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Pedagógusnapra
Osváth Erzsébet: Igazi ünnep ez a nap!
Ünneplőben van ma az osztály:
a tanterem, a gyerekek.
Jókedvű fák játékos lombja
az ablakokba integet.
A lárma, a zaj elhal lassan,
pisszenés sincs, oly nagy a csend.
Oly nagy a csend és oly szokatlan,
mintha nem lenne senki bent.
Egyszerre csak nyílik az ajtó,
tanítónk arca felderül.
Tarka, mosolygós csokrok várják
szótlan, meleg üdvözletül.
Karmester nélkül zeng az ének.
Sok gyermekhang szárnyra kap.
Madárdal kíséri a kertből...
Igazi ünnep ez a nap!

Június 4-én délután műsorral köszöntöttük a településen működő
oktatási és nevelési intézmények dolgozóit. Ráczkevi Lajos polgármester ünnepi beszédét követően virágcsokrokat adott át az idei
évben jubiláló dolgozóknak. Galambos Lajosné (25 éves törzsgárda),
Kántorné Istók Klára (30 éves törzsgárda), Bertáné Pintér Judit, Kiss
Irén, Ráczkevi Lajosné (35 éves munkaviszony), Pongó Irén
(nyugdíjazás) és Nyúl Lászlóné (50 éve diplomázott) kapott a
mostani ünnepségen virágcsokrot. A pedagógusnapra összeállított
műsorban óvodások (Fehér Jozefina, Györke Emili, Kiss Zsombor,
Nagy Alexandra, Vadas Réka, Varga Lilla,) és a Fantázia Színpad
tagjai (Ádám Nikolett, Csonkás Veronika, Kiss József, László Borbála,
László Viktória, Varga Anna, Zatykó Emília) szerepeltek.
Minden intézményi dolgozónak ezúton is köszönjük egész éves
fáradozását.
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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Önkormányzati Hírek
A Képviselő-testület 2018. március 28-án tartotta soron
következő rendes ülését.
A Képviselő-testület
• elfogadta a Kirendeltség 2017. évi feladatainak végrehajtásáról
szóló beszámolót.
• elfogadta a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést.
• módosította az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (III. 1.) önkormányzati rendeletét.
• elfogadta az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
IV. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót.
• 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.
• támogatta a Győrfi IM Kft. helyiségbérlet iránti kérelmét, és
részükre 2018. május 1. napjától bérbe adta az önkormányzat
tulajdonát képező volt bölcsőde épületét műszerész labor céljára.
A bérleti díj mértékét 100.000 Ft/hó összegben állapította meg.
• a LEADER HFS keretében lehívható támogatáshoz projektötletet fogalmazott meg. A VP6-19.2.1.-7-2-17 kódszámú helyi
felhívás keretében a „Papkeszi Művelődési Ház LEADER
szellemiségű infrastrukturális fejlesztésére” a meglévő szociális
helyiségek teljes körű felújítására, akadálymentes mosdó
kialakításával kíván pályázatot benyújtani. A Képviselő-testület a
projekthez a pályázat keretében bruttó 5.281.000 Ft összegű
vissza nem térítendő támogatást igényel.
A Képviselő-testület 2018. április 25-én tartotta soron következő
rendes ülését.
A Képviselő-testület
• a napirend tárgyalása előtt foglalkozott a Vasút utcában lévő
ivóvízvezeték többszöri meghibásodása miatt kialakult helyzettel, annak megoldási lehetőségével. Az érintett szakaszon
a járda alatt fut a vezeték. Az érintett járdaszakasz felújítására az
önkormányzat pályázatot nyert – illetve további járdaszakasz
rekonstrukcióra benyújtott pályázatunk elbírálás alatt van –, így
azok megvalósítása előtt célszerű megvalósítani az ivóvízvezeték
cseréjét is. Mindezek érdekében az Önkormányzat kezdeményezte a 2019. évi Gördülő Fejlesztési Terv módosítását
a Bakonykarszt Zrt-nél.
• elfogadta a település közrend- és közbiztonságának helyzetéről
szóló tájékoztatót
• az önkormányzat tulajdonát képező Papkeszi 712. hrsz. alatt felvett 905 m2 területű „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan
értékesítéséről döntött. Az ingatlan vételárát 900 Ft/m2 + ÁFA,
összesen 1.034.415 Ft összegben állapította meg.

