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Találkozások
Lehetett volna ez is a címe a tavaszi tárlatunknak. Lehetne az
összes kiállításunk alcíme: találkozások. A műkedvelő közönség
találkozása a művésszel, az alkotásaival. A művész találkozása más
településről érkezett műkedvelőkkel. A művész találkozása ismerős
és ismeretlen művészekkel. Ilyen sokféle lehet a találkozás egy
tárlat megnyitón, de talán még ezt is lehetne tovább fokozni.
Pontosan a felsorolt találkozások történtek meg április 12-én,
Dávid Zoltán és Sipos István grafikusok kiállításának megnyitóján.
A két alkotó az Ajkai Grafikai Műhely tagja, és olyan alkotásokat
hoztak a tavaszi tárlatra, amelyek nagyon látványosan mutatják be
a sokszorosító grafikai eljárások jó néhány típusát. Talán ezért is
adódott, hogy a megnyitó (ami a nálunk megrendezett kiállítások
esetében gyakorta válik rendhagyóvá) abból a szempontból min-
denképpen különlegesnek mondható, hogy Csabai Tibor,
a grafikai műhely vezetője röviden bemutatva az alkotókat,
hosszan magyarázta a technikai eljárásokat a hallgatóságnak. Ami
számomra mindig minden alkalommal érdekes, mert olyan varázs-
latosnak tűnik elképzelni, hogy nem egyszerűen egy papírlapra raj-
zolják, amit ábrázolni szeretnének, hanem esetleg különféle
lemezekre karcolják, linóleumba, fába metszik. Amiről aztán
további aprólékos munkafázisokat követően nyomtathatóvá válik
a végleges mű. 

Érdekes volt újra hallani a kiállított képek készítésének technikai
részleteit, de ennél sokkal érdekesebb volt látni a megnyitó utáni
pezsgést. Amikor mindenki beszélgetni igyekezett mindenkivel.
Itt volt az Ajkai Grafikai Műhely fele, a Várpalotai Alkotók köre is
kép viseltette magát a megnyitón, ritkán látott ismerősök talál -
kozhattak most, és csak folyt a diskurzus, innen-onnan nevetések
hangzottak, csillogó szemek figyelték szakértelemmel a képeket,
szakmai tanácsok hangzottak el, beszámolók, kinek hol volt a
közelmúltban, vagy éppen mikor és hol lesz legközelebb kiállítása. 
A megnyitóműsorban közreműködtek Eizler Csaba és Eizler
Arabella, László Borbála és Zatykó Emília. Akik kíváncsiak voltak
a rendezvényre, velük is találkozhattak.
Ha valaki érdeklődik a művészetek, a művészek iránt, látogasson el
hozzánk egy-egy megnyitóra, mert nem csak varázslatosan szép és
érdekes alkotásokkal találkozhat, de megismerkedhet egy-egy
alkotói kör tagjaival. Ha pedig visszahúzódó személyiség, akkor
csak figyelje a körülötte vidáman beszélgető embereket, a
találkozásokat.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Dávid Zoltán grafikája Sipos István grafikája
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A Képviselő-testület 2018. február 28-án tartotta soron
következő rendes ülését.

A Képviselő-testület
• megtárgyalta a településkép védelméről szóló önkormányzati

rendelet tervezetét, és a lakossági fórumon megfogalmazott
javaslatok beépítésével partnerségi egyeztetésre és vé le mé nyez -
tetésre alkalmasnak ítélte azt.

• az önkormányzat tulajdonát képező 427/6. hrsz. alatti
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésre történő
kijelölésének visszavonásáról döntött.

• megalkotta az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (III. 5.) önkormányzati rendeletét.

• elfogadta a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal, to -
vábbá a Szivárvány Bölcsőde és Óvoda Vadrózsa Nap közi ott ho -
nos Tagóvoda 2018. évi költségvetését.

• elfogadta a civil szervezetek elszámolását a részükre 2017. évben
nyújtott támogatások felhasználásáról.

• az önkormányzat tulajdonában lévő sörpad garnitúrák igény
szerinti bérbeadását határozta el. Egy-egy sörpad garnitúra bér-
leti díját alkalmanként 1.000 Ft összegben állapította meg, azzal,
hogy bérbevevő garnitúránként 5.000 Ft kaució megfizetésére
köteles. A kaució összege teljes egészében visszafizetésre kerül,
amennyiben a bérlő a bérelt eszközt sértetlen állapotban, a
szerződésben meghatározott határidőig az önkormányzat telep -
helyére visszaszállítja.

• megtárgyalta a Tátorján Gyógyszertár vezetőjének parkolóhely ki -
jelölése iránti kérelmét és részére az Egészségház udvarán biztosít
parkolási lehetőséget. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az
Egészségház előtti közterületen az idős, beteg, illetve kisgyer-
mekkel érkezők részére biztosít megállási lehetőséget, ott újabb
kizárólagos használatot biztosító parkolóhelyet nem jelöl ki.

• az országgyűlési képviselők 2018. évi választásának lebonyo -
lításában részt vevő szavazatszámláló bizottsági tagok és a helyi
választási iroda tagjai részére meleg ebéd biztosításáról döntött.

• megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttag-
jait. A megválasztott tagok és póttagok megbízatása következő
országgyűlési választások kiírásáig tart.

A Képviselő-testület 2018. március 28-án tartotta  következő ren-
des ülését.

A Képviselő-testület
• elfogadta a Kirendeltség 2017. évi feladatainak ellátásáról szóló

beszámolót.
• elfogadta a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédel-

mi feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést.
• elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

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

2/2017. (III. 1.) önkormányzati rendeletét.
• megalkotta a településkép védelméről szóló 4/2018. (IV. 3.)

önkormányzati rendeletét.
• elfogadta az önkormányzat 2018. évi összesített közbeszerzési

tervét.
• elfogadta a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
• 2018. május 1. napjától bérbe adta a Győrfi IM Kft. részére az

önkormányzat tulajdonát képező, Papkeszi, Colorchemia
105/A. sz. alatt lévő – volt bölcsőde épület – ingatlant. 

