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Karácsonyi köszöntő
Áldott Boldog Karácsonyt kívánok településünk minden lakójá-
nak, minden itt dolgozó és Papkeszire jó szívvel gondolónak.
Véleményem szerint ezt az ünnepet várjuk a legjobban az év során.
Gyermekeink az ajándékok és a téli szünet miatt, a felnőttek pedig
azért, hogy szeretteikkel újra találkozhassanak. A régi népszokás
szerint az ünnep első napja a családé a második pedig a barátoké
volt. Ma már a rohanó világban nagyon nehéz ezt a szokást követ-
ni. Akkor a rokonok, barátok néhány kilométerre laktak egy más -
tól, ma pedig már megszokott, hogy a család tagjainak egy része
külföldön tartózkodik. De karácsony varázsa összehozza a csalá-
dokat a távolság ellenére is. 
A karácsony közeledtével valami különleges érzés tölti el a szívün-
ket. Advent illata lengi be az otthonokat, a bevásárlóközpontokat,
a ragyogó díszek és kivilágítások mind fokozzák ezt a jó érzést ben-
nünk. A szeretetről szól ez az ünnep mindenkinek. A hívők a Meg -
váltó Jézus Krisztus születését ünneplik, aki azt hagyta ránk, hogy
úgy szeressük egymást, amint Õ szeretett bennünket. A nem hívők
a szeretetet ünneplik. Fontos, hogy szeretetben éljünk egymással,
és ne gondolkozzon senki faji, nemzetiségi és felekezeti különb-
ségekben. A szeretetet előbb adni kell és nem elvárni, szeretet
legyen a szívünkben és ne gyűlölet, megbocsátás és ne harag, alázat
legyen és ne büszkeség, öröm és ne keserűség, békesség legyen és ne
háborúság, szelídség és ne felgerjedés, hűség legyen és ne hűtlen-
ség, jóság és ne gonoszság. A szeretet száműzi a bűnt, a bánatot, az
aggódást és a gondot, amelyek felőrlik az élet erejét. Ebben a szét -
esett világban nagy szükség van a szeretetre, a másikra való odafi-
gyelésre. Karácsony üzenetével, az ünnep ragyogása után lesz
erőnk az igazi szeretetet a következő esztendőben tovább is adni.

A palócoknál a hagyományőrző családokban még napjainkban is
a családfő annyi felé szel egy almát, ahány családtag van, és mindenki
kap belőle egy gerezdet. Az egy alma felvágása és szétosztása az össze -
tartást jelképezi, valamint azt, hogy ha valaki eltévedne, az együtt el -
fogyasztott almára emlékezve hazataláljon a családi fészekhez.
Remélem, az idei karácsonyon minden család megleli azt az almát,
ami segít a család összetartásában, és a közösen elfogyasztott alma
gerezdek segítenek a hazatalálásban.  
Áldott, békés karácsonyt és egészségben, erőben gazdag új évet
kívánok Papkeszi minden lakosának!

JUHÁSZ GYULA:
Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot, 

S amit az élet vágott, 
Beheggesztem a sebet a szívemben, 

És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 

A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 

S ne csak így decemberben. 



2 PP aa pp kk ee ss zz ii   HH íí rr ll aa pp 2017. december

TISZTELT PAPKESZI LAKOSOK!

Papkeszi Község Önkormányzatának 2017. évi tevékenységéről az
alábbi tájékoztatást adom: 
Papkeszi Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési
főösszege: 117.836.000 Ft. 

Bevételek alakulása:
Az Önkormányzat költségvetési bevételei 2017. szeptember 30.
napjáig 96%-ban teljesültek. A központi költségvetési támogatá-
sok időarányosan teljesültek, a helyi adóknál azonban magasabb a
teljesítés aránya, ami a helyi adók szeptember 15-ei befizetési
határidejének tudható be. Építményadó esetében 71%-os, a ma -
gán  személyek kommunális adója esetében 85%-os, a helyi
iparűzési adó esetében 110%-os a teljesítés. A gépjárműadó telje -
sítése 103%-os, melynek 40%-a illeti meg az önkormányzatot.

Kiadások alakulása: 
Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak teljesítése időarányos,
a tervezett beruházások jelentős része megvalósult, melyek – a
teljes ség igénye nélkül – az alábbiak: 
1) Jelentős beruházás – út- és járda felújítás – valósult meg a tava-

lyi évben elnyert 15 millió forint vissza nem térítendő támo-
gatás felhasználásával, melyhez az önkormányzat mintegy
6 millió forint saját erőt biztosított. Megújult Colorhcemia
lakótelep bekötő útja, a Bajcsy-Zsilinszky utca teljes hosszban,
a Bajcsy-Zs. utcai fordulótól a temető bejárati kapujáig vezető
útszakasz, a Kállai Éva utca – Fő utca útcsatlakozás deltája,
a Petőfi utcában a buszfordulós útcsatlakozás bomlott részeinek
foltszerű javítása. 

2) Árokelemek beépítésével, szegélyezéssel elkészült a temető mel-
letti járda, melynek költsége 1,5 millió forint volt.

3) A Papkeszi II. átemelőben telepített szivattyú meghibásodása
miatt annak cseréje vált szükségessé, a gépészeti felújítás költ-
sége 954.827,- Ft volt.

4) Az idei évben végre sikerült játszótereinkre új játékokat
telepíteni. Elkészült a közösségi parkban a játszótér, illetve a
lakó  telepen is növekedett a kültéri játékok száma. Összesen tele -
pítésre került 1 db mókuskerék, 2 db Előd duplavár mászó háló-
val, 1db Rugós lovacska, 1 db kétüléses rugós játék, 1 db kettes
hinta bébi ülésekkel, 1 db kötélpálya, 1 db kétüléses mérleghin-
ta és 1 db négyüléses mérleghinta. A kivitelező két játékot
térítésmentesen felajánlott, melyek az óvoda udvarában kerül-
tek felállításra. A játszótéri fejlesztésre összességében 2.800 e.
forintot fordított az önkormányzat.

5) Ebben az évben is folytatódott a Bajcsy-Zsilinszky utcai
falugond noki telephely felújítása, melynek bruttó költsége
513. 743,- Ft. 

6) A Képviselő-testület ebben az évben az iskola pénzbeni támo-
gatása helyett, egy tanterem – az iskola által javasolt 9. sz. tan-

terem – felújítását vállalta. Megújult a világítás, a tanterem új
pad lóburkolatot kapott, elkészült a tanterem festése. Fel sze re -
lésre került 3 db motoros alumínium redőny. Beszerzésre került
13 db tanulói asztal, a hozzávaló 26 db tanulói székkel.
A tanterem megújítására 1,5 millió forintot biztosított a testület.

7) Az Egészségház nyílászáróira redőnyök, árnyékolók kerültek
153.526,-Ft értékben, 

8) A „Vadrózsa” Tagóvoda ablakaira (13 db) is redőnyök és szúnyog -
hálók kerültek felszerelésre, melyek költsége 318.869,- Ft volt.

