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XXIII. évfolyam 3. szám

Aranylakodalmak
Vajon mitől működik egy kapcsolat? Mi
tart össze évekig, évtizedekig két embert?
Vajon manapság mennyire gondolják
komolyan azt, hogy örökké? Egyáltalán
létezik-e még örökké tartó kapcsolat?
A mai világban, amikor a fogyasztói társadalom rabjaiként egyre többen gondolják, hogy nem csak az eszközeiket cserélik
le, ha megunják, vagy dobják el, ha kicsit is
meghibásodik, hanem pontosan ilyen
sebességgel vetnek véget az emberi kapcsolatoknak is, legyen az barátság vagy
szerelem.
Mi szükséges a hosszútávon működő kapcsolatokhoz? Harmónia? Hűség? Tisztelet? Szeretet? A napokban olvastam, hogy
mindezek mellett nagy szükség van problémákra is, konfliktusokra, amiket a feleknek tudniuk kell kezelni, és ezek a konfliktusok segítik összetartani a kapcsolatot.
Persze csakis akkor, ha mindketten úgy
gondolják, hogy ezeket együtt kell megoldaniuk.
Valójában magam sem tudom a válaszokat,
talán nincsenek is konkrétumok, mert
ahogy minden ember más, bizonyára minden kapcsolat különbözik, de talán a másik
tisztelete, megbecsülése nélkül nehéz lehet
fenntartani a szeretetet.
Mindenképpen hibáztam, amikor a fent
leírt kérdéseket nem tettem fel május 2-án
azoknak a házaspároknak, akik a házasságkötésük 50. (vagy több is, mint ötven)
évfordulója alkalmából erősítették meg
házassági fogadalmukat Papkeszin a Kultúrházban az ünnepséget szervező Papkeszi
Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai, valamint
az ünnepségre meghívott családtagok
körében.
És hogy kik is ők?
• Berta Kálmán és Czigány Zsuzsanna
(1960. május 14-én házasodtak össze
Rédén),

• Balatoni József és Banai Mária (1964.
február 29-én házasodtak össze
Papkeszin)
• Baksa Árpád és Kardos Ilona (1964.
augusztus 5-én házasodtak össze
Vilonyán),
• Csirke József és Humli Mária (1965.
május 29-én házasodtak össze Papkeszin)
és
• Horváth István és Bollók Rózsa (1967.
május 17-én házasodtak össze Papkeszin)
A rendezvényen Humpók Mária a nyugdíjas klub elnöke köszöntötte az évfordulós
házaspárokat, a megjelent családtagokat és
a klub tagjait, majd a párok Vargáné Mátics
Zsuzsanna szertartásvezető közreműködésével fogadalmukat megerősítették,
aláírták a házassági emlékkönyvet. Ezt
követően Ráczkevi Lajos polgármester úr
mondott ünnepi köszöntőt és emléklapokat adott át a jubiláló pároknak, majd
pedig a Baksa házaspár egy kedves dalt
énekelt a szeretetről, összetartozásról.
Az ünnepi ceremónia zárásaként a
vendégek is köszönthették az ünnepelteket
és megkóstolták a gyönyörű esküvői tortát.
Az estet – ahogy egy esküvőt is – táncos
mulatsággal zárták.
„Sorsunk egybeforr,
együtt megyünk tovább,
az élet viharában te vigyázol reám.
Köszönöm, hogy szeretsz,
s hogy hiszel nekem,
hogy megosztod az életed velem.” (Ady
Endre)
Kedves jubiláló házaspárok! Ezúton is
kívánom Önöknek, hogy még sok éven
keresztül éljenek egymással boldogságban,
békességben, egészségben!
SAVANYU BEÁTA, KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület 2017. április 3-án rendkívüli ülést tartott.
A Képviselő-testület
• vállalkozási szerződés kötését határozta el a Papkeszi temetőjárda melletti árok burkolási és szegélyezési munkáira. A munkák
elvégzésével a STRABAG Általános Építő Kft-t bízta meg, bruttó 1.500.000 Ft vállalási áron.
A Képviselő-testület 2017. április 19-én rendkívüli ülést tartott.
A Képviselő-testület
• az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtását határozta el a belterületi utak és
járdák felújítására. A felújítás összköltsége 22.000.000,- Ft, melyből 15.000.000,- Ft pályázati összeg, a 7.000.000,- Ft önrészt
pedig a képviselő-testület a 2017. évi költségvetéséből biztosítja.
A pályázat keretében felújítandó utak, járdák az alábbiak:
– Colorchemia belső körút összekötő szakasz felújítása
– Hársfa utca útcsatlakozás deltájának felújítása
– Fő utca leromlott, balesetveszélyes járdaszakaszok felújítása
– Papkeszi központi parkoló terület feltáró útcsatlakozás felújítása
A Képviselő-testület 2017. április 26-án tartotta következő rendes ülését.
A Képviselő-testület
• elfogadta az átruházott szociális jogkörök 2017. I. negyedévi
gyakorlásáról szóló beszámolót.
• megalkotta a 3/2017. (V.10.) önkormányzati rendeletét A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének
jogkövetkezményeiről. (A rendelet teljes szövege a Papkeszi
Hírlap jelen számában olvasható.)
A Képviselő-testület 2017. május 31-én tartotta következő rendes ülését.
A Képviselő-testület
• megtárgyalta és elfogadta a csecsemővédelem helyzetéről szóló
tájékoztatót .
• elfogadta a Balatonalmádi Család és Gyermekjóléti Központ és
Szociális Szolgálat 2016. évben Papkeszi községben végzett szakmai munkájáról szóló beszámolót.
• megtárgyalta a játszótéri eszközök beszerzéséről szóló előterjesztést
és a Biohárs Kft. árajánlata szerinti játékok beszerzését határozta el
bruttó 3.999.266,- forint összegben. A játékok telepítésének végső
határidejét 2017. július 14. napjában határozta meg. A játékok
beszerzéséhez az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított előirányzaton felül 800.000 Ft + ÁFA összeget biztosít.
• megalkotta a 4/2017. (V. 31.) önkormányzati rendeletét a 2016.
évi költségvetés végrehajtásáról.
• elfogadta a Magyar Államkincstár által az önkormányzat
szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzéséről szóló ellenőrzési jelentésben foglaltakat.