• elfogadta az átruházott szociális jogkörök 2018. I. negyedévi
gyakorlásáról szóló beszámolót.
• elbírálta az államháztartáson kívüli forrás átadására érkezett
pályázatokat, valamennyi beérkezett pályázatot érvényesnek
ítélte és az alábbi döntést hozta:
➢ a BERHI Birkózó Sportegyesület részére 100.000 Ft,
➢ a Papkeszi Polgárőrség részére 2018. évben 500.000 Ft,
➢ a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete részére
50.000 Ft,
➢ a Tegyünk Együtt Colorért Egyesület részére 100.000 Ft,
➢ a Bocskai István Alapítvány részére 100.000 Ft,
➢ a Balatonfűzfő Római Katolikus Plébánia részére 100.000 Ft,
➢ a Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub részére 100.000 Ft,
➢ a Papkeszi Református Egyházközség részére 100.000 Ft és a
➢ Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Egyesülete
részére 50.000 Ft támogatást biztosít 2018. évben.
• aktualizálta az önkormányzat Közbeszerzési szabályzatát.
• az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtását határozta el a belterületi utak és
járdák felújítására. A pályázat keretében felújítandó járdák és
útszakaszok az alábbiak:
➢ Fő utca 46. (óvodától) – 54 sz. előtti járda,
➢ Fő utca 4-20. (Postától a Református templomig) útszakasz,
➢ Kossuth utca Malom árok hídtól – Petőfi utca buszfordulóig
járda,
➢ Vasút utca 1–15. útszakasz
➢ Vasút utca – Malom árok közötti járda,
➢ Vasút utca – Dózsa György utca közötti járda.
A pályázatban igényelt összeg 15.000.000 Ft, melyhez az önkormányzat 4.000.000 Ft önrészt biztosít.
A Képviselő-testület 2018. május 23-án rendkívüli ülést tartott,
melyen megalkotta az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló 5/2018. (V. 28.) önkormányzati rendeletét.
A Képviselő-testület 2018. május 30-án tartotta soron következő
rendes ülését.
A Képviselő-testület
• elfogadta a csecsemővédelem helyzetéről szóló tájékoztatót.
• elfogadta a falugondnok és telepgondnok 2017. évi tevékenységéről, aktuális feladatairól szóló tájékoztatót.
• elfogadta Balatonfűzfő Város Önkormányzat Szivárvány Bölcsőde és Óvoda Vadrózsa Napköziotthonos Tagóvoda és a
Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadását.
• felhatalmazta a Bakonykarszt Zrt-t a Gördülő Fejlesztési Tervvel
kapcsolatos kötelezettségek önkormányzat nevében történő teljesítésére.

Szabó Beáta családsegítő telefonszáma 06-20/223-0293
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Tájékoztató elektronikus önkormányzati ügyintézésről
Tisztelt Ügyfeleink!
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) rendelkezései 2018. január
1-től az önkormányzatok oldaláról is
előírják, hogy biztosítani kell ügyeik
elektronikus intézhetőségét, továbbá az
informatikai együttműködések törvényben foglaltak szerinti kialakítását.
A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően Papkeszi Község Önkormányzata
2018. január 1-ével csatlakozott az önkormányzati ASP rendszer elektronikus
ügyintézési szakrendszeréhez, melynek
használatával kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást nyújtjuk.
Az Eüsztv tv. 8. § (1) bekezdésének
értelmében az ügyfél – törvény, eredeti
jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet
eltérő
rendelkezése
hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei
intézése során ügyintézési cselekményeit
elektronikus úton végezni, nyilatkozatait
elektronikus úton megtenni. Kivételt
képeznek azon eljárási cselekmények,
melyek mindenképpen az ügyfél személyes
megjelenését követelik meg, illetve
meghatározott okiratok másként nem
pótolható benyújtását teszik kötelezővé.
Természetes személy ugyanakkor csak
törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre.
Míg a természetes személy ügyfélnek a
jogszabály lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre, addig a gazdálkodó
szervezetek1 az E-ügyintézési tv. 2. § (1)
bekezdése szerinti ügyek tekintetében elektronikus ügyintézésre kötelesek. Elektronikus ügyintézésre köteles továbbá az
ügyfélként eljáró állam, önkormányzat,
költségvetési szerv, ügyész, jegyző,
köztestület, egyéb közigazgatási hatóság,
valamint az ügyfél jogi képviselője2, ha az
1

adott ügyintézési cselekmény tekintetben
ez értelmezhető.

6. településüzemeltetéssel kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok

Az önkormányzati ASP rendszeren belül az
elektronikus önkormányzati ügyintézés
helyszíne az Önkormányzati Hivatali Portál
internetes oldalán érhető el az ügyfelek
részére (https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap).

Az Önkormányzati Hivatali Portál
használatának részletes szabályait Papkeszi
Község Önkormányzata hivatalos honlapján (www.papkeszi.hu) találhatják meg.
Kérjük az elektronikus ügyindítás
megkezdése előtt az Önkormányzat honlapján található tájékoztatót olvassa át az
eredményes ügyintézés érdekében!

A Portál funkciói:
• Ügyindítás: Az ügyindítás tulajdonképpen egy elektronikus űrlap benyújtását
jelenti.
o online űrlapkitöltéssel és rendszeren
kívüli (pl. kinyomtatás utáni postai)
beküldéssel (azonosítás nélkül is
elérhető szolgáltatás),
o online űrlapkitöltéssel és beküldéssel
(az ügyfél azonosítását igényli),
o a portálon keresztül az integrált e-Papír
szolgáltatás is elérhető, azon ügyekre,
amelyekhez nem áll rendelkezésre a
konkrét ügyhöz tartozó strukturált
űrlap.
• Ügykövetés: az ügyfelek lekérdezhetik az
általuk, a Portál felületén elektronikusan
indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is (az ügyfél azonosítását igényli),
• Adóegyenleg lekérdezés: az ügyfél
lekérheti adott településhez tartozó helyi
adó egyenlegét (az ügyfél azonosítását
igényli).
A Portál-on az alábbi ügytípusokhoz
kapcsolódó, elektronikusan is kitölthető
nyomtatványok találhatóak meg:
1. helyi adóhoz, és átengedett központi
adóbejelentéshez, bevalláshoz kapcsolódó
elektronikus nyomtatvány űrlapok
2. ipar kereskedelem szakterülethez kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok
3. hagyatéki eljárással összefüggő kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok
4. szociális ellátáshoz kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok
5. anyakönyvi kivonat kérelem elektronikus nyomtatvány űrlapok