Pályázatok:
A Képviselő-testület pályázatot nyújtott be az Önkormányzatok
rendkívüli támogatására. A pályázat kedvező elbírálást nyert,
2.000.000,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül
településünk. 

Pályázatot nyújtott be a Képviselő-testület a Kistelepülési Önkor-
mányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására
1.595.101,- Ft, amelyek elbírálása folyamatban van. Bízunk a pá -
lyá zat kedvező elbírálásában, melynek segítségével belterületi
járdák felújítását valósíthatnánk meg.

Ebben az évben is benyújtottuk a belterületi utak felújítására kiírt
pályázatunkat, melyen ismét a maximum, 15 millió forint a meg -
célzott összeg. A colori közmeghallgatás reggelén érkezett az érte -
sítés, hogy pályáztunk kedvező elbírálást nyert. A miniszteri dön-
tésről Kontrát Károly országgyűlési képviselő tájékoztatott, illetve
még azon a napon a hivatalos elektronikus értesítés is megérkezett.
A 15 milliós támogatáshoz kötelezően vállalandó önerő összege
2.647 e. Ft, azonban az idén is ettől magasabb, összesen 7 millió
forint saját forrást biztosít az Önkormányzat a megvalósításhoz.
A pályázat segítségével az alábbi út- és járdafelújítások valósulhat-
nak meg a jövő év tavaszán:
• Colorchemia lakótelep belső „körút” összekötő szakasz felújítása

545 fm hosszban, a felújítás tervezett költsége 11,6 millió forint.
• Hársfa utca útcsatlakozási delta felújítása, melynek várható költ-

sége 600 e. Ft.
• Járdák felújítása a Hársfa utcától a buszmegállóig, illetve az

orvosi rendelőtől a buszmegállóig, összesen 385 fm hosszúság-
ban, mintegy 5 millió forint összköltséggel.

• Fő utca központi parkoló – közösségi park lejárata – felújításá-
nak I. üteme, mely várhatóan 4,8 millió forintba kerül. 

A Képviselő-testület 2013-ban kezdte meg útfelújítási terveinek
megvalósítását. Az első években pályázati lehetőség nélkül, kis
lépésekben haladtunk, majd a nyertes pályázatok segítségével
nagyobb projektek is megvalósításra kerültek, illetve kerülnek
a jövő év tavaszán. A lakótelep belső „körút”-jának felújításával
jelentős eredményt érünk el a lakótelepen élők életminőségének
javítása terén. Sajnálatos, hogy az utak, járdák minősége a rend -

Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi tevékenységéről
(Ráczkevi Lajos polgármester közmeghallgatásokon ismertetett beszámolója.)
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szer váltás óta csak romlott, 2013-ig – több, mint 20 évig! – sem-
milyen út- és járda felújítás nem történt, maximum murvával
történő kátyúzás valósult meg. 2013-tól kezdődően évente egy-két
utca, illetve járdaszakasz felújítása történt meg, így a József Attila
utca, a Petőfi utca, Colorchemia lakótelepen a 680. hrsz. alatti utca
mart aszfaltos felújítása, a Bajcsy-Zsilinszky utca teljes, továbbá a
temető bejáratához vezető útszakasz és a colori bekötő út felújítása
is megvalósult. Minden évben újítottunk fel járdákat is, itt a
baleset veszély elhárítása volt az elsődleges szempont.   

A szociális célú tüzelőanyag iránti pályázatunkon 36 erdei m3 tűzi -
fához nyertünk támogatást. A kérelmeket december 15-ig lehet
benyújtani, elbírálásuk a beérkezés sorrendjében történik.

A „Vadrózsa” Tagóvoda tetőfelújítására, akadálymentesítésére még
2016. év tavaszán nyújtottunk be pályázatot, melyre szeptember-
ben elutasító döntést érkezett. A döntés ellen jogszabálysértésre
hivatkozással kifogást nyújtottunk be, melyre ezideig még nem
érkezett válasz.

A Képviselő-testület 2017. szeptember 11-én rendkívüli ülést tar-
tott, melyen a Képviselő-testület a TOP-3.2.1-16 kódszámú
pályázati felhívásra „A Községháza épületenergetikai korsze -
rűsítése Papkeszin” című pályázati projekt benyújtását határozta el.
A támogatási kérelem keretében bruttó 20.016.806,- Ft összegű
vissza nem térítendő támogatásra nyújtottunk be pályázatot.

A Képviselő-testület 2017. szeptember 27-én tartotta soron
következő ülését.
A Képviselő-testület
• elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves

végrehajtásáról szóló beszámolót.
• módosította az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

2/2017. (III. 1.) önkormányzati rendeletet.
• a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíj Pályázatot kiírásáról döntött.

A Képviselő-testület 2017. október 24-én Colorchemia lakó -
telepen a Vitéz Bartha Andor Művelődési Házban tartott
közmeghallgatást.
A közmeghallgatáson megjelentek – a lakosság és az ipartelepen
érdekeltek részéről 12 fő – részére a Nitrokémia Zrt. képviselői –
Tasnádi Tibor koordinációs igazgató és Tóth Péter projektmérnök
– adott tájékoztatást a Colorchemia ipartelep kármentesítésének

jelenlegi állásáról. A megjelentek kérdéseket tehettek fel a kör -
nyezetvédelmi hatóság és a vízügyi hatóság meghívott kép -
viselőinek is. 
A közmeghallgatás másik napirendje az önkormányzat tevé -
kenységéről szóló tájékoztató volt, melyet a Papkeszi Hírlap jelen
számában megjelentetünk.

A Képviselő-testület 2017. október 25-én Papkeszin, a Köz -
ségháza tanácstermében tartotta következő ülését, mely egyben
közmeghallgatás is volt. Sajnos, nagyon kicsi volt a lakossági meg-
jelenés, mindössze 3 fő vett részt a lakossági fórumon. 
A Képviselő-testület és a megjelentek 
• tájékoztatót hallgattak meg a Királyszentistváni Hulladékkezelő

Központ működéséről.
• Közbiztonsági Konzultációs Fórum keretében tájékoztatást kap-

tak a település közbiztonsági helyzetéről.
• tájékoztatást kaptak az önkormányzat 2017. évi tevékenységéről.
A Képviselő-testület 
megalkotta a helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendeletét.
(A rendelet teljes szövege a Papkeszi Hírlap jelen számában megje-
lentetésre kerül.)
a tulajdonát képező Papkeszi, Fő u. 94/I. sz. alatti megüresedett
ingatlan bérleti díját havi 60.000 Ft + rezsi összegben állapította
meg.

Önkormányzati Hírek

Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nép-
szavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről,
valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII.
törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi népszavazást a Képviselő-testület kitűzi, ha azt a vá -
lasztópolgárok 25%-a, vagy azt meghaladó számú választópol-
gár kezdeményezi.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-

testületének az önkormányzat szervezeti és mű ködési szabályza-
táról szóló 11/2013. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 22. Helyi
népszavazás alcíme és 36. §-a.

RÁCZKEVI LAJOS DR. TAKÁCS LÁSZLÓ

POLGÁRMESTER JEGYZŐ

Kihirdetve:
Papkeszi, 2017. október 30.