• elfogadta a Szivárvány Bölcsőde és Óvoda „Vadrózsa”
Napköziotthonos Tagóvodája 2016. évi zárszámadását.
• elfogadta a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal 2016.
évi zárszámadását.
• a falugondok és a telepgondnok 2016. évi tevékenységéről,
aktuális feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul vette.
• megtárgyalta az államháztartáson kívüli forrás átadására benyújtott pályázatokat. A Képviselő-testület 2017. évben az alábbiak
szerint nyújt támogatást a civil szervezetek és egyházak részére:
1. Berhi Birkózó Sportegyesület 100.000 Ft,
2. Papkeszi Polgárőrség 400.000 Ft,
3. Bocskai István Alapítvány 100.000 Ft,
4. Értelmet az Életnek Hagyományőrző Egyesület Balatonvidéki Sorstárs Népdalkör 150.000 Ft,
5. Tegyünk Együtt Colorért Egyesület 100.000 Ft,
6. Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport 100.000 Ft,
7. Papkeszi Református Egyházközség 150.000 Ft,
8. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjasklub 100.000 Ft,
9. Országos Mentőszolgálat részére támogatást nem biztosít.
• megalkotta a 5/2017. (VI.2.) önkormányzati rendeletét A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá történő nyilvánításáról.
• megalkotta a 6/2017. (VI. 2.) önkormányzati rendeletét A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezéséről és az ezért járó többletszolgáltatás
ellentételezéséről.
• megtárgyalta a tájékoztató a szennyvízcsatornára rá nem kötött
ingatlanok rákötési lehetőségéről szóló előterjesztést és az érintett ingatlanok rákötését az alábbiak szerint biztosítja:
– a Papkeszi, Fő u. 66. sz. (209. hrsz.) ingatlan szennyvízcsatornára történő rákötésének biztosítása érdekében
tisztítóidom elhelyezését határozta el. Tárgyi munkára a
Bakonykarszt Zrt. Várpalotai Üzemmérnöksége árajánlatát
– 321.000 Ft + ÁFA, összesen bruttó 407.670,- Ft összegben
– elfogadta.
– a Papkeszi, József A. u. 9. és 10. sz. ingatlanok szennyvízcsatorna rákötésének biztosítása és az 501/2. hrsz-ú ingatlan
értékesíthetősége érdekében a Papkeszi 501/2. hrsz. ingatlanon a szükséges szennyvízcsatorna elhelyezését határozta
el, melynek megvalósításához 400.000 Ft + ÁFA, összesen
bruttó 508.000 Ft összeget biztosít a 2017. évi költségvetési
tartalék terhére.
• tudomásul vette, hogy az önkormányzat tulajdonát képező
Papkeszi-Colorchemia lakótelep 105/2. sz. alatti – volt bölcsőde
– épület 2017. június 30. napján lejáró bérleti szerződését a
Győrfi IM Kft. nem kívánja meghosszabbítani.
• Az ivóvíz-ellátó víziközmű-rendszeren lévő ellátásért felelősök a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól kapott
felhívás és a Vksztv. 61/B. § valamint az 5/G. § előírásainak
megfelelően létrehozták a „Megállapodás ivóvíz-ellátó
víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében” című
megállapodást.
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• A szennyvízelvezető és tisztító víziközmű-rendszeren lévő
ellátásért felelősök a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivataltól kapott levél és a Vksztv. 61/B. § valamint az 5/G. §
előírásainak megfelelően létrehozták a "Megállapodás a szennyvízelvezető és tisztító víziközmű-rendszeren ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást.
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• a 2017. évi Papkeszi Falunap rendezvényeire Zsére község
képviseletére 6 fős delegáció meghívását határozta meg. A delegáció ellátásának költségeit (szállás, étkezés) az önkormányzat
2017. évi költségvetésében biztosítja.
• megtárgyalta a Napló Összetartozunk 2017. című pályázati felhívását, melyen nem kíván részt venni

Papkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Eljárási szabályok
1. § (1) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos ügyekben
átruházott hatáskörben a jegyző jár el.
(2) Az eljárások során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás
miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság
részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul. A közigazgatási hatósági eljárás
a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,
b) a mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló
határidő lejártától, vagy
c) a jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás
esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 6 hónapon belül
indítható meg.
(4) A közigazgatási bírság összegét úgy kell megállapítani, hogy
igazodjék az elkövetett cselekmény súlyához. Az elkövető személyi
körülményeit annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azok
a rendelkezésére álló adatokból megállapíthatóak.
(5) A közigazgatási bírság kiszabásakor figyelembe kell venni a
cselekmény elkövetésének időpontját megelőző két éven belül az
elkövető közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás
miatt történt felelősségre vonását. Enyhítő körülményként kell
figyelembe venni az elkövetőnek a hatósági eljárás során a hatósággal való együttműködését.
(6) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot vagy helyszíni
bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy amennyiben az önálló jövedelemmel nem
rendelkező fiatalkorú annak megfizetését vállalja.
(7) Amennyiben a fiatalkorúval szemben előreláthatólag közigazgatási bírság kiszabására kerül sor, a fiatalkorú meghallgatásától

nem lehet eltekinteni. A fiatalkorú meghallgatásáról törvényes
képviselőjét értesíteni kell, a meghallgatást lehetőség szerint
törvényes képviselője jelenlétében kell foganatosítani.
(8) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás természetes személy elkövetője kettőszázezer forintig, jogi személy és
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elkövetője kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal vagy ötvenezer forintig
terjedő helyszíni bírsággal sújtható.
(9) A helyszíni bírsággal is sújtható közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartás esetében a helyszíni bírság kiszabására
a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője jogosult.
(10) A közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől
számított 30 napon belül kell megfizetni Papkeszi Község Önkormányzata 120810000-00137593-00100003 számú költségvetési
elszámolási számlájára.
(11) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás megvalósulása, ha a tevékenységgel,
mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés
vagy bűncselekmény valósul meg, vagy a tevékenység, mulasztás
vagy jogellenes állapot fenntartása esetére más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő.

2. Községi jelképek használatára vonatkozó szabályok
megszegése
2. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást
követ el az, aki:
a) Papkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Papkeszi Község jelképeiről és használatuk rendjéről szóló
önkormányzati rendeletben foglalt engedély nélkül, engedélytől
eltérően, vagy – a rendeletben meghatározottak kivételével – nem
hiteles alakban vagy annak méltóságát sértő módon használja,
állítja elő vagy hozza forgalomba.
b) Papkeszi község nevét, annak ragozott, toldalékos formáját elnevezésében vagy bármely általa előállított, forgalmazott termék
megnevezésében Papkeszi Község Önkormányzat Képviselőtestületének Papkeszi Község jelképeiről és használatuk rendjéről
szóló rendeletben meghatározott kivétellel engedély nélkül veszi
fel vagy használja.
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3. Közterület használatára vonatkozó szabályok megszegése

3. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást
követ el az, aki
a) közterületet – Papkeszi Község Önkormányzata Képviselőtestületének a közterület és az önkormányzat tulajdonában lévő
közutak használatáról szóló önkormányzati rendeletében
meghatározott – engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon, vagy az engedélytől eltérő mértékben használja.
b) közterületen üzemképtelen járművet Papkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület és az önkormányzat
tulajdonában lévő közutak használatáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározottaktól eltérően tárol.
c) a köz- és intézményterületekre kihelyezett, az utcák, terek,
parkok kulturáltságát szolgáló nyitott hulladékgyűjtőkbe háztartási szemetet, ipari hulladékot, törmeléket helyez el.
d) Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület és az önkormányzat tulajdonában lévő közutak
használatáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott
engedély nélkül valósította meg a közterület bontását – az engedély nélkül megvalósítható bontás eseteit kivéve –, a közterület
helyreállítására vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette.
4. Környezetvédelemre vonatkozó szabályok megszegése
4. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást
valósít meg aki
a) nem tesz eleget az ingatlana tisztántartására, megművelésére,
rendben tartására vonatkozó – Papkeszi Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, település tisztaságáról szóló
önkormányzati rendeletében foglaltak szerinti – kötelezettségének.
b) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, csúszásmentesítéséről nem
gondoskodik.
c) a járdaszakasz melletti nyílt csapadékvíz-elvezető árok, folyóka
és az ezeken lévő műtárgyak (átereszek, víznyelő rácsok) folyamatos tisztán tartásáról nem gondoskodik.
d) a járdáról letakarított havat Papkeszi Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, település tisztaságáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint úgy helyezi el,
hogy az a gyalogos, vagy közúti forgalmat zavarja.
e) az avar és kerti hulladék égetését nem a Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről,
a közterületek és ingatlanok rendjéről, település tisztaságáról szóló
önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint, az arra
kijelölt időszakban és módon végzi.
f ) az ingatlanon keletkezett települési szilárd hulladékot nem
Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó
szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletében meghatározott űrtartalmú edényben
gyűjti, tárolja.