• a Vidékfejlesztési Program (VP) „Helyi identitást és közösségi
együtt működést segítő fejlesztések támogatása” című,
VP6-19.2.1.-7-2-17 kódszámú helyi felhívás keretében a „Pap -
keszi Művelődési Ház LEADER szellemiségű infrastruktu rális
fej  lesztésére” a meglévő szociális helyiségek teljes körű fel újí tá -
sára, akadálymentes mosdó kialakítására pályázat be nyújtását
határozta el. 

Önkormányzati Hírek

Mint arról a tavalyi évben tájékoztatatást adtunk, Balatonfűzfő,
Királyszentistván, Vilonya, Litér és Papkeszi települések önkor-
mányzata igazságügyi szakértőt bízott meg a településeken rendsze -
resen érzékelhető, tömeges lakossági panaszokat kiváltó bűz -
szennye zés forrásának meghatározására.A vizsgálatot a Hungaro-
Justitia Igazságügyi Szakértői Iroda Kft. végezte el. Az igazságügyi
műszaki szakértői vélemény elkészült, 2018. április 17-én az írásos
anyagot a megbízó önkormányzatok rendelkezésére bocsátották. 
Tájékoztatom a település lakóit, hogy a szakértői anyag a Balaton -
fűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Papkeszi Kirendeltségén
ügyfél fogadási időben megtekinthető.

RÁCZKEVI LAJOS, POLGÁRMESTER

Tájékoztatás

Meghívó

Áldozócsütörtöki isten-
tisztelet – hősök napi

megemlékezés
a templomkertben

koszorúzással 
2018. május 10-én

17 órai kezdéssel,
melyre szeretettel hívjuk

a település lakosságát.
Papkeszi Református

Egyházközség
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Bocskai 10

Az idei esztendőben 10 éves a Bocskai
István Református Általános Iskola.  Az el -
telt évekért, megújulásokért adtunk hálát
április 19-én délután Ünnepi Istentisztelet
keretében. A szép alkal mon nagytiszteletű
Császár Attila, a Veszprémi Református
Egyházmegye esperese olvasott igét és imád-
kozott. Urunk igéjét főtiszteletű Steinbach
József, a Dunántúli Református Egyház -
kerület püspöke hirdette. Hálát adtunk
Püspök úr szavaival élve a gyülekezetért és
az intézményért és a vezetők munkájáért,
aminek eredménye a stabilitás, mely Isten
ajándéka. Kiemelte az üzenetben annak a
fontosságát is, hogy az ide járó gyermekek
mennyei többletet kapnak az elmúló évek
alatt, hiszen az intézmény közösséget vállal
az evangéliummal a tanulás és a tanítás mel-
lett. Az ige szavával adtunk mindezért hálát,
mely bizonyosság arra, hogy az Úr, amit
elkezd be is végzi, mert semmi nem sza-
kíthat ki bennünket az Ő szeretetéből, mely
megjelent a mi Urunk Jézus Krisztusban.
Útravalóul püspök úr arra hívta fel a figyel-
met, hogy mondjunk egymásért közbenjáró
imádságokat, mely által erősödhetünk, ha az
Úr elé visszük nehézségeinket, hiszen Ő
segíthet megoldani azokat és a jövő felől
reménységgel vagyunk, „ha az Úr velünk,

kicsoda hát ellenünk?” – mondja a Római
levél.
Ezt követően az imádságot főtiszteletű
Köntös László, a Dunántúli Református
Egyházkerület lelkészi főjegyzője vezette.
Mind nyá junk lelkét erősítette a közös,
zengő ének, mely betöltötte az Úr hajlékát
hálaadásunkkal.  
Az ünnepi istentisztelet második részében
nagytiszteletű Dusicza Ferenc helyettes
lelkész, Kónya Istvánné egyházközségi
gondnok és Ráczkevi Lajos polgármester
emlékezett meg az iskola indulásának
éveiről, körülményeiről és adták át ünnepi

gondolataikat az ünneplő gyülekezetnek. 
Nagy öröm volt hallani Urunk előtt megáll-
va, hogy milyen sokan munkálkodtak azon
nehézségek ellenére is, hogy az iskola mű -
ködjön. 
Az ünnepi alkalom az iskola tornater-
mében folytatódott, ahol először a 4. osztá-
lyos lányok mutattak be egy szalagos tán-
cot, majd Varga Lajos, 6. osztályos tanuló
szavalta el Wass Albert: A bujdosó imája
című verset. Ezt követően gyermekeink
által készített selymek kerültek bemutatás-
ra kiállítás és divatbemutató formájában.
A szép alkotások készítéséből a tanárok is
kivették részüket. A mű vek szakmai
vezetője és fővédnöke Borsné Simon
Györgyi tanárnő volt. A selyemtárgyak
megvásárlásával az iskola ebédlőjének meg-
valósulásához járulhattak hozzá. 
A Bocskai-napok első napját szeretet -
vendégséggel zártuk a Kul túrházban, hol
felszeltük az ünnepi tortát is.
Hálaadással köszönjük meg minden
Testvérünk, vállalkozók, intézmények ál -
dozatos segítségét és felajánlását ezért a
szép alka lom ért, mely hisszük, hogy
közelebb hozott bennünket egymáshoz és
javunkat szolgálja. Egyedül Istené a
Dicsőség!