DR. TAKÁCS LÁSZLÓ

JEGYZŐ

Papkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (X. 30.)
önkormányzati rendelete a helyi népszavazásról



4 PP aa pp kk ee ss zz ii   HH íí rr ll aa pp 2017. december

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szol -
gáltatás feladatait 2017. október 2-tól
Szabó Beáta családsegítő látja el. 
A Veszprémi Hittudományi Főiskolán vé -
geztem szociális munka szakon. Diplo -
mám megszerzése után Devecserben dol-
goztam családgondozóként, ezt követően
éveken keresztül adminisztratív munkáim
voltak. Szívesen vállaltam el a Papkeszin
élő lakók megsegítését. Szükség esetén for-
duljanak hozzám bizalommal!
Az alábbiakban röviden bemutatom, miről
is szól a munkám. A családsegítés célja,
hogy olyan szolgáltatást nyújtson, amelyek
által a hozzá forduló kliensek képessé vál-
nak életük önálló továbbvitelére, prob-
lémáik megoldására, valamint erőforrásaik
mozgósítására. A családsegítő szolgáltatás
tevékenységei: – tanácsadás – egyéni eset -
kezelés (ügyintézés segítése, családgondo-
zás) – segítő beszélgetés – továbbirányítás
más szolgáltatásba – adományközvetítés
elősegítése – munkahely keresés technikái-
nak megismertetése, önéletrajz írás. A gyer -
mekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit
védő speciális személyes szolgáltatás, amely
a szociális munka módszereinek és eszkö -

zeinek felhasználásával szolgálja a gyermek
testi, lelki egészségének, családban történő
nevelésének elősegítését, a gyermek veszé-
lyeztetettségének megelőzését, illetve a
családjából kiemelt gyermek visszahelye -
zését. A gyermekjóléti szolgálatban végzett
családgondozás, a gyermek veszélyeztetett -
ségének megszűntetésére irányuló tevé -
kenység, melyet személyes segítő kapcsolat
keretében, a gyermekkel és családjával vég -
zett szociális munkával, a gyermek prob-

lémáinak rendezésére, a családban jelent -
kező zavarok ellensúlyozására végez a szol-
gálat családgondozója. 

A családgondozás tevékenységei: 
− információ nyújtás 
− tanácsadás 
−  környezettanulmány készítés 
− hivatalos ügyek intézésében segítség -

nyújtás 
− közvetítés más szolgáltatók felé 
− segítő beszélgetés • családgondozás 
− javaslattétel más gyermekvédelmi intéz -

kedésre 
− védelembe vételi javaslat 
− szakellátott gyermek családjának gondo-

zása 
− adminisztráció 
− közreműködés az önkormányzat, illetve

a gyámhatóságok tevékenységében.

Ügyfélfogadásom:
Hétfő 13–15 óráig, szerda 10–12 óráig.
Elérhetőségem: 06-20/2592-073
e-mail: papkeszijolet@gmail.com

SZABÓ BEÁTA CSALÁDSEGÍTŐ

Bemutatkozó

Tisztelt Olvasó!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Balatonalmádi Család és Gyer -
mekjóléti Központ és Szociális Szolgálat ügyfélfogadása 2017.
december 27. (szerda) napján szünetel. 

Intézményünk az ünnepi időszakban sem hagyja magára a segít-
séget kérőket. Személyesen, telefonon és e-mail-ben is elérhetőek
vagyunk az alábbi elérhetőségeken és beosztásban: székhe-
lyünkön (Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32.) és balatonfűzfői
irodánkban Fűzfőgyártelep, Bugyogóforrás u. 2.) személyesen
az alábbi nyitva tartási időben fordulhatnak hozzánk:

2017. december 22. (péntek) 9.00–13.00 óra
2017. december 27. (szerda) 9.00–14.00 óra
2017. december 28. (csütörtök) 9.00–14.00 óra
2017. december 29. (péntek) 9.00–14.00 óra
2018. január 2. (kedd) 9.00–14.00 óra

E-mail-ben az alábbi címeken érhetnek el bennünket: 
papkeszijolet@gmail.com • fuzfojolet@gmail.com

Telefonon a következő elérhetőségeken találhatják meg
munkatársainkat:
A fent megjelölt nyitvatartási időben 06-88/451-051 
06-20/223-02-93, 06-20/210-1371
A fent megjelölt nyitvatartási időn túl, krízis helyzetben
(készenléti telefonszám) 06-20/378-9527

Eddigi segítségüket megköszönve, a jövő évbeli találkozás re mé -
nyében kívánok mindenkinek Békés, boldog Karácsonyt és örömök-
ben gazdag Újévet!

SAJTOS ILDIKÓ

INTÉZMÉNYVEZETŐ

BALATONALMÁDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÉS

SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

8220 BALATONALMÁDI, BAROSS GÁBOR U. 32.
TEL.: 88/542-551, FAX.: 88/ 430-274

E-MAIL: GONDOZASBALMADI@CHELLO.HU

Ügyfélfogadás
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A BERHI BSE hírei

2017. szeptember 16-án a Tatabányán megrendezett Területi
Szabadfogású Diákolimpián vettek részt a BERHI Birkózó
Sportegyesület versenyzői, ahol az alábbi eredményeket érték el:

Barnóczki Bertold Boldizsár +85 kg I. hely Arany
Lasancz Gábor 35 kg I. hely Arany
Varga Szilárd Dominik 54 kg II. hely Ezüst
Németh Dániel 58 kg II. hely Ezüst
Toldi Gergő 85 kg III. hely Bronz
Varga Mihály Benjamin 63 kg III. hely Bronz

A versenyen 10 szakosztály 87 versenyzője vett részt. 
Külön ki kell emelni az 54 kg-os súlycsoportban Varga Szilárd
mérkőzéseit: igazi harcot, küzdelmet láthatott a közönség,
valamint a szakember gárda. Tatabányai és dorogi ellenfeleit
techni kai tussal, győri ellenfelét pedig magabiztos pontozásos
győzelemmel győzte le. A másik győri ellenfelétől nagy küzdelem-
ben szenvedett vereséget.
A BERHI BSE 6 fő versenyzőt vitt a viadalra, s minden versenyző
éremmel jött haza, mind a hat versenyző kvótát szerzett az
Országos Szabadfogású Diákolimpiára. Nagyon büszkék vagyunk
birkózóinkra.

2017. szeptember 29-én Kecskeméten rendezték meg a III. korcso-
portnak az Országos Diákolimpiát, ahol 59 egyesület 180 birkózója
lépett szőnyegre. Hatalmas küzdelmek folytak az érmekért, a pont -
szerző helyekért. Nagyon színvonalas mérkőzést láthatott a közön-
ség a szakember gárda. Több súlycsoportban hosszú ideje súlycso-
portjukat uraló bajnokoknak kellett megküzdeniük a bronzéremért.
Ennek alapján a kecskeméti versenyről érmet hozni, vagy pontszerző
helyen végezni óriási eredmény volt egyesületünk számára is.