g) az ingatlanon keletkezett települési szilárd hulladékot – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerint – heti rendszerességgel a közszolgáltatónak nem adja át.
h) nem megfelelő gondossággal jár el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és
állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.
i) a települési hulladékot úgy helyezi ki, hogy az a jármű és
gyalogosforgalmat akadályozza, baleset vagy károkozás veszélyét
idézi elő.
5. Zajártalom elleni védekezésre vonatkozó szabályok
megszegése
5. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást
valósít meg, aki
a) Papkeszi község belterületének határán belül hétköznap este
20 órától reggel 7 óráig, vasárnap és ünnepnapokon egész nap,
olyan tevékenységet végez, készüléket vagy berendezést üzemeltetet, amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító
hang-, illetve rezgésterhelést okoz, úgy mint az építési, bontási,
szerelési tevékenység (kivéve a közcélú hibaelhárítást), a motoros
és elektromos gépek használata, hirdetésre, figyelemfelkeltésre,
tájékoztatásra szolgáló, szabadtérben üzemeltetett mozgó vagy fix
telepítésű hangsugárzó berendezés használata.
b) Figyelemfelkeltő hangjelzést alkalmaz mozgóbolton
ba) vasárnap és ünnepnapokon,
bb) hétköznapokon este 19.00 órától reggel 9.00 óráig.
6. Temető használatára, temetkezés rendjének megszegésére
vonatkozó szabályok megszegése
6. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást
valósít meg, aki
a) A temető útjain gépjárművel közlekedik, kivéve:
aa) a súlyos mozgáskorlátozott személyt szállító járművet, vagy
ab) a temetkezési tevékenységben részt vevő járművet, vagy
ac) a temető üzemeltetéséhez szükséges járművet.
b) Vakvezető kutya kivételével a temetőkbe állatot bevisz.
c) Temetőkben munkát – a sírgondozás és a sírok beültetése
kivételével – az üzemeltetőnek nem jelenti be.
7. Záró rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.
Ráczkevi Lajos polgármester

Dr. Takács László jegyző

Kihirdetve:
Papkeszi, 2017. május 10.
DR . TAKÁCS LÁSZLÓ JEGYZŐ
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Ballagóink

Ballagó ovisok: Balatoni Benjámin, Buda Benett, Kovács Sándor,
Eszes Emma, Szabó Zsófia, Papp Gyula Zsombor, Varga Anna,
Magasházi Norbert
Óvónők: Őri Zsuzsanna, Budáné Bende Mónika, Kántorné Istók
Klára, Hoózné Miklós Zsuzsanna.

Ballagó nyolcadikosok: Első sor: Birta Mihály Dávid, Szántó
Julianna, Bertáné Pintér Judit osztályfőnök, Varga Mihály
Benjamin, Papné Vékony Ildikó (alsós osztályfőnök). Második sor:
Boldizsár Fruzsina, Horváth Laura, Bognár Daniella, Schweitzer
Katalin. Harmadik sor: Lendvai Bence Krisztofer, Csonkás Bianka

Felvidéken jártunk
Szlovákiában tölthettünk három, élményekben gazdag napot a Határtalanul
pályázat jóvoltából. Megismerhettük az ott
élő magyarok életét, akik nagyon tiszteletre méltók, hiszen kevés létszámban élnek a
Felvidéken, de őrzik a régi hagyományokat
és ápolják a magyar nyelvet. Nekünk, reformátusoknak is különleges volt belesni egyegy gyönyörűen díszített evangélikus vagy
katolikus templomba, mint például a
kassai Szent Erzsébet-dóm, ahol az
altemplomban II. Rákóczi Ferenc földi
maradványit őrzik. Rozsnyón egy magyar
iskolát látogattunk meg, ahol együtt emlékeztünk a Nemzeti Összefogás Napjára.
A városnézést követően a betléri Andrássy-

kastélyhoz utaztunk. Miután körbe vezettek minket a kastélyban, elindultunk a
Dobsinai-jégbarlangba, ami biztos vagyok
benne, hogy mindenkinek egy életre szóló
élmény marad. A második nap reggelét a
Magas-Tátrával kezdtük. A Lomnici-csúcs
lábánál fekvő Kőpataki-tóhoz lanovkával
jutottunk fel. Az a táj, ami ott elénk tárult,
fantasztikus volt. A havas hegycsúcsoktól
elláthattuk az Alacsony-Tátra hegyvonulataihoz is. Nekem személy szerint ez volt a
legkedvesebb élményem. A délután folyamán várost néztünk Késmárkon, Csütörtökhelyen és Lőcsén. Az utolsó napon a
Bélai-cseppkőbarlangba látogattunk el,
ami kifejezetten fárasztó volt a 870 lépcső

miatt, de megérte, hiszen a látvány mindenért kárpótolt. A szepesi vár tetejéről
elénk táruló panoráma lenyűgöző volt.
A nap végéhez érve Kassán megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc sírját, meglátogattuk Bocskai István házát, ahonnan a
szabadságharcot irányította.
Ez a három, felejthetetlen nap hamar
elrepült, ezért már vasárnap éjjel haza is
értünk Papkeszire. Ez a határon túli kirándulás nagyon sok személy nélkül nem
jöhetett volna létre.
Köszönjük mindenkinek, aki segédkezett
abban, hogy ebben a felejthetetlen élményben legyen részünk!
HUMPÓK FANNI, PAPKESZI
(BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA)
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A kirándulás…
Nagy várakozás előzte meg a Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
2017. évi programjába betervezett első kirándulását, amelyre
április 24-én került sor. Örömmel és várakozással léptünk be
Pannonhalmán Szent Márton monostorába – abba a bencés
monostorba – amely azzal is méltán büszkélkedhet, hogy 1996 óta
a Világörökség része. Érdeklődve figyeltük az ezeréves falak között
kedves kísérőnk szavait és hallhattuk, hogy a mai szerzetesek Szent
Benedek Reguláját követve, hogyan találkoznak imádságaikon
keresztül Istennel és munkavégzésük közben a hétköznapi élettel.
Választ kaptunk arra a kérdésre is, hogy miképp kerül harmóniába
a szellemi és fizikai létezés. A szerzetesek fő jelmondata, amely
földi életük alapvetése – Imádkozzál és dolgozzál! Ők ennek a
hitéleti tételnek maximálisan eleget tesznek a XIII. századi késő
román-kori bazilikában és az elcsendesült időkben a XVIII. századi barokk lakórészben. Munkálkodnak az Arborétum és
Gyógynövénykertben és a Pannonhalmi Apátsági Pincészetben.
Megtekintettük az altemplomot, a XV. századi kerengőt, majd a
XIX. századi klasszicista könyvtárat. Tudtuk, de megerősítést is
nyert, hogy az ország egyik leghíresebb és legszínvonalasabb
középiskolájában folyik itt az oktatás, a Pannonhalmi Bencés
Gimnáziumban. Rövid látogatásunk után élményekkel gazdagodva indultunk tovább autóbuszunkkal Győrbe.