Az elektronikus ügyintézésről bővebb
felvilágosítást a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézői is nyújtanak.
A Balatonfűzfői Közös Önkormányzati
Hivatal Papkeszi Kirendeltség elérhetősége:
Önkormányzati Hivatal, szervezeti
egység neve: Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Papkeszi Kirendeltsége • Ügyfélfogadás helye: 8183
Papkeszi, Fő u. 42.
telefonszám: 06-88/588-650
e-mail cím: info@papkeszi.hu
ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-tól 15.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00-tól 17.00 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Pénteken: 8.00-tól 12.00 óráig
Papkeszi, 2018. május 11.
PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az
eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezetnek minősül valamennyi gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiséggel nem
rendelkező, belföldi székhelyű szervezet.
2
Jogi képviselő: jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az ügyfél képviseletében eljáró ügyvéd, ügyvédi iroda és jogtanácsos.
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Tisztelt ebtartó!
Papkeszi község területén az állatok
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. tv. 42/B. §-a alapján kerül sor az
ebek összeírására, a jogszabályban meghatározott adattartalommal.
Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed
a már korábban bejelentett ebekre is, tehát
azok is kötelesek adatot szolgáltatni, akik a
bejelentési kötelezettségüknek már korábban eleget tettek.
A települési önkormányzat az ebösszerírás
alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és
más személyek jogainak, személyes bizton-

ságának és tulajdonosának és tulajdonának
védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa – vagy az eb tartója –
köteles az adatlapon feltüntetett adatokat
az önkormányzat rendelkezésére bocsátani! Az adatszolgáltatás elmulasztása
állatvédelmi bírságot vonhat maga után!
Az adatlap további példányai beszerezhetők a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Papkeszi Kirendeltségén
(Papkeszi, Fő utca 42. sz.).
Az adatlapot ebenként kell kitölteni és
eljuttatni a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Papkeszi Kirendeltségére.

Postai úton: a 8183 Papkeszi, Fő utca 42. sz.
alatti címre, illetve személyesen leadható a
Kirendeltségen ügyfélfogadási időben.
Az adatlapok leadási határideje:
2018. július 15.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az
adatlapon közölt adatokban változás
következik be, illetve amennyiben újabb eb
kerül felügyeletük alá, azt a változást
követő 15 napon belül be kell jelenteni a
Kirendeltségen.
DR . TAKÁCS LÁSZLÓ, JEGYZŐ

Az adatlap a 13. oldalon található.

Hősök Napja
„A haza nemcsak föld és hegy, halott
hősök, anyanyelv” – mondta Márai Sándor
versében. Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, mikor a hőseinkre gondolunk,
hiszen bátran kiálltak és harcoltak a
jövőért, a jövőnkért és értünk. Fontosnak
tartjuk, hogy emlékezzünk és hálát adjunk
Istennek életükért, bátorságukért. Így tettünk mi is 2018. május 10-én, amikor is az
áldozócsütörtöki istentiszteletet követően

a Református Templom kertjében található
emlékművünket megkoszorúztuk. A 90.
zsoltár eléneklése után imádságban megemlékeztünk a hősökről, majd Humpók
Mária szavalatát hallottuk. Ezt követően
elhelyeztük a megemlékezés koszorúit.
Koszorút helyeztek el: Papkeszi Község
Önkormányzata, Papkeszi Őszirózsa
Nyugdíjas Klub, Veszprémi Hadigondozott
Egyesület Papkeszi Csoportja, Tegyünk

Együtt Colorért Egyesület, Magyar
Tartalékosok Szövetségének Veszprém
Megyei Egyesülete és a Papkeszi Református
Egyházközség.
A hősök előtt tisztelegve elénekeltük
nemzeti imádságunkat, a Himnuszt, majd
ezt követően az Apród szakasz díszőrsége
bezárta a megemlékezést.
EIZLER ARABELLA