BERHI BSE Papkeszi eredményei:
Barnóczki Bertold Boldizsár +85 kg III. hely (bronzérem)
Toldi Gergő 85 kg V. hely

Toldi Gergő bronz meccsét elvesztette, a többszörös országos
diákolimpiai bajnok egri versenyzővel szemben maradt alul. Így

színvonalas birkózásával az V. helyet szerezte meg ebben az erős
mezőnyben.
Varga Szilárd Dominik első mérkőzését harcias birkózással meg -
nyer te, második ellenfelétől, a többszörös országos diákolimpiai
bajnok kecskeméti versenyzőtől kapott ki. Azonban Szilárd a vi -
gaszágon sem tudott továbbjutni, mivel a kecskeméti fiú is ve re -
séget szenvedett és a későbbi fordulók után bronzéremért küzdött.
Németh Dániel is tisztességgel helyt állt ezen a versenyen.

2017. október 8-án Kaposváron, a városi sportcsarnokban,
három szőnyegen került lebonyolításra az idei esztendő diák és ser -
dülő országos bajnoksága. 
A viadalon a többi országos bajnokságtól eltérő szabályokkal
versenyeztek a leányok, hiszen nem az UWW-s tabellás küzdelmek
során dőlt el a bajnoki érmek sorsa, hanem az úgynevezett csopor-
tos rendszert követően hirdettek győzteseket. 
A két korosztályban összesen 63 egyesület 180 birkózója állt
rajthoz.

A BERHI BSE eredménye:
Schweitzer Angéla kemény küzdelemben, nagyon szép birkózással
bronzérmet szerzett 46 kg- os súlycsoportban.
Pap Edvina a 31 kg-os súlycsoportban V. helyezést ért el. 
Valamennyi birkózó lány tisztességgel helyt állt ebben a kemény
küzdelemben.

2017. október 15-én Tatabányán került megrendezésre a Diák I.,
Diák II, Serdülő korcsoportban az Északnyugat Területi
Bajnokság, ahol 13 egyesület 140 birkózója lépett szőnyegre,
kvótákért és érmekért. 

BERHI BSE Papkeszi eredménye:
Diák I.
35 kg Lasancz Gábor III. helyezés,
54 kg Varga Szilárd Dominik III. helyezés,
58 kg Németh Dániel II. helyezés,
85 kg Toldi Gergő III. helyezés,
+ 85 kg Barnóczki Bertold Boldizsár I. helyezés
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Barnóczki Bertold Boldizsár serdülő korcsoportban is indult +100
kg-ban, ahol a II. helyezést érte el.
A BERHI  BSE csapata V. helyezést ért el csapatversenyben. Vala -
mennyi versenyző keményen küzdött és megérdemelték a he lye -
zéseket, amelyeket elértek.

A Szentesi Papp László Sportcsarnok három szőnyege adott
otthont a 2017. október 21-én a diák I-es szabadfogású országos
bajnokságnak. A viadalon 64 szakosztály 198 birkózója próbált
szerencsét.  Az idei év legrosszabb sorsolását fogták ki a BERHI
BSE Papkeszi birkózói. A területi bajnokságon 4 fő versenyzőnk
szerzett kvótát az Országos Bajnokságra. Négy főből hárman
mindjárt az első fordulóban, a legjobb versenyzőtől kaptak ki. 
54 kg-ban Varga Szilárd Dominik a magyar bajnoki címet nyert
kecskeméti versenyzőtől kapott ki, a vigaszágon sem volt szeren -
cséje, mert a nagyon jó képességű diósgyőri versenyző ütötte el a
továbbjutástól.
58 kg-ban Németh Dánielnek sem volt szerencséje, egy vesztes
mérkőzés után búcsúzott a továbbjutástól.
A 85 kg-ban induló Toldi Gergőnek sem sikerült továbbjutni, első
fordulóban a későbbi 3. helyezett tatabányai versenyzőtől
szenvedett vereséget. Második mérkőzésén a majdan Bajnoki
címet szerzett egri versenyzőtől kapott ki.
+85 kg-ban Barnóczki Bertold Boldizsár az első fordulót simán két
vállal nyerte nyíregyházi ellenfelével szemben, ezután következett
a ferencvárosi ellenfele, aki legyőzte, későbbiekben a súlycsoport
győztese lett. Így Boldizsár a III. helyezést érte el. Boldizsár nem
kellően koncentrált erre a versenyre, holott kemény mérkőzéssel
megnyerhette volna. Bronzmeccsét simán nyerte, két vállal a
győzte le bárándi ellenfelét. Szögezzük le, hogy szép eredmény
ilyen rangos versenyről érmet hozni.
2017. november 4-én Kecskeméten a Hunyadi János Általános
Iskola tornatermében került megrendezésre Balla József Európa
bajnok, Olimpiai és Világbajnoki ezüstérmes birkózó, egykori
szövetségi kapitány tiszteletére birkózó emlékverseny, ahol 23
egyesület 281 birkózója állt szőnyegre, Gyermek II, Gyermek I,
Diák I, Diák II, korcsoportban.
A Balla Józsefhez méltatlan volt a rendezés helyszíne, kicsi tor-

nateremben lett két szőnyegen lebonyolítva a verseny. A kísé rők -
kel, edzőkkel, versenyzőkkel közel 400 ember zsúfolódott össze.
A versenyt végül is úgy tudták lebonyolítani, hogy a Diák I. és
Diák II. korcsoport versenyzőit a folyosóra küldték ki, hogy a
Gyermek II. és Gyermek I. korcsoport versenyét le lehessen bonyo -
lítani. A mérkőzések idejét lecsökkentették, a Gyermek I. és II.
korcsoport egyszer két percet, a Diák II. és I. korcsoport egyszer
három percet birkózott, a kétszer két perc helyett.

BERHI BSE Papkeszi eredménye:
Gyermek II. korcsoportban:
Csejtei Zoárd Zalán I. hely
Magasházi Norbert III. hely

Gyermek I. korcsoportban:
Csejtei Krisztofer Ferenc 32 kg V. hely
Magasházi Róbert 35 kg V. hely
Miklós Botond Valter 38 kg V. hely
Pap Edvin Péter 23 kg V. hely

Diák II. korcsoportban:
Szücs Gábor III. hely
Horváth Bálint 38 kg V. hely
Kovács Csaba 42 kg V. hely
Pap Edvina 32 kg V. hely

Diák I. korcsoportban:
Varga Szilárd Dominik 54 kg III. hely 
Drexler Dália 54 kg V. hely
Schweitzer Angéla 46 kg V. hely

Az érdeklődés nagy volt, az összes számításba vehető nagy klub
képviseltette magát. Az erős mezőnyben nagyon szép eredmé ny -
nek mondható, amit a BERHI BSE sportolói elértek. Az egész
csapat keményen küzdött és helyt állt.
A versenyzőket Nesó Sándor és Rupp József készítette fel.