A közben befelhősödött, majd az érkezéskor szitáló eső sem szegte
kedvünket, amikor megérkeztünk a Rába Quelle Gyógy-, Termálés Élményfürdő, a Mosoni-Duna és a Rába folyó találkozásánál
alkotott félszigeten található objektumába. A kedves és figyelmes
fogadtatás igazán jól esett nyugdíjas társaimnak. A gyors beléptetés után rövidesen élvezhettük a 2000 méter mélyről feltörő,
670C hőmérsékletű termálvíz gyógyító hatását. Minden igényt
kielégít a szolgáltatások köre, a tisztaság, itt a különböző korosztályok megfelelő lehetőségeket találnak a kikapcsolódásra. A fürdőben kilenc szabad és beltéri gyógy- és wellness medence, két
csúszda, gyermekpancsoló és egy vadonatúj fedett játszóház, illetve
játszósarok is üzemel. Öt különböző hőmérsékletű és aromájú finn
szaunával, gőzkabinnal, két infra- és egy levendulakabinnal,
jakuzzival és sóbarlanggal várják a relaxálni vágyókat.
A fürdőben európai színvonalú balneoterápiás kezelések vehetők
igénybe. A gyógymedencékben található gyógyvíz elsősorban
kopásos csont és ízületi betegségek, krónikus gyulladásos ízületi és
izombántalmak, nőgyógyászati betegségek kezelésére alkalmas.
Késő délutánig élveztük a víz fáradt tagjainkra gyakorolt gyógyító
és kellemes hatását, majd a Bakonyon keresztül egy csodálatos szép,
élményekkel teli nap után hazaérkeztünk Papkeszire.
SJSJ

Hősök napja
„A Magyar hősök emlékünnepe, szüleink és nagyszüleink küzdelmei, fáradozásai előtti tisztelgés is, aminek az ad igazán értemet, ha lesznek olyan nemzedékek, amelyek méltó módon, békés
körülmények között folytatják és teljesítik majd be az elődök örökségét.”
Áldozó csütörtöki istentiszteletet követően a református templom kertjében lévő emlékmű
előtt néhány szóban megemlékeztünk a magyar hőseinkről, akik életüket áldozták értünk.
Az ünnepi megemlékezésen közreműködtek: Sorstárs népdalkör, Őszirózsa nyugdíjas
klub, Bocskai István Református Általános Iskola Apród szakasza
Koszorút helyeztek el: Papkeszi Község Önkormányzata, Őszirózsa Nyugdíjas Klub,
Balatonvidéki Sorstárs Népdalkör, Hadigondozottak Veszprém Megyei Szervezetének Papkeszi
Csoportja, A MATASZ Veszprém Megyei Egyesület Bocskai István Református Általános Iskola
Apród szakasza, Papkeszi Református Egyházközség
Őseink, a mi hőseink avagy: a nagy háború kisembereinek hőstettei.
A nemzet soha el nem múló hálája jeléül, a ma élő és a jövő nemzedékek okulására, a hősök
dicsőségére emlékeztünk ezen a napon.
EIZLER ARABELLA
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Események a gyülekezet életéből…
Értesítjük a testvéreket, hogy Istennek hála az idei esztendőben is
sok gyermek vett részt hitoktatásban. Mind az óvodában, mind az
iskolában több hittanos csoport szerveződött és az idei évben
megszerzett tudásukról június 11-én istentisztelet keretein belül
fognak beszámolni. Ezen alkalmon fogjuk köszönteni a pedagógusokat is, akik tanítják, nevelik gyermekeinket.
Az idei évben is szervezünk hittan tábort, melyre július 3–7-ig
kerül sor. 9-én, vasárnap pedig családi nappal zárjuk hittanos hetünket. A táborban a hittanos foglalkozások mellett kézművesség:
agyagozás, origami, gyöngyfűzés, sok játékos feladat, éneklés
és kirándulás is lesz Vilonyára a Malomhoz, ahol vízibiciklizni,
bográcsozni, pónit lovagolni fogunk és persze sokat játszani.
A záró alkalmon pedig közös főzés, játékok, ugráló vár, kürtőskalács sütés és este tábortűznél való éneklés várja az érdeklődőket.
A táborra még lehet jelentkezni, ha valaki még szeretne. A teljes
hét ára 5.000 Ft, mely háromszori étkezést és a progra mokat is
magába foglalja. Szeretettel várjuk a gyermekek jelentkezését.
Mint azt hirdettük is a testvéreknek 2014-ben elkezdtük orgonánk
felújítására összegyűjteni a kellő összeget és Isten kegyelméből ez
az idei esztendőben meg is valósulhat. Májusban elkezdődtek a
munkálatok és szépen lassan befejeződni látszanak. Július 16-án

18 órai kezdettel a már megújult orgonánk avatására kerül sor.
A falunap keretein belül szeretnénk az orgonaavató koncertünket
megtartani és ezt követően a reformáció jegyében egy képkiállítást
szervezünk a gyülekezeti teremben, melyen Osváth András képei
lesznek megtekinthetőek.
EIZLER ARABELLA

Óvodás hittanosaink 2016/2017-es nevelési évben: Bódai Máté,
Eszes Emma, Fehér Jozefina, Györke Emili, Haszbeck Rebeka, Kiss
Zsombor, Nagy Kristóf, Szabó Lili, Szabó Zsófia, Vadas Réka,
Hiányoznak a képről: Balatoni Benjámin, Tompa Levente, Tompa
Liliána

A BERHI BSE legfrissebb hírei
Jól szerepeltek a BERHI BSE Papkeszi versenyzői 2017. április
23-án Nagysápon az Észak-Nyugat-Magyarország Diák I. Területi
kötöttfogású bajnokságon, ahol hét egyesület, hetvennyolc
versenyzője lépett szőnyegre.

Barnóczki B. Boldizsár könnyen és gyorsan fektette két vállra a
tatabányai ellenfelét, így megnyerve az aranyérmet.
A három érmes versenyző kvótát szerzett Tatabányán megrendezésre kerülő Országos Bajnokságra.

BERHI BSE Papkeszi eredménye:
I. hely Barnóczki Bertold Boldizsár, + 85 kg
II. hely Toldi Gergő, 85 kg
II. hely Németh Dániel, 54 kg
Varga Szilárd (50 kg) tisztességgel helyt állt.

2017. április 29-én került megrendezésre a IX. Nemzetközi Utánpótlás Kötött- és Szabadfogású Sillai László Birkózó Emlékgála Győrben, ahol öt ország, (Szlovákia, Csehország, Ausztria, Lengyelország,
Magyarország) 39 egyesület vett részt 290 versenyzővel.

Toldi Gergő nagyküzdelemben 4:0-ról 6:6-ra fordított győri ellenfelével szemben, mivel négy pontos akciója volt a győri fiúnak, így
a mérkőzés és súlycsoport győztese a győri fiú lett. Kénytelen volt
megelégedni a második helyezéssel.