EIZLER CSABA
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Mesés április

Április az év első felének legmozgalmasabb hónapja a Kultúr ház -
ban, és más településeken is pezseg ebben az időszakban a kultu rá -
lis élet. Ebben az évben lehetőségem volt néhány, a környéken
megrendezett programon részt venni, amik jelentősen hozzájárul-
tak ahhoz, hogy ez az április is mesés, csodákkal, szép élményekkel
gazdag legyen.
Április 5-én a peremartongyártelepi Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár rendezvényén vettem részt. A programban Kalmár Lajos
Gábor természetfotós tartott előadást a vadfotózás rejtelmeiről;
elmesélte, hogy időnként nem egy vagy két napot kell várni
a vadak megjelenéséig, a várakozás akár egy hétig vagy még tovább is
tarthat. Aki ezzel foglalkozik, ismeri a vadak szokásait, tudja, mikor
aktívak, mikor érdemes megbújni az erdőben vagy a mezőn, de ez
sem garancia arra, hogy azonnal lencsevégre lehet kapni az állatokat.
Az előadást kísérő videó összeállításban először a madarakról (mint
például a jégmadárról, búbos bankáról vagy éppen a vízi rigóról,
kuvikról, vércsékről, baglyokról, egerészölyv ről, sasról) lehetett látni
csodálatos képeket, majd pedig kö vetkeztek a nagyvadak (szarvas,
vaddisznó, hiúz, farkas és medve). Ha esetleg sikerült egy kicsit is
felkeltenem érdeklődésüket Kalmár Lajos Gábor fotói iránt, öröm-
mel tudatom, hogy Papkeszin, a Kultúrházban a téli tárlatunkon
gyönyörködhetnek majd ezekben a felvételekben. A kiállítást
várhatóan november második felében fogjuk megnyitni.
Április 9-én az Agórában rendezte meg a fennállásának 60. évfor-
dulóját ünneplő TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad „Tiszta szívvel”
című József Attila estjét. Régóta szerettem volna látni az irodalmi
színpadot bármilyen fellépésen, előadáson, hiszen a te lepülési
versmondó versenyünk állandó zsűritagja, Rábai Zsanett is tagja
a társulatnak. Hatalmas várakozással ültem be a nézőtérre, és meg
kell mondjam, nagyon jól éreztem magam magánemberekként is.
Annak ellenére, hogy a bevezető rész kicsit hosszúra sikerült, a sza-
kértelemmel összeállított műsor, az érzékeny, érzelmekkel teli
versmondások mindezt az apró kellemetlenséget feledtették. Az
élmény, a hangulat, néhány sor az elhangzott versekből még
napokig kísért, még mindig fel tudom idézni egy-egy pillanatát a
műsornak. 
Hasonlóan nagyszerű élmény volt részt venni a Petőfi Színház nemes
kezdeményezésén, a „Mondjon verset színházjegyért” prog ramon
április 11-én. A településen működő Fantázia Színpad gyermek-

színjátszó csoport tagjaival (Boldizsárt kivéve, akinek éppen
versenye volt ezen a napon) határoztuk el, hogy mi is mondunk egy-
egy verset a rendezvényen. Nagy örömmel fogadtak minket a szín-
házban, ahol már lelkes nyugdíjas nénik és bácsik vártak arra, hogy
elmondhassák erre az alkalomra választott verseiket. Április végén
pedig beváltjuk a színházjegyeinket: a kicsikkel a Rigócsőr királyfit,
a nagyokkal pedig a Családi játszmákat fogjuk megnézni. 
Az április 12-i kiállítás megnyitóról a címlapon olvashattak. Itt
csupán arról szeretnék néhány mondatot írni, milyen érzés részese
lenni egy kiállítás létrejöttének. A gyakorlott kiállítók már bejára-
tott forgatókönyv alapján rendezik be tárlatukat, de most olyan
alkotók érkeztek hozzánk, akiknek nagyon régen volt már kiállítá-
suk. A képek behordása után a kezdeti tanácstalanságot felváltotta
a tervezgetés, milyen szisztéma alapján kerüljenek a falakra a
képek, legyen-e szimmetria vagy ne (mert ez is fontos), mi legyen
azokkal a képekkel, amik első körben megmaradnak? Ilyen és
ezekhez hasonló kérdések merültek fel. Ezek az önök számára talán
nem tűnnek fontos kérdésnek, de egy kiállító számára bizony azok.
Nagyon szeretem azt a folyamatot, amikor a teremben a legkülön-
félébb helyeken elhelyezett képek összevisszaságából egy idő után
kibontakozik a rendezettség. Aztán lassan felkerülnek a képek,
végül a képcímek. Ha azok fent vannak, kész a kiállítás. Ezt
a mostani tárlatot május 11-ig tekinthetik meg az érdeklődők
a Kultúrház nyitvatartási idejében.
A következő program a Szó és Kép Színpad előadása volt április
13-án, pénteken. A Papkeszin egyáltalán nem ismeretlen társulat
most egy mesejátékot hozott, a Mátyás király mesék sorába tartozó
Igazmondó juhász címűt. Azt hiszem, nem tudok elfogulatlan
lenni a csoporttal, hiszen nagyon régóta van közöttünk munka -
kapcsolat. Kedvelem őket nem csak színészekként, magánem-
berekként is. A munkájukról is csak pozitívan tudok nyilatkozni.
A mostani mesejátékban sem kellett csalódnom. Igazi, komoly
színházi előadás volt. Mindezt természetesen úgy, hogy a
gyerekeket is be vonták a műsorba, volt egy-egy aranyszőrű bárány,
aki felmehetett a színpadra, és aktív, cselekvő szereplője lehetett a
történéseknek. A programon az óvodások és az általános iskola
alsó tagozatos diákjai vettek részt. 
A Költészet napi programjaink záró rendezvénye a települési
versmondó verseny.
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Mint azt bizonyára mindannyian tudják, a Magyar Költészet
Napját április 11-én, József Attila születésnapján ünnepeljük.
József Attila írta egyik versében: „Valami nagy nagy tüzet kéne
rakni, hogy melegednének az emberek.” Azt gondolom, hogy
a versmondó verseny is egy ilyen tűz, lehet mellette melegedni,
melengetni a lelkünket. De ugyanezt elmondhatnám szinte az
összes rendezvényünk kapcsán is.  Legyen szó kicsi „tűzről” vagy
nagyobbról, de mindenképpen lehetőséget biztosítanak az érdek-
lődők számára, hogy kikapcsolódhassanak a mindennapok
monotonitásából, hogy esetleg az átélt élményekkel feltölthessék
lelküket vagy akár szellemüket is. Hogy gazdagodjanak. Persze
mindezekhez nyitottság kell. Idő. Szándék. Akarat. Hogy ennek
a tűznek a melegéből részesülhessenek. 
Mindenképpen köszönetet kell mondanom a versenyzőknek, hogy
jelentkeztek a versenyre. Egy versenyen nem lehet mindenki
helyezett, de lehet győztes. Győztes, mert hozott egy jó döntést,
győztes, mert ki mer állni nem kevés ember elé, győztes, mert talán
épp egy olyan verset választott, amit kevesen ismernek.
Az idei versenyen is voltak visszatérő versmondók, de sokan voltak
olyanok, akik nyilvánosan most mondtak verset először. Bízom
abban, hogy az elkövetkező években is pontosan ilyen lelkesek
lesznek, és nem felejtik el, hogy áprilisban nálunk a legjelentősebb
program a versmondó verseny.
Az idei  (is) egy jubileumi rendezvény volt, hiszen 2008-ban volt
az első versmondó verseny, amit annak idején az általános iskolával
közösen szerveztünk és bonyolítottunk le. Az első verseny kitaláló-
ja Seregélyesné P. Szabó Ilona tanárnő, akit szerettem volna
meghívni a mostani versenyre, de sajnos nem tudott eljönni hoz-
zánk. Ahogy a zsűri állandó tagja, Rábai Zsanett sem. Ebben az
évben Sz. Csordás Éva, a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad
vezetője volt a zsűri elnöke, a zsűri tagjai pedig Battyányi–Nagy
Annamária, a Váci Mihály Irodalmi Színpad tagja és Budai László,
a várpalotai Krúdy Gyula Városi Könyvtár vezetője.
A verseny (a korábbi gyakorlatnak megfelelően) ebben az évben is
négy kategóriában került kiírásra. Az idén is mottónk volt –
„Mondja el kedvenc versét!”, de kevesebb megkötéssel, mint tavaly.
Az idén lehetett klasszikus és kortárs költő versét is választani.
A versmondásokat a zsűri értékelte, a kategóriák első három
helyezettje könyvjutalomban részesült, minden résztvevő emlék-
lapot kapott, ezen kívül a zsűrinek lehetősége volt különdíjak
odaítélésére is.