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

2018. június

Az idei tanévben 10 éves a Bocskai István
Református Általános Iskola. A jubileumi
alkalmat az intézmény és a református
gyülekezet közösen ünnepelte a Bocskai
Napok rendezvénysorozat keretén belül.
Az alkalom ünnepi istentisztelettel és kiállítás-megnyitóval kezdődött április 19-én,
melyről az áprilisi számban beszámoltunk.
A háromnapos rendezvénysorozat április 20án a 10 év jegyében telt el. A diákokkal 10
km-es, 10 állomásos túrán, 10 fős csapatokkal
vettünk részt. A gyermekek tanári kísérettel
sikeresen és tele élménnyel teljesítették a
kihívást, mely során bejárták a falut, még Sári
pusztát is megjártuk. Az izgalmas feladatokat
és az izzasztó kilométereket finom ebéddel
zártuk az iskolaudvaron.
A Bocskai Napok harmadik napján, április
21-én délelőtt az iskolaudvaron íjászbemutatót láthattak gyermekeink, majd a méhek
életéről szóló előadást hallgathattak meg.
Közben a diáksereg egy kis része a Református
Templomnál gyülekezett, hogy az előre
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Bocskai 10
meghirdetett szavalóversenyen részt vegyen.
A Bocskai Napok záró rendezvénye volt a két
évente szervezett versmondó verseny, melyet a
környék egyházi iskolái számára is meghirdettünk. Az alkalom témája a helyszínhez illő
volt. Az iskola és gyülekezet közös elgondolása szerint Istenes versek hangzottak el
Urunk dicsőségére. A szavalóverseny a Reformáció 500+ elnevezést kapta, kapcsolódva
még a reformáció ünnepléséhez, mely egész
tanévünket meghatározta.
A szavalóversenyen részt vettek iskolánk
tanulói mellett az alsóörsi Endrődi Sándor
Általános Iskola és Kézilabda-utánpótlásközpont, a székesfehérvári Talentum
Református Általános Iskola, a Csopaki
Református Általános Iskola és a Balatonfüredi Református Általános Iskola diákjai.
A szép szavalatokat egy három tagú zsűri
pontozta, akinek nem volt könnyű dolga.
A zsűri tagjai Dominek Anna színművész,
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Steinbachné Cenkvári Klára főtiszteletű
asszony és Kuti Géza nyugalmazott esperes.
A zsűri döntése alapján diákjaink a következő helyezéseket érték el:
1. korcsoport:
1. hely: Kovács Zsófi 2. oszt.
2.hely: Lutor Botond Zsolt 2. oszt.
3. hely: Eszes Emma 1. oszt.
2. korcsoport:
1. hely: Kovács Olivér 3. oszt.
3. hely: Tóth Hanna 4. oszt.
3. korcsoport:
1. hely: Varga Lajos 6. oszt.
3. hely: Györke Maja 6. oszt.
4. korcsoport:
1. hely: László Viktória 7. oszt.
3. hely: Humpók Fanni 8. oszt.
Urunk előtt megállva mondhatjuk el, hogy
Őneki dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás, hogy megadta számunkra ezt a szép
alkalmat, mely a verseny mellett egy Istent
tisztelő alkalom lehetett, és a verseken keresztül és a hely adottságánál fogva méltóbb
helyet nem is találhattunk volna, mint a templomot. E szép alkalom építette és gyönyörködtette mindnyájunk szívét és lelkét.
A háromnapos rendezvénysorozatot a programok után az iskolaudvaron egy nagy torta
közös elfogyasztásával zártuk le. Adja az Úr,
hogy a megélt élményekből mindnyájan
tovább tudjunk építkezni, és munkálja a
további évek eredményességét. Soli Deo
Gloria – Egyedül Istené a dicsőség.
EIZLER CSABA MEGBÍZOTT LELKÉSZ

Tisztelt Lakosság! A falunapra az alábbi
versenyeket hirdetjük meg:
– FŐZŐVERSENY Min. 4–5 fős csapatoknak. Az idei főzőverseny mottója:
„klasszikus ízvilág, hagyományos receptúra.” Az étel készülhet halból, vadból, s
bármely egyéb „jó falatból”. Készíthető
hússal vagy anélkül, a lényeg, hogy a verseny helyszínén süljön-főjön az étel, és 13
órára, a zsűrizés idejére elkészüljön.
Szabály: az ételeket a helyszínen kell
elkészíteni. Az étkeket 3 fős zsűri bírálja el.
Nevezési díj nincs. Az alapanyagról, a
főzéshez szükséges eszközökről a csapatoknak kell gondoskodni.

Felhívás
– „A FALU LEGERŐSEBB EMBERE
2018.” 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 2018.”
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 2018.”
felirattal.
A versenyekre nevezni a Kultúrházakban
lehet nyitva tartási időben 2018. július 6-ig.
További információ: 30/790 50 94;
epapkeszi@gmail.com.
A versenyszámok kellő érdeklődés esetén
kerülnek megvalósításra (csapatversenyeknél min. 3 csapat, az egyéni versenyeknél
minimálisan 3 fő jelentkezése szükséges.)
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Bocskai Hírmondó
Mi történt az iskolában?
Bizony, a szülők naponta felteszik ezt a kérdést. A leggyakoribb
választ is ismerjük: Semmi! Pedig nem semmi, ami a mi iskolánkban történik. Ezért indítjuk a fenti címmel rovatunkat, amelyben
időről időre beszámolunk iskolai életünk fontosabb eseményeiről.

Gyermeknap
Május 25-én megelevenedett az iskolaudvar. A kópék 7 próbájában
ügyességüket, bátorságukat és kitartásukat bizonyíthatták a
gyerekek. Tették is, méghozzá nagy lelkesedéssel. Láttunk
rendőrkutyás bemutatót, felülhettünk a tűzoltó autóra, kipróbálhattuk a rohamrendőrök felszerelését.
Közben hivatásos bírók irányításával dübörgött a foci, töfögött a
felszalagozott traktor gyermekrakományával a rekettyésig és vissza,
az ugrálóvár csaknem felmondott. És… pónigoltunk, de tényleg.

Készültek a takaros ablakdíszek, jól kopott a betonon a színes
kréta, pattogott a kukorica, sültek illata töltötte meg a levegőt.
Lehet, hogy a gyerekek jobban főznek nálunk? A gyermekkarokat
csillámtetkók ékesítették, valljuk be, néhány felnőtt is elcsábult. Az
igazgató bácsi büszkén szemlézett Legfőbb Kópé felirattal a hátán.
A gyerekek a színpadon bemutathatták saját produkcióikat. Lehet,
hogy a gyerekek ügyesebbek is nálunk? És ekkor – a legjobbkor –
megérkezett a sajtos-tejfölös-szalonnás-hagymás langalló! Köszönet a
négy Marikának és Panni asszonynak. Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez a szép naphoz.
Az élelmezésvezetőknek: Balatoni Józsefné – Marika néni,
Csirke Józsefné – Marika néni, Humpók Mária – Marika néni,
Savanyú Gyuláné – Marika néni, Varga Andrásné – Panni néni
A sportfelelősöknek: Varga Lajos – pónigazda, Baka Lili –
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pónigoltató, Dr. Hargitai Dávid, Fülöp Tamás, Rafael
Norbert – traktortulajdonos, Rafael Norbi – traktorvezető
Jövőre megismételjük!