A BERHI BSE Papkeszi 13 fővel vett részt, ahol kitűnően szerepeltek a BERHI BSE Papkeszi birkózói. Eredmények:
Gyermek korcsoport
23 kg: III. hely Pap Edvin Péter
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Súlycsoportjában sokan voltak – 20 fő fölött –, s így sikerült
előkelő helyet szereznie.
32 kg: V. hely Magasházi Róbert

14 súlycsoportban küzdött a bajnoki címekért. A legtöbb első
helyezést az ESMTK és a Kertvárosi SE vihette haza, a csapatpontversenyben azonban a Ferencvárosi TC diadalmaskodott.

Diák I. korcsoport
54 kg: V. hely Németh Dániel
85 kg: II. hely Toldi Gergő
+85 kg: I. hely Barnóczki Bertold Boldizsár

A tizennégy bajnoki címből végül kettőt-kettőt az ESMTK és
a Kertvárosi SE, míg egyet-egyet a Téglagyár, az Esztergom,
a Csepel, a Kecsekmét, a Püspökladány, a Diósgyőr, a Kalocsa,
a Dorog, az Eger és a BERHI BSE Papkeszi csapata nyert meg.

Serdülő korcsoport leány:
46 kg: II. hely Rafael Valéria Boglárka

Óriási sikert ért a BERHI BSE versenyzője, Barnóczki Bertold
Boldizsár (+85 kg), aki a dobogó legfelsőbb fokára állhatott. Első
mérkőzésén bárándi ellenfelét kb. fél perc után, egy levitelt
követően mögé került, s két vállra fektette.
Második ellenfele törökszentmiklósi volt, akin első menetben
2 pontos akciót hajtott végre, majd a szünet után Boldizsár nagyobb
fokozatra kapcsolva fél perc után kétvállas győzelmet aratott.
A döntő mérkőzést a FTC-s Adamecz Tiborral vívta, aki korcsoportjában az elmúlt 3 évben nem akadt legyőzőre. Az első
menetben 2 pontos akciót hajtott végre Boldizsáron, azonban
a második menetben Boldizsár fordítani tudott 4:2-es előnyre tett
szert, és a hajrában, hatalmas küzdelemben ferencvárosi ellenfelét a
menetidő lejárta előtt 3 másodperccel egy keresztfogásos csípődobással két vállra fektette. Boldizsár az edzői utasításokat szigorúan és fegyelmezetten betartva hajtotta végre, ami a fenti sikerhez
vezetett. Az ellenfele ezek után elismerően gratulált Boldizsárnak.

Kadet korcsoport
76 kg: III. hely Varga Henrik
Mindenki nagyon tisztességesen helyt állt, mindenki nyert egy-egy
mérkőzést. A népes gyermek korcsoportban többen bronz meccset
buktak.
A 2017-es év első félévének utolsó országos egyéni bajnokságát
rendezték május 28-án, vasárnap Tatabányán. A Földi Imre
Sportcsarnok három szőnyegén 55 szakosztály, 184 birkózója

A másik két kvótát szerzett versenyzőnk közül Toldi Gergő
85 kg-ban szerzett kvótát, de súlyát nem tudta hozni, így a
versenyen nem indulhatott. Németh Dániel 54 kg-ban induló
súlycsoportban tisztességesen helyt állt, de ellenfelei jobbak voltak
nála. A versenyzőket Nesó Sándor és Rupp József edzők készítették
fel.
NESÓ SÁNDOR ,
BERHI BSE VEZETŐEDZŐ

XI. NN ULTRABALATON
Az idén is részt vett már második alkalommal az u'tracoloR csapata
kilenc fővel az Ultrabalaton őrületen. Melynek rövid lényege, hogy
1–12 fős csapatok körbefutják a 220 km-es Balaton körüli távot.

Küzdöttünk napsütéssel, széllel, porviharral, esővel, hideggel,
közlekedéssel és legfőképpen saját határainkkal, de sikerült teljesítenünk a 220 km-es távot.

2017. június
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A Balaton megmutatta a szépségét és a félelmetes viharát.
Nagy élmény volt közelről látni és megtapasztani a természet félelmetes erejét.
Mindenki emberfeletti teljesítményt nyújtott, hogy be tudjunk
érni a célba.
Köszönjük a segítséget és a biztatást.
Gratulálok minden csapattársamnak az eddigi legkeményebb UB
teljesítéséhez, és biztatunk mindenkit, hogy résztvevőként,
nézőként, szurkolóként egyszer vegyen rész ezen a sporteseményen, hiszen nagyon szerencsések vagyunk, hogy ilyen jó
helyen élünk. A Balaton egy karnyújtásnyira van tőlünk.
Kérem, olvassák el a csapat legfiatalabb tagjának, a 13 éves Györkös
Lottinak élménybeszámolóját.
Hatalmas örömet okozott nekem ez a lehetőség. Ahogy
közeledtünk május 20-hoz, egyre jobban lázba hozott ez a sürgésforgás, készülődés, izgalom. Aztán már csak 1 hónap volt hátra,
aztán 1 hét és végül eljött a nagy nap. Hajnali 4 órakor megérkezett
a házunk elé a kisbuszunk. Felvettek minket apukámmal, majd a
többiek is csatlakoztak hozzánk. 5:52-kor volt a rajtunk, előtte egy

gyors csoportkép, és kezdődött a 220 km-és táv lefutása. Szerintem
bátran mondhatom, hogy egészen a rajt pillanatáig álltunk egy
helyben. Onnantól mindig sietni kellett a váltópontokra, szurkolni a csapattagoknak, és így tovább. Egész nap hatalmas szélvihar
volt, porfelhő, éjjel pedig ezekhez társult az eső, és a hideg, úgyhogy az időjárás nem kedvezett nekünk. Ennek ellenére mindenki
szó nélkül végigcsinálta. Több, mint 1 órával előbb értünk be a
célba. A legjobban talán az tetszett, hogy mindig volt, aki biciklin
kísérte a futót, és úgy voltak beosztva a távok, hogy mindenkinek
jó legyen. Nagyon összetartó csapat tagja lehettem, mindenki
támogatott, annak ellenére, hogy fiatal és „amatőr” vagyok.
Remélem jövőre is megcsináljuk, mert hatalmas örömet okoz küzdeni azért, amit szeretünk.
Csapatunk, az u'tracoloR tagjai (betűrendben):
Barsi Ákos, Györkös Bence, Györkös Lotti, Györkös Tamás, Györkös
Zsolt, Kálmán András, Koltai Éva, Kovács Soma, Zbiskó Attila
GYÖRKÖS TAMÁS U’TRACOLOR CSAPATTAG