Az óvodás kategória eredménye:
I. helyezett: Farkas Flóra (Papkeszi, Vadrózsa Tagóvoda, Katica
Cso port; Nemes Nagy Ágnes: A csiga. Szülővel készült a versenyre)
II. helyezett: Varga Lilla (Papkeszi, Vadrózsa Tagóvoda, Süni Csoport;
Takács Mária: Kicsi cica kalandja. Szülővel készült a versenyre)
III. helyezett: Kovács Levente (Papkeszi, Vadrózsa Tagóvoda, Süni
Csoport; Erdős Virág: Béci és az égi pékség. Szülővel készült a
versenyre)
Különdíjasok:
Farkas Izabella (Papkeszi, Vadrózsa Tagóvoda, Katica Csoport; Nemes
Nagy Ágnes: Mit beszél a tengelice? Szülővel készült a versenyre)
Györke Emili (Papkeszi, Vadrózsa Tagóvoda, Katica Csoport;
Nemes Nagy Ágnes: Labda. Nagymamával készült a versenyre)

Emléklapot kaptak:
Baráth Rubina (Papkeszi, Vadrózsa Tagóvoda, Katica Csoport;
Bartos Erika: Szivárvány. Szülővel készült a versenyre)
Fehér Jozefina (Papkeszi, Vadrózsa Tagóvoda, Süni Csoport;
Kányádi Sándor: Költögető. Szülővel készült a versenyre)
Huszár Patrícia (Papkeszi, Vadrózsa Tagóvoda, Katica Csoport;
Orgoványi Anikó: Csireg-csorog az eső. Szülővel készült a versenyre)
Nagy Alexandra (Papkeszi, Vadrózsa Tagóvoda, Katica Csoport;
Weöres Sándor: Bíztatás. Szülővel készült a versenyre)
Nagy Kristóf (Papkeszi, Vadrózsa Tagóvoda, Katica Csoport;
Weöres Sándor: Tudom én már. Szülővel készült a versenyre)
Rafael-Haszbeck Rebeka (Papkeszi, Vadrózsa Tagóvoda, Katica
Csoport; Weöres Sándor: Buba éneke. Szülővel készült a ver seny re)
Tóth Zselyke Gyöngyi (Papkeszi, Zelk Zoltán: A télapó és a hóem-
ber. Szülővel készült a versenyre)

Az általános iskola alsó tagozatos kategória eredménye:
I. helyezett: Kiss Zselyke (3. osztály, Papkeszi; Varró Dániel: Szösz
néne. Szülővel készült a versenyre)
II. helyezett: Gerőfi Patrik Roland (1. osztály; Peremarton gyár -
telep; Szalai Borbála: Csiga Zsiga. Szülővel készült a versenyre)
III. helyezett: Kovács Olivér (3. osztály, Papkeszi, BIRÁI; Dsida
Jenő: A gyöngék imája. Felkészítő: Forintosné Barabás Mariann)
Különdíjasok:
László Borbála (3. osztály, Papkeszi, Fantázia Színpad; Végh
György: A képzelet varázspálcája)
Zatykó Emília Zoé (2. osztály, Papkeszi, Fantázia Színpad;
K. László Szilvia: A fuvola és a csillagok)
Emléklapot kaptak:
Kiss Hanna (1. osztály, Vilonya; Zelk Zoltán: A kis kertész.
Szülővel készült a versenyre)
Kovács Zsófi (2. osztály, Berhida; Bartos Erika: Tündérvers
Szülővel készült a versenyre)
Németh Jázmin Luca (3. osztály, Vilonya; Balázs Tibor: A ceru zá -
ról. Felkészítő Gacsályi Erzsébet)
Patai Gréta (3. osztály, Vilonya; Fazekas Mihály: A grófnévá lett
kertészleány. Felkészítő: Gacsályi Erzsébet)
Varga Anna (1. osztály, Papkeszi; Erdős László: Fordított világ.
Szülővel készült a versenyre)

Az általános iskola felső tagozatos kategória eredménye:
I. helyezett: Varga Lajos (6. osztály; Papkeszi, BIRÁI; Wass
Albert: A bujdosó imája. Felkészítő: Forintosné Barabás Mariann)
II. helyezett: László Viktória (7. osztály; Papkeszi, Fantázia
Színpad; Ady Endre: Az élet)
III. helyezett: Györke Maja (6. osztály; Papkeszi, BIRÁI; Dsida
Jenő: Templomablak. Felkészítő: Forintosné Barabás Mariann)
Különdíjasok:
Babai Amelita (5. osztály; Papkeszi, BIRÁI; Szabó Lőrinc: Lóci
verset írt. Felkészítő: Forintosné Barabás Mariann)
Horváth Bálint (5. osztály; Papkeszi, BIRÁI; Békés Márta:
Sárkányeposz. Felkészítő: Forintosné Barabás Mariann)
Emléklapot kaptak:
Ádám Nikolett (8. osztály, Papkeszi, Fantázia Színpad; József
Attila: A bűn)



