösen
eltöltött hétvégét.
Mivel a gyülekezet maga választja és tartja
fenn lelkipásztorát, birtokolja és karban
tartja épületeit, önálló költségvetéssel
rendel kezik, melyért felelősséggel tartozik.
Teszi ezt a tevékenységét a Magyarországi
Református Egyház törvényei, rendelkezé-
sei, írott és íratlan szabályai szerint.
A munkálatokat a templom javára
befolyt adományokból finanszíroztuk,
ezzel is megőrizve, óvva templomunkat.
A keresztény ember mikor adakozik és
ajándékoz, tudja, hogy semmije sincs,
amit ne úgy kapott volna.
Ezért az adományokat úgy kell hasznosí-
tani, hogy az a templomot, a közösséget
és a közösség szolgálatát, misszióját gaz -
dagítsa az Isten dicsőségére.
A Református Egyház egyik hitelve
szerint, mely „Az egyedül kegyelem által”,
a jó cselekedet fontos, de az elnyert ke -
gyelem miatti hála kifejezésére és nem
érdemek szerzésére való.
Zárszóként megerősíteni tudom:
„Az egyház a gyülekezetekben él.”

KÓNYA ISTVÁNNÉ

GONDNOK

Az egyház a gyülekezetekben él
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Az igazi ünnepek nem azok, amiket mi emberek készítünk,
amilyen egy évforduló, egy születésnap vagy egy névnap.
Igazi ünnep akkor és ott van, amikor Isten közel jön az
emberekhez.
Húsvétban a feltámadott Isten Fia: Krisztus jött vissza
közénk. Az, akit a világ megtagadott, kitagadott és kitaszí-
tott kínos kínhalállal ebből az életből. Ez a feltámadott
Krisztus van itt köztünk ezen a húsvéton az ige üzenetében,
az úrvacsorában és Szentlelke által. Ez teszi ünneppé húsvé-
tunkat.
Húsvét örömhíre az, hogy Krisztus él! Az, aki nagypénteken
meghalt a golgotai kereszten, húsvét hajnalán dicsőségesen
lépett ki sírjából. „Krisztus feltámadott, kit halál elragadott!”

S azért támadott fel, hogy velünk legyen igéje és Szentlelke által.
Krisztus feltámadásának híre minden állapotú embernek öröm -
hír. A magánosnak, hogy van örök társa. A bűnösnek, hogy van
megváltója. A betegnek, hogy van gyógyítója. A halálra
készülőnek, hogy van, aki várja a túlsó oldalon. E húsvét
ajándékot hozott nékünk: az örökkön élő Jézus Krisztust. Ha a
feltámadott Krisztust elfogadjuk, a mi Megváltónkul!
Bízzunk benne akkor is, ha majd az örökkévalóság titkai előtt
kell megállnunk.

Áldott ünneplést kíván igazi szeretettel és Isten áldásával:

EIZLER CSABA

Húsvét

2017. Április 14. 11:00 órai kezdettel nagypénteki passiós
istentisztelet hittanosok szolgálatával. 
2017. Április 16. 11:00 órai kezdettel Húsvét vasárnapi
ünnepi istentisztelet – Úrvacsoraosztással. Gyermekeknek az
istentisztelet után „meglepetéskereső”!!
2017. Április 17. 11:00 órai kezdettel Húsvét hétfői ünnepi
istentisztelet – Úrvacsoraosztással.     
2017. Április 17. 16:00 órai kezdettel Húsvét Hétfőn temetői
megemlékező istentisztelet szeretteinkről.      