Képek, versek, zenék – Az idei április csodái
„Egy festmény egy vers – szavak nélkül, egy
vers egy festmény – szavakban. A zene
mindkettő.”
A fenti gondolat Vangelistől származik, és
talán a legtalálóbb, mindent magába
foglaló mondat a festészet vagy akár a grafika, a vers és a zene kapcsolatáról. Rajzolni
lehet a klasszikus eszközökkel, amik elsőre
eszünkbe jutnak; ceruza, toll, kréta, de rajzolni kitűnően lehet szavakkal is, vagy
éppen a leírt hangjegyeket megszólaltató
zeneeszközökkel.
Ha megfelelően nyitottak vagyunk, és
hagyjuk, hogy a képek, szavak, hangok
magukkal ragadjanak, akkor megtörténhet
velünk a csoda.
Az idei április is hasonló csodákat tartogatott a település lakói számára. Sajnálatos,
hogy csak kevesen voltak kíváncsiak ezekre
a varázslatokra. Ha nekem nem hiszik el,
hogy varázsosak voltak a kiállításunk
képei, vagy a versek, amik a versmondó
versenyen elhangzottak, kérdezzék csak
meg azokat, akik ott voltak valamelyik
áprilisi rendezvényünkön.
Töredelmesen bevallom, hogy a grafikai
alkotások mindig is jobban tetszettek,
mint mondjuk egy virág – csendéletet vagy
egy erdőrészletet ábrázoló festmény. Persze
érdeklődve nézem ezeket is, de a grafikusok
valóban furcsa, elgondolkodtató, sokszor

nagyon bonyolult alkotásaikkal mindig
kizökkentenek a hétköznapok monotóniájából – mondhatni, varázsolnak. Amikor
pedig megtudtam, hogyan készül a rézkarc,
az ámulatom fokozódott. És a több színű
rézkarcok pedig egyszerűen csodálatosak.
Április 5-én nyitottuk az évi első kiállításunkat, amit az egyszerűség kedvéért
tavaszi tárlatnak kereszteltem, ahol most
nem egy, hanem két művész alkotásai
voltak láthatóak. Baranyai Ferenc képeinek
jelentős részét az ún. ex librisek alkották.
Az ex librisek, vagyis névre szóló könyvjegyek grafikai vagy nyomdai eljárással
készített papírlapok, amiket a könyvek
borítójának belső oldalára ragasztanak, így
jelölve a könyv tulajdonosát. Az ex libris
egy művészi rajz a könyvtulajdonos nevével, esetleg jelmondattal, mottóval, idézettel. Láthattunk ex libriseket Radnóti,
Arany János, Kosztolányi kötethez vagy
éppen Móricz Zsigmond Barbárok című
művéhez. Némelyiken idézet is szerepelt,
ami azért különleges, mert ezeket a
lemezeket, amiről a nyomat készül, fordítottan rajzolják, így a betűket is fordítva
kell írni, hogy a végeredményen, a nyomaton rendesen olvashatóak legyenek.
Másik kiállítónk, Kapolcsi Kovács Csaba
grafikái teljesen eltérő stílusúak voltak,
leginkább úgy tudnám jellemezni, hogy
mindegyik egy-egy mese képekben.

Némelyik szomorú (Várakozás), némelyik
vicces (A kéményseprő és a gomb), de mindegyik nagyon aprólékos, olyan, ami
marasztalja a nézőt, aki, ha megvan a nyitottsága és az ideje, olyan apróságokat
fedezhet fel a képeken, amik első pillantásra biztosan elkerülték a figyelmét, de
ahhoz, hogy a mese teljes legyen, mindenképpen szükségesek. A grafikai alkotások nem egyszerűen értelmezhetőek, idő
kell a megértésükhöz, de ha valaki rászánja
az időt, minden bizonnyal gazdagodni fog
egy mesével, egy varázslattal.
A kiállítás-megnyitón, hogy kicsit rendhagyó legyen (és így passzol teljesen az
idézethez) közreműködött az ajkai Bodza
együttes, akik József Attila megzenésített
verseiből összeállított műsorukkal tették
teljessé a vers-rajz-zene hármast. Sok esetben szkeptikus vagyok a megzenésített
verseket illetően, hiszen olyan sokan
énekeltek már verseket, József Attila verseit
is, de az előadás alatt mindvégig úgy gondoltam, hogy a Bodza együttes valami egyedit
alkotott.
Nem csak a grafikák vagy a zene lehet
mesés, hanem a versek is. A versek színesebbé teszik a világot, a verseken lehet
mosolyogni, nevetni, sírni, elmerengeni, a
versekből tanulhatunk kicsit magunkról,
másokról, érzésekről, érzelmekről. A vers
lehet vidám mese, de lehet szomorú valóság
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is. Azt gondolhatnánk, hogy verset olvasni
könnyű, pedig nem mindig az, de
véleményem szerint verset olvasni jó
(ahogy úgy általában is jó olvasni). Azt is
gondolhatják sokan, hogy verset mondani
könnyű, pedig egyáltalán nem az. De verset
mondani is jó.
Biztosan hasonlóan gondolták ezt a
jubileumi rendezvényünk versenyzői is,
hiszen sokan voltak közöttük, akik évről
évre visszatérnek hozzánk.
Az idei versmondó versenyünknek, melyet
április 8-án rendeztünk meg, immár 10.
alkalommal, nem témaköre, hanem mottója volt. Így hangzott: Mondja el kedvenc
versét. A kategóriák számában, a díjazásban
nem tértünk el a korábbi versenyeknél
megszokottaktól.
A versenyzők versmondását háromfős zsűri
értékelte. A zsűri elnöke Fenyvesi Ottó
József Attila-díjas költő, míg a zsűri tagjai
Diószegi Imola és Rábai Zsanett voltak.
(Így zárójelben szeretnék néhány dolgot
megjegyezni: a versmondó verseny is egy
verseny. Egy verseny, ahol nem lehet minden résztvevő első vagy dobogós. Egy verseny, amit ha a versenyzők nem vesznek
komolyan, tehát nem készülnek rá, hanem
csak kiállnak a színpadra, hogy majd csak
lesz valami, nem biztos, hogy lesz is. A zsűri
a versenyzők „teljesítményét” pontozza,
majd összesíti, így születik meg a végső
eredmény. A versmondó verseny nem
hasonlítható össze egy futóversennyel, ahol
egyértelműen az győz, aki a legrövidebb idő
alatt futja le a távot. Itt, ezen a versenyen
nem csak azt pontozzák, hogy hiba nélkül
mondja el a versenyző a versét, hanem
fontos a megjelenés, a kiállás, a testtartás, a
hanghordozás és még sok sok tényező
befolyásolhatja a zsűrit a pontozás során.
Lehet a zsűri döntésével egyetérteni, de
lehet az is, hogy mi másként értékelnénk az
egyes versmondásokat, egy valami biztos,
hogy el kell fogadni. Mert az a zsűri dön-
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tése. A szülők dolga, hogy kicsit elfogultak
legyenek a gyermekükkel, ez így helyes.
Nem szükséges elkeseríteni a gyereket
akkor, ha nem ér el helyezést, bátorítani
kell, nem azzal, hogy azt mondják nekik,
hogy te mondtad a legjobban a verset,
hanem azzal, hogy ügyes voltál ugyan, de
valószínűleg nem eléggé, ami nem baj, nem
kell elkeseredni. Ha szeretnéd, megpróbáljuk jövőre is. És ami ennél is fontosabb, a szülő az elért eredménytől
függetlenül legyen büszke arra, hogy
a gyermeke kiállt a színpadra, elmondta
a verset, és mindenképpen dicsérje is meg.
És kérem, bátorítsa a gyermeket, hogy
lehetőséget adjon neki a fejlődésre. Ki
tudja, lehet, hogy egy – két év múlva akár
helyezést is el tud majd érni.)
A versenyen ebben az évben is nagyon szép
versek hangzottak el, az alábbi eredmények
születtek:
Óvodás kategória:
1. helyezett: Varga Anna (Kányádi Sándor:
Nyári zápor)
2. helyezett: Kovács Sándor (Kányádi
Sándor: A halak bosszúja)
3. helyezett: Eszes Emma (Kányádi
Sándor: Ha én zápor lennék)
Különdíj: Ihász Gergő (Weöres Sándor:
Sehallselát Dömötör)
Emléklapot kaptak részvételükért:
Balatoni Benjámin, Györke Emili, Szabó
Zsófia.
Alsó tagozatos kategória:
1. helyezett: Kiss Zselyke (2. osztály – Petőfi
Sándor: Arany Lacinak)
2. helyezett: Péterfy Marcell (2. osztály) –
Zelk Zoltán: Van az asztalfiókban)
3. helyezett: Kovács Zsófi (1. osztály –
Kányádi Sándor: Sétálgat a szellő)
Emléklapot kaptak részvételükért: Kiss
József (4. osztály), László Borbála (2. osztály), Zatykó Emília (2. osztály)
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Felső tagozatos kategória:
1. helyezett: Györke Maja (BIRÁI 5. osztály;
felkészítő: Forintosné Barabás Marianna –
Arany János: Juliska elbujdosása)
2. helyezett: Varga Lajos (BIRÁI 5. osztály; felkészítő: Forintosné Barabás
Marianna – Kányádi Sándor: Nyergestető)
3. helyezett: Vass Vivien (Ady Endre
Általános Iskola, Berhida; felkészítő:
Császár Zsuzsanna – Reményik Sándor:
Eredj, ha tudsz)
Különdíj: Ádám Nikolett (7. osztály –
Mándy Stefánia: Csak csillag ő, csak
látomás), László Viktória (6. osztály –
József Attila: Indiában, hol éjjel a vadak)
Emléklapot kaptak részvételükért: Bakos
Kornélia (Berhida), Oláh Míra (Berhida),
Középiskolás, felnőtt kategória:
1. helyezettek: Brasch Renáta (Pilinszky
János: Apokrif ), Horváth Bálint
(Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség)
2. helyezett: Savanyu Beáta (Hajnal Anna:
Ugyanaz?)
3. helyezett: Brasch Zsuzsanna (Kosztolányi
Dezső: Már néha gondolok a szerelemre)
Különdíj: Császár Zsuzsanna (Berhida –
Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz), Borzas
Viktória (Berhida; felkészítő: Császár
Zsuzsanna – Radnóti Miklós: Levél a
hitveshez)
A második felvonás kategóriáinak eredményhirdetését és a díjátadást követően
polgármester úr apró ajándékot adott át
két versmondónak, Brasch Zsuzsannának
és Brasch Renátának, akik elért eredménytől függetlenül minden évben részt
vettek a rendezvényünkön.
Minden résztvevőnek gratulálok és köszönöm, hogy versválasztásukkal, versmondásukkal hozzájárultak a rendezvény színvonalához. Bízom abban, hogy a jövő évi
versmondó versenyünkön is részt vesznek
majd. Önöket pedig kedves olvasók arra
bíztatok, ha nem voltak ott a rendezvényen
és nem hallották a verseket, olvassák el
őket. Talán jövőre a versolvasók közül is
kedvet kapnak néhányan arra, hogy közönség és zsűri előtt elmondjanak egyet és az
azt követő évben még egyet. Mert verset
mondani jó.
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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A rotavírus-fertőzés – Mit kell tudni róla?
A rotavírus-fertőzés okozza a legtöbb, enyhébb vagy súlyosabb kiszáradást okozó,
hányással, hasmenéssel járó betegséget. Bár
elsősorban csecsemők körében veszélyes, a
vírus nagyobb gyerekekre is átterjedhet, és
enyhébb tünetekkel 5 éves korig szintén
gyakori probléma lehet a rotavírus-fertőzés.
Felnőttek is megfertőződhetnek, azonban
esetükben nem jár akkora veszéllyel, mint a
gyermekeknél. Csecsemő és kisgyermekkorban, a lázzal, hányással, hasmenéssel járó
betegség rendkívül gyorsan kiszáradáshoz
és akár életveszélyes állapothoz vezethet.
Tudományos felmérések alapján úgy tűnik,
hogy a higiéniai szabályok betartása nem
csökkenti a betegség előfordulását, azaz a
gyakori kézmosás, a lakókörnyezet, a böl-