És a mi Jónás Norbertünk korcsoportjában az ország 6 legjobb
sportolója között van! Büszkék vagyunk rád!
Gratulálunk neked és felkészítődnek, Berta Judit tanárnőnek!!!!

FORINTOSNÉ BARABÁS MARIANNA
HÍRMONDÓ

A HÍRMONDÓ

Az olimpikonok köztünk járnak

Katolikus Hittanos Találkozó – 2018. június 2.

2018. május 29-én Győrben, az Olimpiai Sportparkban rendezték
meg az Országos Diákolimpia döntőjét. Ide csak az a fiatal jut el,
aki nyeri körzetének és megyéjének döntőit.
Ez a legjobbak versenye: megyénként 1 fiú és 1 lány kerülhet be.
A gyerekek Többpróbája a következőkből áll: 1. Kislabdahajítás •
2. Távolugrás • 3. 60 m futás • 4. 600 m futás

A Tihanyi Bencés Apátság adott az idén otthont a Főegyházmegye
Hittanos Találkozójának. Az érseki szentmisét a hittanverseny
eredményhirdetése követte, majd 10–10, a tihanyi bencések életét
és munkaterületeit bemutató foglalkozás követte. Az egyházmegyéből 450 gyerek küldte be munkáját.
Iskolánkat képviselték: Kovács Olivér 3 o., Babai Amelita 5 o.,
Dobos Luca Sára 5.o., Savanyú Maja 5.o., László Viktória 7.o.,
Ádám Nikolett 8.o., Humpók Fanni 8.o., Varga Szilárd 8.o.
A gyerekek között 27 díjat osztottak ki. Ebben a hatalmas mezőnyben az alsó tagozatosok közül Kovács Olivér 2. helyezést ért el.
Humpók Fanni pedig a 8. évfolyamosok között szerezte meg a
nagyon előkelő 2. helyezést.
Gratulálunk minden résztvevőnek és a helyezetteknek, valamint
felkészítőiknek: Adamecz Mária tanár néninek és Lakics Krisztián
tanár únak.
BOCSKAI HÍRMONDÓ
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Gyermeknap
A különböző eseményekről, rendezvényekről tudósítani, beszámolni nem
minden esetben könnyű feladat. Vajon mit
is írhatnék jelen esetben a gyermeknapról
azoknak az olvasóknak, akik történetesen
részt vettek a rendezvényen? Hogy volt
óriáscsúszda? Igen, volt. Ebben az évben a
Titanic-os, a nagy fehér, ami az egyik
fontos, talán a legfontosabb „kelléke” a
gyereknapnak; ami előtt minden évben
sorban állnak a gyerekek, amiből a végre
bejutók nem akarnak önként kijönni, itt
mindig zsibongás van, esetleg vita arról, ki
következik, ki mennyit csúszkált. Ha volna
lelke egy tárgynak, ebben az esetben az
óriáscsúszdának, biztosan boldogan
mosolyogna ilyenkor, mert tudná, mekkora örömet okoz a gyerekeknek. Mosolygott
minden és mindenki ezen a napon:
gyerekek, felnőttek, még a Nap is – bár ő
kissé túlzásba is vitte a mosolygást. Írjam
azt esetleg, hogy Toma és csapata néhány
év kihagyás után ismét meglátogatta a rendezvényünket? Igen, ők is itt voltak.
Szeretek velük is dolgozni, hiszen eddig
soha nem csalódtam sem bennük, sem a
játékaikban. A játékaik, amik a maguk
egyszerűségével tökéletesen elevenítik meg
a régi idők gyerekjátékait, lekötik, foglalkoztatják nemcsak a gyerekeket, de a játszani hajlandó gyermeklelkű felnőtteket is.
A játékvezetők rendszerint jelmezben várják a gyerekeket, beszélgetnek velük, az
idén a különleges struccszelídítő játék mellett egy nagyon beszédes, a szerepét
tökéletesen játszó beduin kalauzolta a
játékok között az érdeklődőket. Vagy
meséljek a lufibohócról? Jó, mesélek. Már
régen volt nálunk lufis vagy lufi nélküli
bohóc bármilyen rendezvényen. Meglepő,
de néha akad olyan kisgyerek, aki fél a
bohócoktól, az idén azonban meg kellett
tapasztalnom, hogy bohóctól való félelme
lehet felnőttnek is. Talán nem is alaptalan a
félelem. Bohócunk (vélhetően a bohócdivatot követve) meglehetősen harsány kék
árnyalatú öltözékében, a piros alapon nagy
fehér pöttyökkel díszített túlméretezett
csokornyakkendőjével, hatalmas lábbelijével, harsány beszédével talán nem túlzottan bizalomkeltő látvány, de mindezek
ellenére a festett mosolyát is túlszárnyaló