NESÓ SÁNDORNÉ

Nyugdíjasok esztergomi kirándulása

A Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai augusztus 24-én
elláto gattak az esztergomi Bazilikába. Az esztergomi várhegyen
magasodó Bazilika hazánk legnagyobb temploma, a magyarorszá-
gi katolikus egyház főszékesegyháza. Az I. Szent István emeltette
Szent Albertnek szentelt székesegyházat a Várdombon. Hild József
tervei alapján 1822-ben kezdődtek a munkálatok amik 1869-ben
fejeződtek be.
Az építkezés 47 éve alatt négy érsek váltotta egymást. 
Az esztergomi Bazilika Európa harmadik legnagyobb székesegy-
háza. A kész templomot Liszt Ferenc Esztergomi mise művének
hangjaival szentelték fel.
Az altemplomban Magyarország összes méltósága és egyházi
elöljárója alussza örök álmát.
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Itt megemlíteném többek között Mindszenty József bíborost. Itt
imádkozott II. János Pál pápa a bíboros lelki üdvéért. 
A főszékesegyház kincstáraban gyönyörű cizellált műkincseket,
ötvös munkákat tekinthettünk meg. Itt még kiemelném az
Erdélyben készült Suki-kelyhet, ami különleges kincsnek számít a
rendkívül aprólékosan díszített Mátyás király kálváriája 5,4 kg tisz-
ta aranyból készült.
Páratlan érték a koronázási ezüstkereszt.
A Bakócz-kápolnába is ellátogattunk, ahol sok látnivalóval örven-
deztetett meg bennünket.

Mindenképpen szeretném megemlíteni Szalczinger Miklós tárlat -
vezető urat, aki profizmusával és nagy tudásával próbálta átadni a
sok információt, amit mi első hallásra nehezen tudtunk befogadni. 

A szellemi felfrissülés után ellátogattunk az Aquasziget
Élményfürdőbe, ahol egy kellemes délutánt töltöttünk. Kissé
elfáradva, de élményekben gazdag kirándulásról tértünk haza.

HUMPÓK MÁRIA

EGYESÜLETI ELNÖK

Református hírmondó

2017. a reformáció éve, amikor is a megújulási folyamat 500 évvel
ezelőtti elindulását ünnepeljük. 
Gyülekezetünk is így csatlakozott be az ünneplésbe több program-
mal. A nyár folyamán családi napot tartottunk, majd október 22-én
egy kiállítást nyitottunk meg „örökségeink” címmel a torony fel -
járóban, mely által őrizzük értékeinket, hagyományainkat, melyet
elődeink hagytak ránk, gazdagítva ezzel is községünk helytörténeti
állományát. 
Október 31. délután nagy előkészületek után az iskola diákjaival,
tanáraival közösen ünnepi istentiszteletre gyűltünk egybe az isko-
lai ünnepélyes táblaavató után. Az istentisztelet előtt hagyo -
mányainkhoz híven megkoszorúztuk az első és második világ -
háborús emlékművet, halottak napjához közeledve és a hőseinkről
való megemlékezésünket követően a jelenben a jövő nemzedék
számára egy emlékfát is avattunk a templomkertben.
Az emlékfa jól látható helyen hirdeti Urunk áldozatának jó hírét,
mint egy hitvallásként is funkcionál községünkben és a világ felé.
Az emlékfa formáját Nesó Sándor testvérünk gondolta el, melynek
megvalósításában Nesó Barnabás testvérünk segédkezett. Az em -
lékfa egy kehelyben elrejtett keresztet szimbolizál és Jézus áldoza-
tán kívül emlékeztet bennünket a reformáció 500. évfordulójára,
valamint a Papkeszi Református gyülekezet 420 éves fennállására.
Az emlékfa megvalósítása az Emberi Erőforrások Minisztériuma
és az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő támogatásával valósult
meg. 
Az emlékfa leleplezését, felavatását és használatba vételét követően
került sor az ünnepi istentiszteletre. Az alkalom vezérigéje az
ünneplőkhöz Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levél 1. feje ze -

tének 17. verse alapján szólt: „Az igaz ember pedig hitből fog élni.”
Az istentiszteleten prózában is megemlékeztünk a reformációról,
melyeket Mohácsi Bence 7. osztályos tanuló és Horváth Istvánné
testvérünk osztott meg velünk. Az igehirdetést követően rövid
összefoglalóban ismertetésre került a községünkben kifejtett
hatása a reformációnak. Az ünnepi alkalom záró részében pedig a
templomban elhelyezésre került emléktáblát Kónya Istvánné gond -
nok asszony leplezte le, majd ezt követően sor került az avatásra. 
Az emléktábla szövege: 1517 – 2017. október 31.  A Szent há -
romság Isten iránti hálaadással a reformáció 500. évfordulóján.
„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyan az.” Zsidókhoz
írt levél 13. fejezetének 8. verse. 

A reformáció évében hálát adhattunk Urunk kegyelméért és
szeretetéért, melyből megengedte, hogy megújuljon orgonánk is.
Részben ezen okból kifolyólag és hogy minél többen fordulhas-
sanak meg gyönyörű templomunkban, gyülekezetünk vállalta a
házi gazdai feladatokat az évente megrendezésre kerülő vándorló
egyházmegyei kórustalálkozónak. A szép alkalmon 5 kórus vett
részt az egyházmegyében működő kórusok közül, valamint egy
meghívott vendégkórus is részt vett. Az idei esztendőben a
Veszprémi Református Egyházmegye és a Pozsonyi Református
Egyházmegye testvérkapcsolatot kötött Alsóörsön a nemzeti
összetartozás napján. A kialakult jó testvéri kapcsolat által a
kórustalálkozón részt vett az Apáczaszakállasi gyülekezet kórusa.
A kórustalálkozókra mindig meghívnak egy iskolai kórust is, az
idei évben iskolánk diákjai szolgálhattak. A zenés alkalom elején
igeszolgálatot végzett Dusicza Ferenc nagytiszteletű úr, majd
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Varga Áron az egyházmegye énekügyi előadója ismertette a prog -
ramot és az együttlét célját. Az alkalom perselyadománya az egy-
házmegye által létrehozott Orgonaalapot támogatta, melynek
részbeli támogatásából újulhatott meg orgonánk. A kórus ta lál -
kozót szeretetvendégséggel zártuk a kultúrházban. 
Az év végéhez közeledve hálás szívvel mondunk köszönetet minden
testvérünknek támogatásukért, segítségükért, imaszolgálataikért és
mindazért, mellyel hozzájárultak ahhoz, hogy itt községünkben is

terjedhessen Isten üzenete és végezhessük a reánk bízott feladatot,
melyet Teremtőnktől kaptunk. Szolgáljunk továbbra is fáradhatat-
lanul az Úr dicsőségére és egymás épülésére, mert mindenre van
erőm a Krisztusban, aki megerősít engem (Fil. 4,13).