csőde, óvoda fertőtlenítése nem kellően
hatékony a továbbfertőződés megakadályozásában. Ennek egyik oka, hogy a vírus
porszemcsékhez kötődően is életképes
marad. A betegség terjedésének megakadályozására egyetlen hatásos eszköz a védőoltás. Minél hamarabb adatjuk be gyermekünknek a vakcinát, annál jobb, mivel a
fertőzés következményei fiatalabb életkorban a legsúlyosabbak.
A vakcina szájon át, cseppek formájában
beadandó gyógyszer, alkalmazása nem jár
injekció beadásával. Sajnos nem tartozik a
kötelezően beadandó védőoltások közé,
ám a hazai szakmai fórumok állásfoglalása
szerint érdemes gyermekünket rotavírus
elleni kezelésben részesíteni. A csecsemő-

ket hat hónapos korukig kell a gyógyszerrel
védetté tenni. A gyógyszer beadását célszerű minél hamarabb elkezdeni, ugyanis
többszöri adag beadása szükséges, míg a
hatás kialakul. Legkorábban hat hetes korban kezdhető az oltás.
Egyetlen hátránya az ára (20.000ft/db)
ezért javaslatot tettem a Képviselő testület
felé miszerint ha lehetőség van rá az oltás 2.
részletét finanszírozza az Önkormányzat
amennyiben a szülő az oltási könyv bemutatásával igazolja, hogy gyermeke megkapta az első részletet.
Úgy éreztem javaslatomat érdemesnek
találták a tovább gondolásra. Döntés a
júniusi testületi ülésen fog születni.
KISS IRÉN VÉDŐNŐ

Ismételjünk! A kerékpáros közlekedésről
Kirajzottak a kerékpárosok is a jó időben.
Úgy gondolom, nem árt egy kis KRESZ
emlékeztető, hogy megelőzzük a baleseteket, illetve a szabályszegés miatt kiszabható
büntetéseket.
A kerékpár jármű! A közlekedésben résztvevő szereplőként a kerékpár vezetőjére is
vonatkozik minden (a jármű vezetésére
alkalmas állapot akkor is, ha nem vonatkozik rá a zéró tolerancia), a közlekedésbiztonságot szolgáló KRESZ szabály.
Például:
a járművel való behajtást tiltó táblák:

A kerékpárt toló személy nem minősül
vezetőnek! Gyalogos. Megjegyzem: gyalogos a gördeszkás, a görkorcsolyás, a rolleres,
és a hasonló eszközökkel járdán közlekedő
személy is, valamint az elektromos rokkant
kocsi, amely az úttest jobb széléhez húzódva,
maximum 10 km/óra sebességgel haladhat.
Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon, erre megjelölt autóbusz forgalmi
sávon, leállósávon vagy a kerékpározásra
alkalmas útpadkán, illetőleg – a lakott
területen kívüli úton, a főútvonalként
megjelölt úton az úttest jobb széléhez

húzódva kell közlekedni. A kerékpárúton
is érvényesek a „jobboldali” közlekedés,
kikerülés, előzés szabályai.
Lakott területen, ahol az úttest kerékpár
közlekedésre alkalmatlan vagy tiltott,
kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása
nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel
a járdán is szabad közlekedni. Kerékpárral
az útpadkán, az úttesten és a járdán csak
egy sorban szabad haladni.
Kerékpárral lakott területen kívül a főútvonalról balra bekanyarodni vagy megfordulni, a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni nem
szabad. A kerékpárosnak a kerékpárról le
kell szállnia és azt tolva – a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint –
kell az úttesten áthaladnia. Kerékpárral a
kijelölt gyalogátkelőhelyen gyalogosként,
a kerékpárt tolva szabad átkelni.
A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat 10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár pótülésén.
A kerékpárral éjszaka és korlátozott látási
viszonyok között abban az esetben szabad
közlekedni, ha a kerékpáron vagy a kerékpároson előre fehér, hátrafelé piros színű,
folyamatos vagy villogó fényt adó lámpát és
fényvisszaverőt (prizmát) helyeztek el,
lakott területen kívül pedig a kerékpáros
fényvisszaverő mellényt (ruházatot) is visel.

Kerékpárral TILOS:
• főútvonalon 12. életévét be nem töltött
személynek kerékpározni
• elengedett kormánnyal kerékpározni
• vontatmánnyal, oldalkocsival közlekedni,
kivéve a kerékpár-utánfutót
• a kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy
hátra egy méternél hosszabban kinyúló, a
vezetőt a vezetésben akadályozó vagy a
személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tárgyat szállítani
• állatot vezetni (kutyát sem sétáltatunk
kerékpározva).
Kerékpárt más járművel, illetőleg állattal
vontatni tilos, vagyis nem közlekedhetünk
más járműbe kapaszkodva.
Lakott területen kívül, ha az út főút mellett, annak vonalvezetését követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat
jelöltek ki, a kétkerekű kerékpároknak a
kerékpárúton vagy a gyalog- és kerékpárúton kell közlekedni.
Ha a lakott területen a nem főútvonalként
megjelölt út mellett annak vonalvezetését
követve kerékpárutat vagy gyalog- és
kerékpárutat jelöltek ki és az úton kerékpár nyomot is kijelöltek – ha a közúti jelzésekből más nem következik – a kétkerekű kerékpárok az úttesten is közlekedhetnek.
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Kerékpáros közlekedést szolgáló utakat
jelző táblák:

Az út végét tábla jelöli.

A közúti közlekedésre alkalmas kerékpár
kötelező felszerelései: műszakilag megfelelő kormány, a két külön működő fék,
csengő, lámpák, fényvisszaverők (prizmák)
keréken is, láthatóságot biztosító mellény
vagy ruházat.
Ajánlott az egyéb, baleseti sérülést megelőző, enyhítő védőfelszerelés!

Tisztelt bringások! Kirándulók, túrázók,
munkába járók! A közlekedési szabályok
betartása nem a rendőri büntetések miatt
szükséges, hanem a balesetek megelőzése,
magunk és közlekedő partnereink érdekében.
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Tájékoztatás
Tájékoztatom a tisztelt Olvasókat, hogy a Papkeszi Hírlap 2017. szeptemberi számának lapzártája a következőképp módosult:
A megjelentetni kívánt írásokat szeptember 5-én 16 óráig küldhetik az epapkeszi@gmail.com email címre.

A falunapok tervezett programja:
2017. július 14. péntek, 17.00 órától

A falunapra az alábbi versenyeket hirdetjük meg:

Helyszín: Papkeszi, Kultúrház
Program: Megnyitó • Óvodások műsora • Szó és Kép Színpad
előadásában A biztosíték című bohózat (szerző: Rejtő Jenő) •
Mészáros Imre grafikusművész kiállításának megnyitója

2017. július 15. szombat, 9.00 órától
Helyszín: közösségi park (a Polgármesteri Hivatal és az
általános iskola közötti park)
9.00 órától Főzőverseny • „A falu legerősebb embere
2017.” verseny • „Micsoda nő! 2017.” verseny hölgyeknek
10.00 órától a BERHI BSE papkeszi birkózóinak bemutatója
Arc- és csillámfestés (ingyenes)
13 órakor a főzőverseny zsűrizése
17.00–21.00 színpadi műsorok
A délelőtti versenyek eredményeinek ismertetése, díjátadás
Tapolcai Musical Stúdió – Neoton összeállítás • Sorstárs
Népdalkör • Szentgáli Banda • Tapolcai Musical Stúdió –
Made in Hungária • Sztárvendégünk: Csordás Tibi (Fiesta)
műsora • Hemo Winner Versenytánc Egyesület • Jump Rock
Band koncert
Kb. 22.30-tól Utcabál – zene: 5órai tea Nosztalgia-zenekar
A rendezvény ideje alatt büfé a helyszínen

2017. július 16. vasárnap, 18.00 órától
Orgonaavató koncert és
Osváth András kiállítása
a Református templomban

Tisztelt Lakosság!
– FŐZŐVERSENY Min. 4–5 fős csapatoknak. Minden jelentkező
csapatnak 1 kg sertéshúst adunk, amit a verseny napján
8.00-kor vehetnek át a verseny helyszínén, a közösségi parkban. Ebben az évben bármilyen ételt lehet készíteni, azzal a
kitétellel, hogy tartalmazzon húst. Szabály: az ételeket a helyszínen kell elkészíteni. Az étkeket 3 fős zsűri bírálja el.
Nevezési díj nincs. A további alapanyagról, a főzéshez szükséges eszközökről a csapatoknak kell gondoskodni.
– „A FALU LEGERŐSEBB EMBERE 2017.” verseny. Egyéni
jelentkezéssel, nevezési díj nincs. A versenyre csak helyi lakosok jelentkezhetnek. Minimális életkor 14 év. Minden résztvevő emléklapot, az első három helyezett oklevelet és érmet,
továbbá az első helyezett serleget kap „A falu legerősebb
embere 2017.” felirattal.
– ÜGYESSÉGI VERSENY HÖLGYEKNEK Egyéni jelentkezéssel,
nevezési díj nincs. A versenyre csak helyi lakosok jelentkezhetnek. Minimális életkor 14 év. Minden résztvevő emléklapot,
az első három helyezett oklevelet és érmet, továbbá az első
helyezett serleget kap „Micsoda nő 2017.” felirattal.
A versenyekre nevezni a Ráczkevi büfében és a Kultúrházakban
lehet nyitva tartási időben 2017. július 7-ig.
A részletekről érdeklődni a Kultúrházakban lehet személyesen vagy
az alábbi telefonszámokon: Papkeszin: 656-189, Colorban: 656-202
nyitva tartási időben, vagy az epapkeszi@gmail.com email címen.
A versenyszámok kellő érdeklődés esetén kerülnek megvalósításra (csapatversenyeknél min. 3 csapat, az egyéni versenyeknél
minimálisan 3 fő jelentkezése szükséges.)

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

Papkeszi Hírlap
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