igazi mosollyal az arcán készítette
rendületlenül a gyerekek számára a lufivirágokat, lufiállatkákat, lufikardokat. A konklúzió ebben az esetben, ne félj a bohóctól,
mert nem bánt, legalábbis a miénk. (A rendezvény végén, amikor a halványan
derengő Hold mellett láttam békésen szállani egy piros léggömböt, azért nekem is
eszembe jutott az a bohócos film. Tudják,
melyik.) Meséljek a játszóházról talán?
Szinte állandó játszóház-vezetőnk Szabóné
Matika Julianna, aki ebben az évben a
tűnemezeléssel ismertette meg az érdeklődőket. Sajnos nekem nem volt időm arra,
hogy kipróbáljam ezt a technikát, de
amikor csak lehetett, megnéztem az egyes
helyszíneket, így a játszóházat is, ahol
mindig volt néhány alkotó gyerek vagy
anyuka, akik megtanulhatták Jutka nénitől
a tűnemezelést, és gazdagodhattak egy
könyvjelzővel, papírzsebkendő-tartóval
vagy éppen ceruzatartóval. A játszóház
közvetlen közelében találhatták meg a
gyereknap második elengedhetetlen
közreműködőjét, az arcfestő hölgyet. Ez az
a hely, ahol az óriáscsúszdához hasonlóan
állandó a sorállás, bár itt halkabban vitáznak a gyerekek, de ami mindkét esetben
közös, hogy hajlandóak szinte a végtelenségig várakozni, míg sorra kerülnek. Ahogy
elnéztem a festéseket, minden bizonnyal
megérte a várakozásra fordított idő, mert
csodaszép alkotások díszítették a gyerekeket, akik mosolyogva és büszkén viselték
a helyenként még ékszernek is beillő
motívumokat.
Hogy a zenei élmény is meglegyen, meglátogatott minket az Iciri-piciri együttes,
akik egy órán keresztül énekeltek nekünk
ismert gyermekdalokat. Ismerteket, igen,
olyanokat, amiket már az én gyerekkoromban is énekeltek a gyerekek. Amikor
ráébredtem, hogy akkor most semmi modern zene, csak a klasszikusnak számító
gyerekdalok lesznek a repertoárban, kicsit
elszontyolodtam. Azon gondolkodtam,
vajon a mostani gyerekek közül ismeri
egyáltalán valaki ezeket a dalokat? Mert a
szülők számára nagyrészt ismerősek voltak
a dallamok, de amikor a közvetlen
közelemben énekelte az együttessel egy
kislány a „Fürge rókalábak…” kezdetű dalt,

vagy egy kisfiú a „Boldog születésnapot” és
a „Legyetek jók, ha tudtok” című dalokat,
akkor kicsit megnyugodott a lelkem; hallgatnak ezek a gyerekek régi dalokat is.
Így, a cikk vége felé közeledve írok egy keveset a Herman Ottó Vándortanösvényről,
ugyanis ez is egy játéklehetőség volt a
gyereknapon. Ez a tanösvény nem egészen
olyan, mint a hagyományos értelemben
vett tanösvények, a különbség abban rejlik,
hogy ez nincs helyhez kötve. Ennek a
kezdeményezésnek pont az a lényege, hogy
vándoroltatható. De mint egy ösvényen
haladva, lehetőséget adott Herman Ottó
életének megismerésére. Ezt több információs tábla is elősegítette, valamint a több
mint húsz, esetenként nagyon egyszerű
elven működő, de mégis szórakoztató
játék. A tapasztalat ebben a játéktérben,
hasonlóan Tomáék játékaihoz, hogy a
gyerekeknek több idő kellett az élmény
befogadásához. A kezdeti bizalmatlanság
után minden gyerek kipróbálta szinte
mindegyik játékot, összességében azonban
kevesebb időt töltöttek a játékokkal, mint
az ide „tévedő” felnőttek.
Mindeközben mosolygó felnőttek készítettek finom lángost a gyerekeknek, kínálták
őket üdítővel, müzli szelettel. Fényképkészítő bolyongásaim közepette gyakorta láttam, hogy a gyerekek hol lángost, hol pattogatott kukoricát, hol pedig különféle
színű vattacukrot fognak a kezükben vagy
éppen falatoznak. A kukorica és a vattacukor a mi Józsi bácsink és Ibi nénink
gyöngyszemei, szerintem a légben szálldosó piros léggömb is eredetileg az övék volt.
Már csak néhány mondat, és befejezem a
cikket, hiszen, akik ott voltak a rendezvényen, mindezeket úgyis tudják, akik
pedig nem voltak ott, talán el sem olvassák
ezt az írást. Ha azonban mégis elolvasták,
remélhetőleg felkeltettem az érdeklődésüket és a következő évben megnézik,
milyen is Papkeszin a gyermeknapi rendezvény.
Szóval akkor most következzék az a néhány
sor: köszönöm a segítséget Varga Andrásnénak, Savanyu Gyulánénak, Czotter Edinának, Besenyei Annamáriának és Tóth
Andinak, a Klemencz családnak (Attilának,
Marcsinak, Biusnak, Mariettának, Attiká-
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nak), Kiss Irén védőnőnek és Savanyu
Norbertnek. (Látják mennyi segítségre van
szükség egy rendezvényen, és a felsoroltak
jelentős része tényleg önként jött segíteni.
Felhívott a rendezvény előtt, és nem kérdezett
mást, csak annyit, mikorra érkezzen.)