2018. április PP aa pp kk ee ss zz ii   HH íí rr ll aa pp 7

Csonkás Veronika (7. osztály, Papkeszi, Fantázia Színpad; Szabó T.
Anna: Famese)
Kiss József Lóránt (5. osztály, Papkeszi, Fantázia Színpad; Juhász
Magda: Álomhajó)

A  középiskolás/ felnőtt kategória eredménye:
I. helyezett: Horváth Bálint (Papkeszi; József Attila: Eszmélet)
II. helyezettek: Brasch Renáta (Papkeszi; Pilinszky János: Ne félj!)
Őri Zsuzsanna (Papkeszi;  Arany János: A fülemile)
III. helyezett: Humpók Mária (Papkeszi; Várnai Zseni: Ki a leg -
szebb a világon?)
Különdíjasok:
Baksa Árpád (Papkeszi; Petőfi Sándor: A puszta télen)
Brasch Zsuzsanna (Papkeszi; Hervay Gizella: Levél helyett) 
Savanyu Beáta (Papkeszi; Weöres Sándor: Az éjszaka csodái)
Tóth Ingrid (Papkeszi; József Attila: A téli éjszaka)
Emléklapot és könyvjutalmat kaptak:
Kalmár Viktória (Herend; Dsida Jenő: Így volna szép)
Velegi Hajnalka (Vilonya; Turmezei Erzsébet: A harmadik)

Minden versenyzőnek, felkészítőnek ezúton is gratulálok, kö -
szönöm, hogy fontosnak érzik a részvételt a versmondó versenyen.
Engedjék meg, hogy a beszámoló végén megosszak önökkel egy
tapasztalatot. Az idén az előkészületek során tettem szert egy
információra, mely magyarázta, miért volt ennyire kevés a ver -
senyen az alsó tagozatos résztvevők száma (az eddigi évek jelent -
kezéseihez képest). Ennek a tapasztalatnak és információnak a fé -
nyében az a javaslatom, kedves szülők, ha szeretnék, hogy gyerme -
kük részt vegyen a következő versmondó versenyen, akkor nevez-
zék be! Ha szükséges, nagyon szívesen segítek a versválasztásban,
ha úgy gondolják, szívesen készülök a gyermekkel. Azt gondolom,
sokkal több versszerető, verset mondani szerető kisdiák van a te le -
pü lésen, mint amennyi most a versenyen indult. 

Olvassanak verseket, mert a versek tele vannak csodákkal. Csak
meg kell találni ezeket a csodákat. Jövőre pedig találkozzunk ismét
a versmondó versenyen!

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

GYERMEKNAP
Papkeszin, a Kultúrház udvarán május 26-án 13.00–18.00 óráig

Program: Toma és csapata vidám játékai, óriáscsúszda, játszóház, arcfestés,
csillámfestés. Meglepetés is lesz.
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Birkózó hírek

2018. március 17-én (szombaton) – ahogy szinte minden
évben –, a pestszentimrei Sportkastély adott otthont a diák és
serdülő leány országos bajnokságnak az idősebb Növényi Norbert
Emlékversenyen.
A két korosztályban 54 egyesületből összesen 189-en pályáztak,
a diák korcsoportban összesen 89 versenyző, a serdülő korcsoport-
ban pedig 100 versenyző léphetett szőnyegre.

Papkeszi birkózók eredménye:
Diák:
Pap Edvina 34 kg III. hely
Edvina nagyon ügyesen, bátran birkózott, megérdemelten szerzett
bronzérmet.

Serdülő:
Schweitzer Angéla 50 kg V. hely
Angéla óriási küzdelemben a bronz meccsét elbukta a Dél-zselic
versenyzőjével szemben, így meg kellett elégedni az V. hellyel.

A verseny egyúttal az idősebb Növényi Norbert előtt is tisztelgett,
hiszen ő volt az, aki a magyar női birkózást elindította hazánkban.  

A serdülő lányok esetében nagy a tétje a versenynek, mivel még
nem dőlt el, hogy a júniusban, Győrben megrendezésre kerülő
Serdülő Európa Bajnokságon kik képviselhetik hazánk színeit.
Drexler Dália, Rafael Boglárka, Mesterházy Korina versenyzőink
nagyon tisztességesen helyt álltak ebben az erős mezőnyben.

Nagyon szép mérkőzéseket láthattunk, versenyzőinknek is sikerült
mérkőzéseket nyerni.

2018. április 8-án (vasárnap) Győrben került megrendezésre az
Észak-Nyugat-Magyarországi Területi Diák I, Diák II., Bajnokság.
A versenyen 108 fő küzdött az érmekért.

Papkeszi birkózók eredménye:
Diák II.:
Szücs Gábor 63 kg I. hely 
Vadas Márton 58 kg II. hely
Beck Csongor 42 kg II. hely
Csejtei Krisztofer Ferenc 32 kg V. hely

Diák I.:
Németh Dániel 63 kg I. hely

Magasházi Róbert is tisztességgel helyt állt, azonban helyezést nem
sikerült elérnie.
A fentiek közül négyen szereztek kvótát a közeljövőben megrende -
zésre kerülő Országos Bajnokságra, mely Szentesen, illetve
Soltvadkerten lesz.
A versenyzőket Nesó Sándor, Máté Gábor és Rupp József edzők
készítették fel.

NESÓ SÁNDOR

VEZETŐ EDZŐ

Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata szeretettel meghívja
a tisztelt lakosságot anyák napi ünnepségére,
amely 2018. május 5-én 15 órától kerül megrendezésre
Papkeszin a Kultúrházban.
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Közeledik a tavasz, a nyár, pezsdül az élet a
kertben, a lakásban, az interneten, az
utakon, útra indulnak a bűnözők is. Nem
csak a környezetünkben megjelenő ide-
genekre kell figyelnünk, hiszen a csalás
egyik népszerű formája a telefonon történő
hamis ígéret. 

Az elmúlt időszakban országosan előfordult
trükkös csalások egy már jól ismert

elkövetési módja a telefonos hívásokhoz
kap csolódik.