Soli Deo Glória – Egyedül Istené a dicsőség

EIZLER ARABELLA

Ünnepi alkalmaink:
2017. december 7. 17.00 óra adventi hitmélyítő alkalom
Szabóné Mayer Melinda szolgálatával
2017. december 10. 11.00 óra advent II. vasárnapi istentisztelet
2017. december 10. 17.30 óra adventi jótékonysági est a temp -
lom felújításának javára. 
2017. december 14. 17.00 óra adventi hitmélyítő alkalom
Závodi Zsuzsanna szolgálatával
2017. december 17. 11.00 óra advent III. vasárnapi isten-
tisztelet

2017. december 20. 16.00 óra közös fadíszítés, adventi zenés
agapé
2017. december 24. 11.00 óra advent IV. vasárnapi istentisztelet
2017. december 24. 16.00 óra Szentesti istentisztelet – gyer-
mekek szolgálatával
2017. december 25. 11.00 óra Karácsonyi ünnepi isten-
tisztelet – úrvacsora
2017. december 26. 11.00 óra Karácsonyi ünnepi isten-
tisztelet – úrvacsora
2017. december 31. 11.00 óra óesztendő búcsúztató isten-
tisztelet – rendhagyó úrvacsora óegyházi liturgia szerint. 
2018. január 1. 11.00 óra új esztendei könyörgés – úrvacsora

Ünnepi hangulatban

„Kiállítás-megnyitóra gyűltünk ismét össze, amely ünnep a
mesternek, aki szívét, lelkét tárja elő, hogy takaros tehetségének
gazdag kincsét a köz számára felajánlhassa. Ünnep annak, aki
gondját viseli a mesternek, a helynek, az ideának, aki viszi az ügyet
ügyesen előre, aki a fényképeken mindig csak szerényen mosolyog
a mikrofon jobb – vagy baloldalán, még tervezett helye sincs az
állandóságban, ám nélküle semmi, de semmi sincs, a kiállítástalan-
ság lenne. Ünnep az örök középsőnek, a beszélőnek, a kommentá-
tornak, a konferansziénak, talán az értőnek, aki csak egyetlen
dologtól retteg kezében a  szélsebesen reszkető papírral, hogy
mondatai szándékolatlan bántásokat ne foglaljanak magukba,
mert hiszen most ünnep van.
Végül ünnep a közönségnek, a barátnak, rokonnak, idegennek,
mert történés van, újra együtt, mert ha én itt, holnap talán nálam

ott.” A fenti gondolatokkal kezdte megnyitóbeszédét Csabai Tibor
grafikusművész, majd pedig bemutatta a két alkotót Kiss Miklós
üvegtervező iparművészt és Horváth Réka grafikusművészt.

Kiss Miklós a Kolozsvári Képzőművészeti Egyetem kerámia és üveg
szakának elvégzése után 13 évig volt a marosvásárhelyi üveggyár
formatervezője. A 80-as években költözött családjával Magyar -
országra, az Ajkai Üveggyárnak lett a designere. Kiss Miklós
nevéhez fűződik a fővárosi Fasori Evangélikus Templom 7 méteres
üvegablakának felújítása, a veszprémi Megyeháza Szent István ter-
mének óriási üvegablakai és a magyarpolányi templom és ravata -
lozó üvegablakai is.

Horváth Réka a szombathelyi Savaria Egyetem képgrafika szakán
végezte tanulmányait. Tagja az Ajkai Grafikai Műhelynek, ahol a
fiatal alkotók rengeteg segítséget, támogatást kapnak. 

A műalkotásban benne van a közlendő tökéletes és teljes megfogal-
mazásába fektetett emberfeletti energia. A műalkotásnak mindent
hordoznia és közölnie kell alkotójáról, jobban bármilyen verbális
megfogalmazásnál, hiszen azért született a vizualitásba. – mondta
Csabai Tibor.

A kiállítás december 15-ig tekinthető meg a Kultúrház nyitva
tartási idejében.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐFotó: Kiss Gergely
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„Valóban nagy a kegyességnek a titka: aki meg jelent testben, igaznak
bizonyult lélekben, meg jelent az angyaloknak, hirdették a pogányok
között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben.” Tim. 3,16

Karácsony közeledével szeretettel köszöntöm Kedves Test vé rei met.
A szeretet ünnepén, mikor ünnepelünk és hálát adunk Istenünknek
azért, hogy „megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden ember
számára (Tit. 2,11).” Ünnepi készülésünkben, rohanásunkban
lassítsunk és forgassuk szívünkben Joó Sándor gondolatait: „Újra
karácsony van, majdnem kétezredszer már ezen a földön! A kedves,
szép, régi történet a jászolban fekvő gyermekről, a pásztoroknak nagy
jó hírt mondó angyalokról, a messze Keletről zarándokló bölcsekről
újra fölhangzik ma rengeteg helyen, kicsi és nagy templomban, min-
den elképzelhető nyelven... Valóban már csak ennyi volna a karácsony
evangéliuma: egy kedves, szép, régi történet? Ó, de nagyot változott
a világ azóta! A mai vendégfogadóknak, modern szállodáknak az
udvarán vidéken is nem jászol van ma már, hanem benzinkút, és az
égen karácsony éjszakáján is fénylő angyalok helyett lökhajtásos
repülőgépek, rakéták és műholdak repülnek. – De akármekkorát vál-
tozott a világ az évezredek alatt: maga az ember, meg a szíve, ma is
ugyanolyan, mint régen volt! És ebben az úgynevezett kedves, szép,
régi történetben éppen arról van szó, amire a mai embernek is a leg-
nagyobb szüksége van: a megváltásról, sőt, a megváltás, mint eszme,
mint fogalom már nem is elég – szép eszmékben nincs hiány a
földön –, Megváltó kell az embernek! És a kará csonyi nagy jó hír

éppen az, hogy Isten ezt adott a világnak: MEGVÁLTÓT! Egyszer
olyan Valaki jelent meg ezen a földön, aki rajtunk, embereken, igazán
tud segíteni. Aki bennünket, elesetteket fel tud emelni és meg tud
menteni! Így mondja ezt Pál apostol a felolvasott Igében: »Isten meg-
jelent testben...« Ez a karácsonyi örömhír!”
Kívánom, hogy az örömhír az idei testet öltés ünnepén még
mélyebben érintse meg lelkünket és befogadhassuk szívünkbe
a meg váltót, megszülethessen és lakozást vegyen a szívünkben.
A betle hemi pásztorok, kiknek angyal hirdette az örömhírt,
meghallván azt, útnak indultak és öröm töltötte el őket, amikor
megtalálták a Megváltót. Bíztak benne, tudták, hogy Jézus lesz az,
aki megváltja őket bűneikből, aki megigazítja őket. Bennünket is
így állíthat vissza az élet ösvényére, ha reá bízzuk magunkat. Ne
felejtsünk el könyörögni is az ünnepen, mert ne csak ünnepeljünk
ünnepelt nélkül, hanem hívjuk be Őt, Jézust, ki értünk is jött a
föld re bizonyságot tenni az Isten szeretetéről. A sok ajándék
között lássuk meg a legnagyobb ajándékot, melyet mi kaptunk, az
élet ajándékát. 
Így kívánok az egyházközség nevében is Urunktól áldott
készülődést, valamint meghitt karácsonyi ünnepeket az Úr áldásá-
val. 