További tervezett alkalmaink:
2017. Május 7. 11:00 órai kezdettel Családi istentisztelet,
melye ken köszöntjük az édesanyákat, megemlékezünk a
Hazatért édesanyákról. 
2017. Május 25. 17:00 órai kezdettel áldozócsütörtöki isten-
tisztelet – hősök napi megemlékezés a templomkertben

2017. Május 28. 11:00 órai kezdettel vasárnapi istentisztelet –
konfirmálás és imádkozunk gyermekeinkért és életükre Urunk
áldását kérjük. 
2017. Június 4. 11:00 órai kezdettel Pünkösdi ünnepi isten-
tisztelet, melyeken köszöntjük a jubiláló konfirmáltakat –
Úrvacsoraosztás – Szeretetvendégség a kultúrházban
2017. Június 5. 11:00 órai kezdettel Pünkösdi ünnepi isten-
tisztelet – Úrvacsoraosztás 
2017. Június 11. 11:00 órai kezdettel Családi istentisztelet –
hittanos tanévzáró – pedagógusok köszöntése
2017. Június 17. 9:00 órai kezdettel tanévzáró istentisztelet
2017. Június 18. 11:00 órai kezdettel vasárnapi istentisztelet –
Presbitervasárnap

Ünnepi istentiszteleteink:

Az emberek közül nagyon sokan keresik a kitüntető címeket,
mások elismerését, amely dicsőség nagyon mulandó.
De milyen örök méltóság az, amiben az értünk életét odaadó,
majd harmadnapra feltámadt Úr részesíti a megkeresztelteket?
Erről ír Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap Szent Péter első
leveléhez írt magyarázatában: „Ti választott nemzetség, királyi
papság vagytok (1 Pét 2, 9). Választott nemzetségnek mondja
őket a hit miatt, hogy megkülönböztesse azoktól, akik az élő
követ elvetve maguk is elvetetté váltak.
Királyi papságnak is mondja, mert annak testéhez tartoznak,
aki a legfőbb király és igaz főpap; mint király, övéinek birodal-
mat ad, és mint főpap, megtisztítja őket bűneiktől saját vérének
az áldozatával. Királyi papságnak nevezi őket, hogy mindig
reméljék az örök birodalmat, és ne felejtsék el szeplőtelen élet-
módjuk áldozatát Istennek szünet nélkül bemutatni.

Szent nemzetnek és tulajdonul kiválasztott népnek is nevezi őket,
ahogy Pál apostol is mondja a próféta szavát magyarázva:
Az igaz ember a hitből él; de ha elpártol, nem telik benne kedvem.
Mi nem tarozunk azok közé, akik elpártolnak és elkárhoznak,
hanem azok közé, akik hisznek, és megmentik életüket (Zsid 10,
38). Az Apostolok cselekedeteiben pedig így olvassuk:
Benneteket a Szentlélek rendelt az élre elöljárókul, hogy igaz-
gassátok az Isten egyházát, amelyet a tulajdon vére árán szerzett
meg magának (ApCsel 20, 28).
Megváltónk vérében lettünk tehát Tulajdonul kiválasztott
nemzetség (1 Pét 2, 9), amint egykor a bárány vérében volt Izrael
is kiváltva Egyiptomból.
Ezért a következő versben megemlékezik szent titokként a régi
történetről, és Isten új népe számára ezt a lelki értelemben meg-
valósítandó feladatot írja elő: Dicsőségét hirdessétek (1 Pét 2, 9).

Az égi otthon ragyogásába jutunk
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Amint ugyanis azok, akik Mózes által megszabadultak az
egyiptomi szolgaságból, a Vörös-tengeren való átkelés és a fáraó
seregének elmerülése után győzelmi éneket énekeltek az Úrnak:
éppen úgy kell nekünk is méltó hálát adnunk a mennyei
javakért, miután a keresztségben elnyertük bűneink bocsánatát.
Az Isten népét sanyargató egyiptomiak ugyanis, akiknek neve sötét-
ség vagy sanyarúság jelentéssel is bír, alkalmas módon jelképezik a
minket követő, de a keresztségben megbocsátott bűnöket.
Izrael fiainak megszabadítása és a hajdan megígért hazába való
bevezetése találóan jelzi a mi megváltásunk titkát, amely által az
égi otthon ragyogásába jutunk Krisztus megvilágosító
kegyelmének vezetésével. Ennek a kegyelemnek fényét az a fel -
hő és az a tűzoszlop is mutatta, amely egész vándorlásuk alatt
megvédte őket az éjszaka sötétjétől, és csodálatos úton elvezette
őket az ígéret földjére.”