Lényege, hogy ismeretlen személyek –
többnyire számkijelzés nélkül – telefonon
felhívják a sértetteket. Közlik, hogy az
egyik telefontársaság, vagy gazdasági cég
által meghirdetett nyereményjátékban
pénzösszeget, vagy nagyértékű tárgyat
nyert a hívott fél. A nyeremény átvételének
feltételeként a telefonáló udvarias, nyájas
hangon arra kéri a sértettet, hogy telefon
egyenlegfeltöltést hajtson végre. A lakóhe-
lyéhez közeli ATM automatához irányítják
a kiszemelt áldozatot, és ott lediktálják
neki, hogy milyen tranzakciót hajtson
végre. A jóhiszemű és gyanútlan sértett,
reménykedve az ígért több százezeres, de
akár milliós nagyságú pénzösszeg, vagy
nagy értékű tárgy elnyerésének remé nyé -
ben eleget tesz a felszólításnak, és 15
ezertől akár 180 ezer forint nagyságig a
csaló által diktált számsorra pénzt tölt fel a
saját szám lájáról. A nyereményeső persze el -
marad!
A rendőrség kéri, hogy a hasonló esetek
elkerülésének érdekében kezeljék fenn -
tartással az ilyen hívásokat, különösen, ha
nem is játszottak! Kérjenek egy vissza-
hívható számot! A bankkártya PIN kódját
illetékteleneknek soha ne adják meg!
Amennyiben hasonló jellegű bűncselek-
mény áldozatává váltak, jelentkezzenek
az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es
„Telefontanú” zöld számán, a 107, vagy
a 112 központi telefonszámok valame-
lyikén. 

A csalók az emberek jóhiszeműségére
építenek. Mindenki szeret jó üzletet kötni!
Ha egy ajánlat nagyon jónak tűnik,
nagyot nyerhetünk vele, mindig gyanút

kell fogni! Abban mindig van valami
trükk, mert nem ajánlana üzletet az illető,
ha neki nem volna belőle haszna. A háza-
lók, árubemutatók, telefonos ajánlatok
által kínált termék sokszor nem megfelelő
minőségű, gyakorlatilag használhatatlan,
lehet, nincs is rá szükségünk, különösen, ha
az érte elkért összeget is figyelembe
vesszük. 

Tanácsom, hogy mindig olyan helyen
vásároljanak, ahova esetleges reklamáció-
val vissza tudnak menni, ahol szabályos
számlát kapnak a megvásárolt termékről. 

Az áldozattá válás megelőzése nekem,
a rendőrnek különösen kiskorúak, gyer-
mekek esetében szívügyem.
1997. óta hatályos Magyarországon
a Gyermekvédelmi törvény, amely a szülőt,
törvényes képviselőt hatalmazza fel és
teszi felelőssé a gyermekek neveléséért. Ez a
törvény ugyanakkor a gyermekeket
kötelezi a szülőkkel, nevelőkkel történő
együttműködésre a saját egészséges fej -
lődésük érdekében.
A szülő, aki mindent ráhagy a gyerme -
kére, aki minden elvárás nélkül anyagi
javakkal halmozza el gyermekét, nem tanít-
ja meg a társadalom által elfogadott
alapvető viselkedési normákra, nem is gon-
dol arra, hogy ezzel elhanyagolja őt. Ez
pedig ugyanolyan ártalmas, és ugyanúgy

veszélyeket rejt magában, mint az agresszív
viselkedési minta. Már egészen kis korban
meg kell kezdeni egyfajta korlátok felállí -
tását, amelyek valójában kapaszkodók is a
gyerekeknek, hogy felnőttként eligazod-
janak a társadalmi útvesztőben. Szabad, és
kell is a gyerekek követelőzésére nemet
mondani! A „neveletlenség” a későbbiek
során gyakran vezet viselkedési zava rok -
hoz, rossz tanulási eredményekhez,
a mások és a szülők iránti tisztelet hiányá -
hoz, és végül törvénybe ütköző cselekede-
tekhez.
Ennek ellenkezője a túl szigorú nevelés.
Amikor olyan elvárásokat támasztunk
a gyer mekünk elé, amelyeknek esetenként
éppen azért nem tud megfelelni, mert
állandó kritikában, szidásban, leszólásban
van része. Ha egy gyermek nem kap elég
dicséretet, biztatást, szeretetteljes odafi-
gyelést, hiányt szenved az érzelmi fejlődése,
amely mindenképpen rossz hatással van
a teljesítőképességére, személyiségének
fejlő désére.
Megvisel, amikor azt látom, hogy a szülők
magatartása, a viselkedésük példája veszé-
lyezteti a gyermekek életét, fejlődését. Az
agresszív viselkedés, a bántalmazás félelmet
kelt a kiszolgáltatott emberkékben, akik
nem tudják, kihez forduljanak segítségért.
Bizony nem is olyan ritka az olyan eset,
amikor éppen a szülőktől kell megvédeni
gyermekeiket. A gyermekvédelmi rendszer
célja a veszélyeztetettség megállapítása, és
segítség nyújtás a védtelen kiskorúaknak.
A Gyermekvédelmi törvény szerint a ne ve -
lés a szülőnek joga és kötelessége is. Vajon,
amikor a szülők az óvodát, az iskolát, más
intézményeket, a médiát teszik felelőssé a
gyermekeik viselkedése miatt, elgondol -
kodnak-e azon, ők milyen példát mutat-
nak. És, amikor az iskolákban nő az erősza-
kos események, viselkedések száma, érzik-e
felelősségüket?