ÁLDÁSKÍVÁNÁSSAL:
EIZLER CSABA

KIRENDELT REFORMÁTUS LELKÉSZ

Karácsony

Advent első vasárnapjával, és talán már azt megelőzően is,
készülődés veszi kezdetét a legtöbb ember életében. Minden évben
szeretnénk a lehető legjobban megszervezni a karácsonyi ünnepet.
Ha nyitott szemmel járjuk mindennapjainkat azt vehetjük észre,
hogy nem csupán készülődésről van szó. Sok esetben már úgy -
nevezett "előkarácsonyozást" látunk. Pedig az adventi időszak nem
erről szól. Az advent a várakozás, a készülődés ideje. Nagyon
fontos, hogy helyesen osszuk be az időnket. Ne csupán külsőségek-
ben, hanem sokkal inkább bensőleg, lelkileg készítsük fel
magunkat a Szent Ünnepre. Amilyen az adventi készületünk,
olyan lesz a Karácsonyunk is.

A Karácsonyt a szeretet ünnepének nevezzük. Elsősorban Isten
szeretetének megnyilvánulása. Jézus Krisztus megtestesülése által
Isten ajándékozza meg az emberiséget. A bűnös embert ajándékoz-
za meg a bűnbocsátó Isten. Itt gyökerezik a szeretet ünnepe.

Karácsonykor ezt az ajándékozó szeretetet próbáljuk megvalósí-
tani mindannyian a saját életünkben. Úgy tudjuk a legjobban
megtenni, ha mi magunk válunk ajándékká. Mindannyiunk
életében az idő drága kincs. Igyekszünk jól gazdálkodni vele, mégis
gyakran idő hiányában szenvedünk. Ajándékozzuk oda a másik
embernek, családtagjainknak az időnket, a figyelmünket, önma-

gunkat. A szeretetben együtt töltött idő pótolhatatlan és megfizet -
hetetlen.

Az adventi készületünk során ne feledjük tehát, mindenekelőtt
Isten ajándékoz meg minket  egyszülött Fia Jézus Krisztus által.
Figyel ránk, gondoskodik rólunk. Próbáljuk meg mi is ezt megélni
az ünnepek alatt, és utána is! Felelősek vagyunk egymásért, ezért
ne feledkezzünk meg azokról sem, akik egyedül töltik az
ünnepeket, s talán fájdalommal, szomorúsággal élik meg azt. Egy
kedves szó, néhány perc talán gyógyír lehet sokak szomorúságára.

Szeretettel hívok és várok mindenkit december 24-én délután
4 órára a papkeszi római katolikus kápolnába az ünnepi szent-
misére hálát adni Isten gondoskodó szeretetéért! Köszöntsük
együtt evilágra született Üdvözítőnket, ajándékozzuk meg Istent
és egymást jelenlétünkkel!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok Papkeszi minden lakójának
kegyelmekben gazdag adventi készületet, szeretetben megélt
Karácsonyt, és Isten bőséges áldásában gazdag Új Esztendőt!

LAPOSA NORBERT

BALATONFŰZFŐI PLÉBÁNIAI KORMÁNYZÓ

Karácsony ünnepéhez közeledve…
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2017. Falunapjára elkészült településünkön
is egy szabadtéri kemence. Baráti társasá-
gunk, már akkor megbeszélte, hogy ki kell
próbálnunk. Adott is volt egy szeptember
végi péntek, mikor délután 7 család találko-
zott a Papkeszi Parkban, hogy felavathassa a
kemencét.
A férfiak tüzet raktak, az asszonyok készí-
tették elő a langallót, a gyerekek pedig ját-
szottak a játszótér új és régi játékain.
A munkamegosztás teljes volt. A langalló
gyönyörű szépen, finomra sült, amit hely-
ben elfogyasztottunk. Az este beálltával a
kemence közelében melegedtünk. Minden -
kinek csak ajánlani tudjuk, tessék kipróbál-
ni, mi még párszor biztos kifogjuk! 

BARÁTI TÁRSASÁG

A kemence

Az egyházközség összegyűjtötte régi litur-
giai eszközeit, használati tárgyait és fotókat
a régi időkről. 
A kiállítás a templomtoronyban, a temp-
lom legrégebbi részében található, mely a
12–13. században épült és magában foglal-
ja a régi karzatfeljárót is. 
A kiállítás az istentiszteleteket követően
vagy előzetesen egyeztetett időpontban
tekinthető meg. 

Elérhetőség: Papkeszi, Fő utca 20.
Tel: 06 30 776-5665
E-mail: papkeszi@reformatus.hu

Toronykiállítás a
Református

Templomban

Tisztelt Szülők!

Iskolánk az alábbi időpontokban „Suli -
váró” foglalkozásokat szervez, amelyre sze-
retettel meghívjuk Önöket és első osztály-
ba lépő gyermeküket. A foglalkozásokra
gyermeküknek minden esetben meghívót
küldünk, amely további információkat és
az esetleges időpont-változást is tartalmaz-
za. 

• Mártonkodó foglalkozás
2017. november 13. 16.30–18 00
• Karácsonyváró 
2017. december 14. 16.30–18.00
• Matekoló-Mesélő
2018. január 18. 16.30–18.00
• Farsangoló
2018. február 8. 16.30–18.00
• Sportoló
2018. március 22. 16.30–18.00

Eszes-Sinka Zsuzsanna vagyok, leendő
elsős tanító néni. 2006-ban végeztem
Győrben a tanítóképző főiskolán, tanító-
művelődésszervező szakon, majd később
ugyanitt fejlesztőpedagógusként szereztem

szakvizsgát. A papkeszi iskola, életem első
munkahelye, ahol egy év kihagyással, folya-
matosan tanítok. Egy elsős kislányom van,
aki szintén a Bocskai István Református
Általános Iskola tanulója. 
Szoboszlai Zita vagyok, leendő elsős tanító
néni. 1999-ben végeztem Szekszárdon
a tanítóképző főiskolán, tanító szakon.
Jelenleg Győrben tanulok gyógypedagó-
giai képzésen. 12 éve tanítok Papkeszin.
Várpalotán élek, két gyermekem van egy
nyolcadik osztályos és egy nagycsoportos.  
Összeszokott párként dolgozunk már 7 éve
együtt. Jelenleg a 4. osztály tanítói va -
gyunk. Az egész napos iskola, amiben dol-
gozunk, egész pályánk során jelen van.
Munkánkat pedagógiai asszisztens segíti.
A gyerekek mindennapjaiban közösen
veszünk részt. Termünk digitális eszközök-
kel jól felszerelt. „Okosfal” segíti a játékos,
de színvonalas oktatást.

Suliváró 2017/18.

Meghívó

Németh Zsanett női birkózó, Kadet világbajnok, kétszeres U-23 Európa-bajnok, felnőtt EB ezüstérmes olimpikon
élménybeszámolója 2017. december 9-én 15.00 órakor Papkeszin a Kultúrházban. (8183 Papkeszi, Fő u. 21.)