Húsvét misztériumában elmerülve mi mást is kérhetnénk, mint
Krisztusnak ezt a megvilágosító kegyelmét, amely képes
elvezetni mindazokat, akik együttműködnek vele, az égi otthon
ragyogásába, a Krisztussal való feltámadásra. Ez lesz a mi el nem
múló megdicsőülésünk.
A Feltámadt Krisztus világossága űzze el a bűn sötétségét mind -
annyiunk lelkéből, és töltse el lelkünket a feltámadás örömével!
Ezt kívánom minden Papkeszin élő testvéremnek:

FERENC ATYA

Húsvét vasárnap, április 16-án 18.00 órától ünnepi
szentmisét mutatok be a Papkeszi Római Katolikus

Szent Imre Kápolnában.

Tudom, nem mindenki vezet gépjárművet, mégis fontosnak tar-
tom az ismétlést, mikor, hol, hogyan engedi a KRESZ a megállást
és a várakozást. 
Először is van két közlekedési tábla, amely a megállást, illetve a
meg állást és várakozást tiltja. A hatálya a táblával kezdődik és a
következő útkereszteződésig tart, és nem vonatkozik a forgalmi
vagy műszaki okból történő kényszerű helyzetre. Meg jegyzem!
A „beugrok a boltba vagy patikába egy pillanatra” idejére villogó
vészjelzés használata teljesen szabálytalan, és csekket érdemel!
Különböző kiegészítő táblákkal korlátozható, kiemelhető a táblák
hatálya időben, távolságban és gépjárművek kategóriájában.
Pl. rakodási időszakban tilos, járdán történő várakozás.

Megállni és várakozni tilos! Várakozni tilos!

Ezen kívül a KRESZ általánosságban szabályozza ez egyéb
helyeken történő megállást és várakozást. 
Mi a megállás? A jármű 5 percnél tovább nem tartózkodik az
adott helyen, és a vezetője nem hagyja felügyelet nélkül a járművét. 
• Járművel megállni csak az úttest menetirány szerinti jobb szé-

lén, vagyis a menetiránynak megfelelően beállva, az út szélével
párhuzamosan, egy sorban szabad. A megállási szándékot min-
den esetben jelezni kell!

Tilos megállni! Csak a leggyakrabban előforduló balesetveszé-
lyes helyeket említve:
• ahol a jármű fényjelző készülék vagy jelzőtábla jelzésének az ész-

lelését akadályozza,
• ahol a jármű és az úttesten levő záróvonal vagy a jármű és az úttest

másik szélén álló jármű között legalább 3 méter széles hely nem
marad,

• útkereszteződésekben, be nem látható útkanyarulatban, bukkanó-
ban, körforgalmú úton, hídon, aluljáróban, alagútban, valamint
ezek be- és kijáratánál, vasúti átjáróban és attól számított 30 méter
távolságon belül, az úttestek széleinek metszéspontjától, vagyis az
útkereszteződések sarkaitól számított 5 méter távolságon belül, 

• kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, a gyalogos-átkelőhely előtt 5 mé -
ter, nagyobb járművekkel 15 méter távolságon belül,

• más járművel a villamos, autóbusz vagy trolibusz, taxi megállóhe-
lyen, illetőleg az azt jelző tábla előtt 15 méter, utána 5 méter
távolságon belül, autóbuszöbölben, járdán, ha nem marad
1,5 méter széles szabad hely a gyalogosoknak.

Ahol megállni tilos, ott várakozni is tilos!
Javaslom a jó idővel megnövekvő járművel közlekedőknek –
tehát a kerékpárosoknak is! – a KRESZ ismétlését, hogy ne

kerüljenek váratlan helyzetbe.