A gyermekvédelmi jelzés minden felnőtt
felelőssége, nem csak a jelző rendszer

tag jaié, hiszen a jövő generációja
a mi jövőnk is!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Áldozatok a mindennapokban
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Hirtelen robbant be a tavasz, szinte nyári
meleggel kicsalogatva az embereket a sza-
badba, a kertekbe, az utakra…. A téli las-
súbb élettempó után kezdődik a mozgal-
masabb, tevékenyebb időszak az életünk-
ben. Megnő a forgalom az utakon, különö-
sen a hétvégeken, amelyből ebben az évben
több is „hosszú” lesz. 
Nem győzöm felhívni a figyelmet arra,
hogy a közlekedés veszélyes üzem, hogy
minden szereplője, legyen az gyalogos vagy
kamionos, egyenrangú résztvevője. Ha
valahol, itt lehet gyakorolni a türelmet, a
megértést, a toleranciát és főleg a szabá-
lyok betartását. Mert nem csak a gépjár-
művezetőknek, hanem a gyalogosoknak,
kerékpárosoknak is tisztában kell lenni a
közlekedés alapszabályaival! 
Ne higgye azt senki, hogy ha erősebb jár-
művel közlekedik, az neki előnyt biztosít.
Tudomásul kell venni, hogy egy kisebb
jármű mozgékonyabb tud lenni, kisebb
helyen is elfér, esetleg még a KRESZ-ben is
rögzítették ezt az előnyt. Gondolok itt pél-
dául a kerékpárosok és motorosok gyor-
sabb előrehaladását megkönnyítő lehetősé-
gekre, amelyek viszont nem hatalmazzák
fel ezen járművek vezetőit a közlekedésbiz-
tonság veszélyeztetésére.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy a kerék -
pár  utakat azért építették ki, hogy védett
útvonalon, biztonságban lehessen közleked-
ni, és pontosan ezért kötelező is az igénybevé-
tele, ahol van.

A közlekedés résztvevőinek minden
esetben arra kell törekedni, hogy a

balese teket megelőzzék, ha kell az elsőbb-
ségi jogról való lemondással, ha kell a másik
haladásának elősegítésével, udvariassággal,
lassítással, megállással, … és főleg a szabá-
lyok betartásával.  

A KRESZ alapelve, hogy mindenki
bízik, bízhat a többi közlekedő

szabálykövetésében!

Eddig a közlekedésben résztvevő emberek-
ről volt szó. Most beszéljünk a járművek-
ről. A kerékpár is jármű! A kerékpárra is
vonatkozik, mint minden járműre, hogy a
közlekedésben megfelelő műszaki állapot-
ban vehet részt. És ez a megfelelő állapot a
gépjárműveknél nem csak a műszaki vizs-
gán ellenőrzött, a gépjármű működését
biztosító műszaki egységekre, dolgokra
vonatkozik. A KRESZ pontosan meghatá-
rozza, hogy a jármű okmányai, azonosítá-
sát szolgáló rendszáma is legyen rendben. 
Eljárás indult a napokban egy motoros
ellen, aki félig letakart rendszámmal közle-
kedett az M7 autópályán. Elmondása sze-
rint a Hungaroringen tartott vezetéstech-
nikai tréning után elfelejtette levenni
a takarást. Az így megspórolt autópálya díj
a szabálysértési eljárás végén várhatóan
több tízezer forintjába fog kerülni. De
ugyanerre a büntetésre számíthatnak a
koszos, olvashatatlan rendszámmal közle-
kedő autósok, tehergépkocsisok, kamiono-
sok is. Mert ha nincs is időnk a gépjármű
lemosására, a rendszámnak akkor is
tisztának, olvashatónak kell lenni indulás
előtt. Ez hozzá tartozik a napi ellenőrzés-

hez indulás előtt! És most nem arról beszé-
lek, hogy esik az eső, és felcsapódik a sár
menetközben, hanem a többhetes, rászá-
radt, jól takaró lerakódásról! Bár egy papír
zsebkendő szokott nálunk lenni mindig ….

Örökzöld téma az ittas vezetés! 2018. év
I. negyedévében már 17 bűntető eljárás
indult a Balatonalmádi Rendőr kapi tány -
ságon ittasan elkövetett járművezetés vét-
sége miatt. Ez azt jelenti, hogy ezekben az
esetekben egyszerűen csak kiszűrték a köz-
úti ellenőrzés során a vezetés előtt alkoholt
fogyasztó személyeket. Nem történt bal-
eset, nem volt személyi sérülés. Amennyi -
ben személyi sérüléssel, maradandó fogya-
tékossággal, halállal jár a baleset okozása
bűntett elkövetésért felel az ittas, de a nem
ittas vezető is. 
Előfordul, hogy az ittas vezető akár sérülés
nélküli baleset okozásakor, de különösen,
ha személyi sérülés is történik, elhagyja a
helyszínt, hogy ne derüljön ki, ittasan veze-
tett. Pedig a helyszín elhagyása jóval súlyo-
sabb következményeket von maga után,
mint amivel az ittas vezetés jár! A médiá-
ból tudhatják, minden esetben előkerül a
cserbenhagyó, hiszen a rendőrség kiemelt
ügyként kezeli a közhangulatot jelentősen
befolyásoló ilyen eseteket, amelyek felderí-
tésében a lakosság is messzemenőkig támo-
gatja.

Balesetmentes közlekedést kívánok
Kollégáim nevében is!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Tavaszi jó tanácsok közlekedőknek, vagyis mindenkinek….
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„a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az
Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.” Róm 5,5

A feltámadás ünnepe után, mikor Krisztus Urunk győzelme fe -
lett örülünk, melyet a halál fölött szerzett, készülünk az aján -
dék ra, hiszen általa még inkább a miénk lehet mindez. 
A húsvéti öröm és áldás pünkösdkor lesz még teljesebbé szá-
munkra. A feltámadott Krisztus 40 nappal később emeltetik fel
a mennyekbe és adja ígéretét, megbízatását a tanítványoknak,
miszerint: „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden
népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent
Léleknek nevében, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt,
a mit én parancsoltam néktek: és íme, én tiveletek vagyok minden
napon a világ végezetéig. Ámen!” Mt. 28, 19-20