Kedves szülők! Önöknek is köszönettel tartozom azért, hogy ott voltak a gyermekükkel a rendezvényen, nem csak 10–15
percre, hanem akár egész végig, hagyták,
hogy a gyermekük szabadon játszhasson.
Minden bizonnyal jövőre is rendezünk

ilyen programot, legyenek akkor is a részesei, és akkor megint lesz majd egy gyerekzsivajos, mosolygós gyermeknapunk.
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ

A Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub háza táján történt…
Április 12-én egyesületünk tagjai közül
néhányan részt vettünk a kultúrházban
kiváló grafikusok, Dávid Zoltán és Sípos
István kiállításának megnyitóján. Két
nagyszerű művész alkotásaiban gyönyörködhettünk és csodálhattuk meg remek
tecnikai kivitelezésű, fantáziadús képeiket.
A XI. települési versmondó versenyen,
április 14-én a kultúrházban vettünk részt,
ahol én felnőtt kategóriában III. helyezést
értem el, Baksa Árpád pedig külödíjas lett.
Köszönettel vettük a Bocskai István
Református Általános Iskola fennállásának
10 éves évfordulós megemlékezésére a
meghívást.
Április 26-án a betervezett időpontban
autóbusszal mentünk Pápára, az Eszterházy kastély kiállításának megtekintésére
és utána a fürdőlátogatásra. Megítélésem
szerint igen jól sikerült kiránduláson vehet-

tünk részt, bízom abban, hogy mindannyian jól éreztétek magatokat.
A május 8-án 17.00 órára meghirdetett,
éves munkatervünkben szereplő klubfoglalkozásra, a Papkeszi Kultúrház
nagytermében került sor. Anyák napi
megemlékezéssel most már sokadik alkalommal a Bocskai István Református
Általános Iskola diákjai örvendeztették
meg klubunk édesanyáit és nagymamáit.
Ezúton is sok szeretettel megköszönjük
a gyerekeknek, az őket felkészítő tanároknak a kedves műsort és az ajándékokat. Az
Anyák napi megemlékezés után a születésnaposainkat illően köszöntöttük, az est
további része nagyon jó hangulatban telt el.
Május 10-én Papkeszi Református templomban a Hősök napi megemlékezésen és
az azt követő koszorúzáson vettünk részt.
Az emlékmű előtt verset mondtam.

A Bocskai István Református Általános
Iskola felkérésének megfelelően a Gyermeknap alkalmából öten langallót sütöttünk, amit örömmel fogyasztott diák és
tanár egyaránt.
Ebben a hónapban készülünk meglátogatni az Agárd Termál- és Gyógyfürdőt,
menetközben pedig útba ejtjük, és megnézzük Miska huszár szobrát Pákozdon, a
Bogár halmon.
Jelenlegi létszámunk 41 fő, örömmel
várunk tehát minden kedves nyugdíjast,
csatlakozzanak hozzánk. A klubtagsági díj
2018. évben 300,- Ft/hó, minden pénzügyi
támogatást örömmel fogadunk és előre is
megköszönünk.
Bankszámlaszámunk:
73900102-11075473
HUMPÓK MÁRIA PÖNYK ELNÖKE

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során?
Nem tudja kihez forduljon, kinek mondhatja el?
Úgy tűnik nincs remény, hogy bárki igazságot szolgáltasson?
Alapítványunk 1994 óta foglalkozik pszichiátriai jogsértések feltárásával, az igazság kinyomozásával
és a jogsértő személyek felelősségre vonásával. Vegye fel velünk a kapcsolatot! Lehet tenni valamit!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi,
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Birkózó hírek
2018. április 28-án a győri Olimpiai Sportpark edzőcsarnokában
került lebonyolításra a 2018. évi serdülő szabadfogású országos
bajnokság. A viadalon 59 szakosztály, 178 birkózója szállt harcba a
bajnoki érmekért.
Papkeszi eredménye:
Barnóczki Bertold Boldizsár + 85 kg III. hely
Borbás Péter is tisztességesen helyt állt a versenyen.

A hagyományokhoz híven ismét rangos birkózóversenynek adott
otthont 2018. április 28-án a szentesi Dr. Papp László Városi
Sportcsarnok.
A diák II-es korosztály szabadfogású országos bajnokságán 176
fiatal birkózópalántát számláltak, akik 14 súlycsoportban mérhették össze tudásukat az érmekért folytatott csaták során.

Papkeszi eredménye:
Szücs Gábor 63 kg V. hely karnyújtásra volt az érmes helytől, bronz
meccset veszített.
Vadas Márton 58 kg VI. hely.
Beck Csongor is tisztességesen helyt állt, bár ő még kezdő, rutint és
tapasztalatot kell szereznie.
Május 5-én Dunakeszin bonyolította le az idei év serdülő kötöttfogású országos bajnokságát a Kertvárosi Sportegyesület Birkózó
Szakosztálya.
A megmérettetésen a fiatalok nem csak a bajnoki címekért, hanem
a rohamosan közeledő, júniusi győri Európa-bajnokságon való
részvételért is küzdöttek.
A 46 szakosztály, 151 birkózót felvonultató viadalon.
Papkeszi eredménye: Barnóczki Bertold Boldizsár +85 kg II. hely.