Az utóbbi években azt tapasztaljuk, hogy a megromlott családi,
partneri viszonyokban élők egyre gyakrabban kezdeményezik a
kapcsolatokból történő kilépést. Ez persze nem egyszerű, hiszen
egyébként sem működik a kommunikáció a felek között, így elő-
fordulnak már bűncselekményt megvalósító megnyilvánulások. 

Zaklatás. A kifejezés civil tartalma gyakorlatilag megegyezik a
Bűntető Törvénykönyvben megfogalmazottakkal. Két olyan hely-
zetet takar, amely az emberek közötti kapcsolatok elmérgesedése,
megszűnése következtében alakul ki. 
• amikor a testi épség, élet veszélyeztetésére irányuló fenyegetés

hangzik el, 
• ha rendszeresen, hosszabb időn keresztül a másik fél beleegyezé-

se nélkül, tiltakozása ellenére beleavatkozik a magánéletébe, kere-
si a kapcsolatot telefonon (hívásokkal, SMS-ben), személyesen,
interneten. 

Az általunk ismert esetek nagyobb része megromlott családi, part-
neri kapcsolatokban fordul elő, és a szakítást, válást elfogadni nem
tudó fél követi el kortól függetlenül.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Ebben nincs változás
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Mikor az Úr jókedvében
Végzett a teremtéssel,
És a művét büszkén nézte –
Kissé lakatlannak vélte.

Ezért aztán saját mását,
Megalkotta Ádámkáját.
Övé volt a nagy teremtés, 
Földön, fákon a bő termés,
Folyóvíznek csobogára, nap fényének ragyogása –
Mindez csakis őt szolgálta.
(Megjegyezném, sok közülük
Mindig e hitben leledzik.)

A teremtés koronája ezt simán csak konstatálta.
Gondolt egyet, s év fordultán, bepróbálkozott az Úrnál:
Őzbikának van sutája, kakaskának tyúkocskája,
A virágnak bibécskéje – Ádámnak nincs Évikéje?
Évát kérek Uram egyet, kell, ki leszedje a meggyet!
Szép legyen, bájos, sőt csábos – a többi elvem még homályos.
Az Úr gyermekét meghallgatta:
Évát mellé társul adta.
Szép lett, bájos, nagyon csábos –
Hogy még milyen volt – homályos.

Éva pedig körbenézett, midőn az Édenbe lépett.
Lépte könnyed, mozgása kecs,
Orcáján a mosoly bájos, el is bűvölte Ádámot.
Piros ajka ily szót zengett: 
– Ádi, szedd le azt a meggyet!
Ha nem, akkor együnk almát,
Az rendezi a bélflóránk.
– Azt a randa kígyót nyúzd meg, 
de a bőrét jól kíméld meg!
Ha már elhagyom az Édent,
Stílusosan tegyem én meg!
És az évek jöttek-mentek, – Ádi sok
gyermeket nemzett –, e feladat tetszett.
Éva pedig – anyák anyja – okosodott korról korra.

Szép volt, bájos, főleg csábos – mert Ádámnál
ez hatásos.
És míg Ádi hősen, bátran mamutokat hajkurászott,
Biztos, ami fix! alapon bogyóbefőtteket rakott.

S mikor Ádám harcba kezdett,
Nyereg alá egy kis húst tett,
S csizmájába – ha nem nézett,
Csúsztatott egy talpbetétet!

Göröghonban, szép Hellászban
A jó pasik lázban vannak.
S mert Helén kurtít a tógán,
Meg is ostromolják Tróját. 

Keccsel, bájjal így szólt egyszer:
Mondd csak Kristófka, szeretsz-e?
Nem hiszem el, bizonyítsd be!
Kristóf pedig hajóra  szállt –
S felfedezte Amerikát!

Mikor a kecs, bájuncsi lett –
Hát felcsapott szüfrazsettnek.
Lett belőle madam Curie,
Ezt már Ádám rosszul tűri.

S amikor vaslédinek hívják –
Az Úr hívatja Ádámkáját.
– Hol van a koronád, Ádám
Mintha Éva fején látnám!
Neked adtam a világot, erdőt, hegyet, patakokat,
S te mindezt Évának adod?
Ne ítélkezz könnyen Uram: Nem ismered anyósomat!
Mikor az kinyitja száját…
Inkább Tróját ostromolnám!