Elment, hogy helyet készítsen a számunkra, de nem hagy egye dül
bennünket, megígérte számunkra a Pártfogót, a Vígasztalót. Jézus
mennybemenetele után 10 nappal árad ki a Szentlélek, mikor a
tanítványok együtt voltak. Mindnyájan megteltek Lélekkel, meg-
bátorodtak a Jézus elfogatása után félénk tanítványok.
Bizonyságot is tettek reménységükről, mely nem szégyeníti meg
őket. Péter apostol megbátorodva a Lélektől megtartja pünkösdi
prédikációját, melyen 3000 lélek keresz tel kedik meg, ezért ezt a
napot, ünnepet az egyház születésnapjának nevezzük. 
A Lélek által ismerték fel az emberek, hogy mennyire szüksé -
gük van Isten közelségére és szeretetére. A keresztelés a bűnök
bocsánatára történik, melyben Jézus megtisztítására emléke -
zünk, hisz ahogy a test szennyét lemossa a víz, úgy mossa el a mi
bűneinket Krisztus vére. A keresztelés mind a mai napig fontos
a számunkra, hiszen ebben köszönjük meg életünket Urunk -
nak, adunk érte hálát és csatlakozunk bele az élő Egyházba,
Krisztus Titokzatos Testébe.
Mindez erőt ad a számunkra a mindennapok harcaihoz és küz -
delmeihez, hogy ne a félelmek és a szomorúság töltse be a
szívün ket, hanem az Isten szeretete és az a reménység, mely nem
szégyenít meg, amit a Szentlélek által kaphatunk meg. E pün -
kösd ünnepére készülve is könyörögjünk az ének szavaival: 

1. Új szívet adj, Uram, énnekem,
Új szívet adj, én Istenem,

Amely csupán csak teérted ég,
Véled jár szüntelen, csak véled szüntelen.

2. Nyájas, vidám, szelíd, jó szívet,
Mely, Jézusom, te lakhelyed,

Hol egyedül a te hangod szól,
Mely véled van tele, csak véled van tele.

3. Jézus, a te gyógyító kezed
Megfogta már a szívemet,

Én is tudom, bűntelen leszek
Majd nálad odafenn, a mennyben odafenn.

Pünkösd felé…

Református Egyházközség kiemelt alkalmai:

2018. május 6. 11 óra anyák napi családi istentisztelet – keresztelő
2018. május 10. 17 óra áldozócsütörtöki istentisztelet – hősök napi megemlékezés a templomkertben koszorúzással
2018. május 13. 11 óra vasárnapi istentisztelet – Konfirmáció vasárnapja
2018. május 20. 11 óra Pünkösd vasárnapi ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással – Jubiláns konfirmáltak köszöntése
2018. május 21. 11 óra Pünkösd ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással – Igét hirdet: Csepreginé Ármai Kinga a Pápai
Református Teológiai Akadémia IV. éves hallgatója. 
2018. május 26. 9 óra Szeretethíd – Egyházmegye gyülekezeteinek összefogása a Peremartoni Pap-Kovács Gábor
Református Idősek Otthona megszépítéséért. 
2018. május 27. 11 óra vasárnapi istentisztelet – hálaadás a gyermekekért
2018. június 3. 11 óra családi istentisztelet – Pedagógusnap
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Tervezett programok

Május
Május 5. Anyák napi ünnepség a Papkeszi Kultúrházban 15.00
órától.
Május 8. PÖNYK klubfoglalkozása és anyák napi ren-
dezvény 17 órától a nagyteremben.
Május 10. Mennybemeneteli és Hősök napi megemlékezés a
Református templomban az Egyházközség szervezésében.
Május 20. Pünkösdi jubiláns konfirmandus találkozó
(Református templomban), majd szeretetvendégség
(a Kultúrházban) a Református Egyházközség szervezésében.
Május 26. Gyermeknap és főzőverseny Colorban TEC
szervezésében.
Május 26. Gyermeknap Papkeszin 13.00–18.00 óráig
a Kultúrház udvarán.
Május 22-től 28-ig  Herman Ottó vándor-tanösvény
a Papkeszi Kultúrházban.

Június
Június 2. Óvoda évzáró rendezvénye 9.00 órától.
Június 4. Pedagógus napi ünnepség a településen működő
oktatási és nevelési intézmények dolgozói részére 17.00-től.
Június 5. PÖNYK klubfoglalkozása 17.00-tól a kisteremben.
Június 21. Falutörténeti beszélgetés PÖNYK rendezvény
17.00 kisterem.
Június 27. „A magyar mozi története” vetítéssel egybekötött
előadás a Papkeszi Kultúrházban. A kezdési időpontról rész -
letek később a Papkeszi Kultúrház facebook profilján, a település
honlapján és a hirdetőtáblákon kifüggesztett plakátokon.

Felhívás – nyári napközis hittantábor a református templomnál
Szeretettel várjuk a jelentkezést nyári napközis hittantáborunkra, melyet 2018. július 16-tól (hétfő) július 20-ig (péntek) tar-
tunk a Református Templomnál.
Amivel készülünk a gyerekeknek: bibliai üzenetek és történetek, játékos vetélkedők, kézművesség, barkácsolás, túrázás Vilonyára
a Malomhoz stb.
Gyülekező minden nap 8:00 óra körül lesz és a nap tematikus programja pedig 8.30-kor kezdődik és 15.30-ig tart, majd ismét
biztosított a gyermekfelügyelet és játék, azaz a gyermekeket legkésőbb 16.30-ig kell hazavinni.

A tábort a helyi lelkész, hitoktató és szakképzett pedagógusok vezetik, munkájukat felnőtt gyülekezeti tagok segítik.
Étkezés: Napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd és uzsonna) biztosítunk. 

Részvételi díj: 7.000 Ft/gyermek, amely magában foglalja a napi háromszori étkezést, a fog -
lalkoztató füzeteket, játékokat, a kéz műves foglalkozások alapanyagait, azaz mindent!

(Ha nem a teljes táborban szeretne részt venni, csak 1–2 nap, az is lehetséges, abban
az esetben napi 2.000 Ft-tal vehet részt a gyermek.)
Jelentkezési határidő: 2018. május 11-ig 1.000 Ft előleg befizetésével, melyet
Eizler Arabellánál és Eizler Csabánál tehetnek meg. 
A hittantábort egy Családi Nappal szeretnénk zárni, melyet 2018. július 22-én

délelőtt kezdenénk közös főzéssel a családokkal együtt, majd az isten-
tiszteleten hálát adunk a tábor lehetőségéért és utána közösen elfo-
gyasztjuk a készített falatokat. Ezt követően veszi kezdetét a családi
délután, melyen játékos csoportos feladatok lesznek, lesz ugráló vár, s
miután jól elfáradtunk vacsorára sütünk saját készítésű kürtőskalácsot

tábortűznél és közben ifjúsági énekeket énekelünk. 
   Várjuk szeretettel a jelentkezőket!
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