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk! A belépés ingyenes.
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Igaz még hetek múlva lesz karácsony, de
már mindenütt találkozhatunk az ünnepi
készülődéssel. A lelkünk fényesítése köz-
ben talán érdemes átgondolni, milyen jót
vagy kevésbé jót tettünk az év során, meny-
nyi örömöt adtunk szeretteinknek, vagy
hányszor bántottuk meg őket.
Hiszem, hogy az őszinte érzelmek a szeretet

ünnepén, a következő évbe való átlépéskor
többet érnek minden „drága pénzen” vett
ajándéknál. Az elmaradt öleléséket nem
lehet pótolni értékes kütyükkel, de szívből
jövő mosollyal, szeretetteli odafigyeléssel és
sok-sok meleg öleléssel igen!
Az együtt eltöltött idő legyen tartalmas,
türelemmel, megértéssel, elfogadással teli!
Ne a felgyülemlett feszültség levezetésé-
nek, a családi vitáknak adjunk teret, mert
azt különösen a gyerekek nehezen élik
meg, mert azt egy életre szóló élményként
viszik magukkal!

A vásárlás, nem csak karácsony tájékán,
hanem az év bármely időszakában a tolva-
jok, zsebesek, trükkös tolvajok, csaló áru-
sok, internetes csalók számára kiváló alka-
lom a „megélhetésre”. A sikereik alapja,
hogy csalogatóan jó áron kínálnak jó
minőségűnek, márkásnak mondott termé-
keket, amelyekkel szeretnénk meglepni
magunkat vagy szeretteinket. A valóság
azonban az, hogy ezek gyakran ócska, elfo-
gadhatatlan minőségű, kétes műszaki álla-
potú, az elvárásoknak egyáltalán nem meg-
felelő árucikkek. Ami persze - csak az üzlet
megkötését követően – az elérhetetlen
eladó távozása után derül ki!
Csak ismételhetem, hogy mindenkép-
pen fogjunk gyanút, ha 

• ha a házalók vagy az internetes oldalak
feltűnően olcsón akarnak értékesnek lát-
szó tárgyakat eladni, 

• amikor telefonon ajánlanak kedvező
lehetőséget gyapjú vagy mágneses ágyne-
mű, ékszer, műszaki cikk, gyógyászati
termékek vásárlására, vagy lehetőséget
olcsó üdülésre, utazásra,

• ha egy idegen minden áron be akar jutni
az otthonunkba árucikkek megmutatá-
sának ürügyével,

• ha valaki egyesület, jótékonysági szervezet,
súlyosan beteg felnőtt vagy gyermek, eset-
leg szervezet nevében pénztámogatást
gyűjt.

A termékbemutatókkal összekötött kirándu-
lásokon történő, „rámenős” árusítást jogsza-
bályban szigorították, ezzel talán csökkent
az utólag meggondolt vásárlások száma.
Az üzletek, piacok, kirakodóvásárok forga-
tagában se feledkezzünk meg arról, hogy –
az ajándékokra szánt nagyobb összegekkel
útnak indulva – a nagy tömegben könnyeb-
ben válhatunk bűncselekmény áldozatává. 

Egy kis odafigyeléssel megelőzhető a baj,
ha 
• mindig olyan helyre tesszük a pénztár-

cánkat, ahol nehezen hozzáférhető, 
• a bankkártya pin-kódját nem írjuk a

tokra, nem tartjuk a kártya mellett,  
• a parkolóban nem tévesztjük szem elől

értékeinket, a gépkocsi utasterét a cso-
magtartóban történő pakolás közben
zárva tartjuk. 

• megbízható helyen vásárolunk, ami alap-
ja a reklamációnak, a garancia érvényesí-
tésének! 

Az évvége a telet, a havat is, de a hidegebb
időt mindenképpen magával hozza. A meg -
változott közlekedési feltételekre való fel -
ké szülés elsősorban a gépjárművek vezetői-
től kíván több odafigyelést.
• A látási körülmények romlása szükséges-

sé teszi a gépjárművek világítóberen-
dezéseinek gyakoribb ellenőrzését, tisztí-
tását. 

• A műszaki állapot felülvizsgálata, fagyál-
ló hűtő és ablakmosó folyadék feltöltése
mellett 

• itt az ideje a gumicserének. A fagyos,
jeges, nedves utakon, +7 fok alatt a nyári
gumi már nem nyújt biztonságot.

• A rosszabb út- és látásviszonyok miatt
célszerű lassítani a vezetési tempón na -
gyobb követési távolságot tartva, hiszen a
sérüléssel járó balesetek közel egy harma-
dát az útviszonyoknak nem megfelelően
megválasztott sebesség okozza. 

• A klímaberendezés karban tartása a belső
párásodás megelőzését szolgálja.

• Téli felszerelésként jégmentesítőt, hólán-
cot, lapátot, takarót érdemes bekészíteni a
gyakran és hosszabb utakon autózóknak.

• Hosszabb útra indulva, elakadásra felké-
szülve tele tankkal, elegendő folyadékkal,
élelemmel, több takaróval célszerű elin-
dulni.

Tudom, számtalanszor, számtalan helyen
elhangoztak a fenti figyelmeztetések, fel-
hívások, de mégsem lehet elégszer elmon-
dani, ahogy a kollégáim és a saját tapasz-
talataim azt mutatják.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Az ünnep legyen ünnep!

A december 15-ig tartó Látni és látszani!
kampány jegyében szervezett baleset-
megelőzési programot a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság közlekedésbiztonsá-
gi ellenőrzéshez csatlakozva 2017. no -
vem ber 28-án.

A kampány az őszi-téli időjárási viszonyok
közötti balesetveszélyes helyzetek köny-

nyebb kialakulására hívja fel a figyelmet.
Megszólítja a gépjármű vezetők mellett a
kerékpárosokat és a gyalogosokat is. 

A Papkeszire szervezett közlekedésbizton-
sági ellenőrzés során a gépjárművezetők
mellett az iskolából délután, már a sötéte-
dés időszakában haza induló gyerekekre is
gondoltak a rendőrök, a lányoknak rózsa-

szín, a fiúknak zöld láthatósági mellényt
adtak az első és második osztályban.
A településen rendszeresen kerékpározók
járművük szabályos felszereléséhez, jó lát-
hatóságuk érdekében lámpa és fényvissza-
verő készletet kaptak, hogy a sötétben is
biztonsággal közlekedjenek.

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Látni és látszani! Papkeszin
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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

Adventi Jótékonysági Est a

Református Templom felújításáért

2017. december 10-én 17:30 órakor

Az alkalmon közreműködnek:

- A Bocskai István Református Általános

Iskola diákjai

- Varga Áron  orgona

- Kádárné Hegedűs Veronika  szóló ének

- A Kádártai Református Egyházközség kórusa

A belépés díjtalan, adományaikkal a templom

felújításához járulhatnak hozzá. 

Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata

szeretettel meghívja
a település lakóit 

december 17-én 16.00 órára
a Papkeszi Kultúrházban

megrendezésre kerülő Falukarácsonyi
műsorra.

A műsorban fellépnek:
• BODZA együttes

• a „Vadrózsa” Napköziotthonos
Tagóvoda óvodásai,

• a Bocskai István Református Általános
Iskola 5. osztályos tanulói
• a FANTÁZIA Színpad

A műsor után vendégül látjuk
a tisztelt Lakosságot teával, kakaóval,

forralt borral és kaláccsal.
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