Egyébként meg Évikémmel sokkal izgisebb az élet. –
Ő emeli meg a tétet
Tekintete lágy sugára, Férfilelkem inspirálja.

Ma is ellágyulva látjuk,
Ahogy TV előtt bárgyul.
S mivel ő a mértékadó:
Kezében távirányító.

S ha párállik tekintete –
Tudjuk, hogy a meccsre menne.
S ha csattog a hűtőszekrény,
Melegítjük a leveskét.

Az Úr mára ezt már tudja,
Hogy Éva a világ kútja:
Nála Ádám szíve kulcsa!
S lehet, hogy nélküle Ádám
Ott ücsörögne a meggyfán!

S hogyha őszinteségbe átcsapunk –
Nélkülük csak unatkozunk!
Se műkörmös, se egy sopping,
Elég lenne 1–2 jogging.

Jól van ez így, nemde lányok?
Igyátok ki pohárkátok!

Forintosné Barabás Marianna

Nőnapi vers
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Papkeszi Hírlap

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

Április
Április 4. PÖNYK klubfoglalkozása 16.00-tól a kisteremben
Április 5–8-ig Költészet napi rendezvények

Április 5-én 18.00 órától Baranyai Ferenc és Kapolcsi
Kovács Csaba grafikusművészek kiállításának megnyi -
tója a Kultúrházban. A megnyitón közreműködik a Bodza
együttes
Április 8-án X. Települési Versmondó verseny – 14.00
órától az óvodás, és általános iskola alsó tagozatos kategória,
15.00 órától általános iskola felső tagozatos és közép -
iskolás/felnőtt kategóriákban

Április 13. Húsvéti játszóház Colorban 16.00 órától
Április 20. 10 órától a Ramazuri Bábszínjátszóház
Ördöngős mesék című előadása Papkeszin a Kultúrházban.
Április 21. Falutakarítás a Föld Napja alkalmából 15.00
órától a lakosság segítségével Papkeszin, Colorban a TEC
közreműködésével 17.00 órától
Májusfa állítás Colorban TEC szervezésében

Május
Május 2. PÖNYK klubfoglalkozása 17.00 órától a
nagyteremben

Május 5. Anyák napi ünnepség 17.00 órától Papkeszin a
Kultúrházban
Május 10–12-ig Bocskai Napok programjai
Május 20. Bál – az iskola szülői munkaközösségének szer -
vezésében
Május 25. Mennybemeneteli istentisztelet és Hősök napi
megemlékezés 18.00 órától a Református templomban és a
hősi emlékműnél
Május 27. Gyermeknap Papkeszin 13.00 – 18.00 óráig a
Kultúrház udvarán
Május 27-én 10.00 órától Gyermeknap és főzőverseny
Colorban TEC szervezésében

Június
Június 3. Óvoda évzáró rendezvénye 9.00 órától
Június 4. Konfirmandus találkozó – Református egyház köz -
ség rendezvénye
Június 6. PÖNYK klubfoglalkozása 17.00 órától a kisteremben
Június 8. Pedagógus napi ünnepség a településen működő
oktatási és nevelési intézmények dolgozói részére 17.00 órától
Június 10. Családnap Papkeszin 15.00 órától a közösségi parkban
Június 24. Sorstárs népdalkör jubileumi rendezvénye

Tervezett programok

Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata szeretettel meghívja
a tisztelt lakosságot anyák napi ünnepségére,
amely 2017. május 5-én 17 órától
kerül megrendezésre Papkeszin a Kultúrházban.

Papkeszin, a Kultúrház udvarán
május 27-én 13.00–18.00 óráig

Program: Népi játékok, biohinta, lovagi váras óriáscsúszda, arcfestés,
játszóház, csillámfestés, kürtős kalács-sütés (13.00–17.00)

Gyermeknap
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