Varga Szilárd Dominik nagyon szép győzelmet aratott, technikai
tussal legyőzte ellenfelét, ezt követően vereséget szenvedett, mivel
az őt legyőző ellenfél nem jutott tovább, így nem sikerült a döntőbe kerülnie.
Toldi Gergő mindjárt kifogta az egri Borosi Henriket, aki szabadfogású magyar bajnok, az egri fiúnak sem sikerült a duplázás, így
Gergő sem jutott tovább a vigaszágon.
Borbás Péter tisztességesen helyt állt, de neki még rutint és tapasztalatot kell szereznie.
Május 6-án Dunakeszin rendezték meg a Kertvárosi Kupa Diák I.
kötöttfogású és Gyermek szabadfogású birkózó gálát, melyen 24
egyesület, 140 versenyzője vett részt.

Papkeszi eredménye:
Csejtei Zoárd Zalán 23 kg III. helyezést ért el.
Pap Edvin Péter 26 kg V. helyezést ért el, bronz meccsét veszítette
el, az SMTK-s versenyzővel szemben.
Varga Olivér Noel 29 kg-os súlycsoportjában voltak a legtöbben,
első mérkőzését kétvállal nyerte, ezt követően vereséget szenvedett,
mivel ellenfele nem jutott döntőbe, így vigaszágon sem tudott
tovább menni. Magasházi Norbert tisztességgel helyt állt, ő is a 29
kg-ban indult.
Magas színvonalú, nagyon erős mezőnyben tudtak helyezést elérni
sportolóink, ahol az ország legrangosabb klubjai képviseltették
magukat.
A versenyzőket Nesó Sándor, Rupp József és Máté Gábor edzők
készítették fel.
NESÓ SÁNDORNÉ
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Ballagó óvodások

Katica csoport
Balról: Rafael-Haszbeck Rebeka, Nagy Kristóf, Györke Emili
(hiányzott Bódai Máté) • Óvónők: Budáné Bende Mónika, Őri
Zsuzsanna. Dajka: Galambos Lajosné

Süni csoport
Balról: Fehér Jozefina, Balogh Ramóna, Kovács Levente, Kiss
Zsombor, Vadas Réka, Bagi Péter, Szabó Lili • Óvónők: Hoózné
Miklós Zsuzsanna, Kántorné Istók Klára. Dajka: Czotter Csabáné

Ballagó iskolások

Állósor hátul balról jobbra: Varga Szilárd Dominik, Aladics
Kornél, Meilinger Erik, Kovács Richárd, Rafael Norbert, Stéber
Patrik, Hajnal Bence • Középső sor balról jobbra: Kiss Evelin,
Ádám Nikolett, Kovács Petra, Torma Nikolett Anna, Buda Kevin,
Ráczkevi Lajosné osztályfőnök • Ülő sor: Humpók Fanni, Rafael
Valéria Boglárka, Németh Alexandra, Horváth Anna

Gyermeknapi cikk a 8. oldalon található.
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Vakáció! Baj nélkül…
Hamarosan vége a tanévnek, megkezdődik a nyári szünet az oktatási intézményekben. A gyermekek kikerülnek a biztonságot adó iskolafalak közül, a szülőknek pedig gyakran nehézséget okoz
elhelyezésük, állandó felügyeletük megoldása. Mindnyájunk feladata, felelőssége, hogy felkészítsük a gyermekeket az
őket érintő veszélyekre, amelyek közül az
áldozattá válás megelőzéséhez a legszükségesebb tudnivalók a következők:
• Értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat
ne tartsák jól látható helyen, ne adják
oda idegeneknek.
• Táskájukat közösségi helyeken ne
hagyják őrizetlenül. A legjobb, ha azt
mindig maguk mellett tartják.
• Idegenekben – még ha kedvesek is – ne
bízzanak meg, velük ne menjenek
sehová, még útbaigazítás céljából sem.
• A késő esti órákban lehetőség szerint
ne induljanak egyedül haza, hanem
egymást védve-kísérve.

• Ha támadás éri őket, ne az értékeiket,
hanem testi épségüket védjék.
• Ismerjék a segélyhívó telefonszámokat
(107, 112), illetve tanulják meg szüleik
telefonszámát is.
• Ne próbáljanak ki ismeretlen hatású
szereket, italokat, kábítószereket,
tudatmódosító anyagokat, mert a hatásuk kiszámíthatatlan, és könnyebben
válhatnak bűncselekmény áldozatává
vagy elkövetőjévé.
• A szülők tudjanak arról, gyerekeik
hová készülnek, kivel töltik idejüket,
ismerjék barátaik nevét, címét, telefonos elérhetőségét, tudják mikorra
várhatók haza.
• Keressenek gyermekükkel együtt a
nyárra hasznos elfoglaltságot! Táborokat, foglalkozásokat, otthoni tevékenységet, a családért, lakóhelyi közösségért elvégzendő feladatokat.

gyermekek veszélyeztetettsége. Ez a
megállapítás igaz a közlekedési, az
otthoni és az egyéb balesetekre és az
ellenük elkövetett bűncselekményekre
egyaránt. A tanítás befejezését követően
a gyermekek felszabadultabbá, óvatlanabbá, figyelmetlenebbé válnak, sok
szabadidővel rendelkeznek, így gyakrabban jelennek meg a közterületeken, a
parkokban, játszótereken, utak mentén.
Nemcsak a szülők, hanem minden felnőtt felelőssége, hogy a nyári időszakban különösen ügyeljenek a gyermekekre, akár az úton vagy annak
közelében, akár gyalogosan, akár
kerékpárral közkelednek. Számítsanak
arra, hogy a gyermekek közlekedése
kiszámíthatatlan, sokszor nincs veszélyérzetük és gyakran kalandot keresnek.
Kollégáim nevében is rendkívüli eseménymentes vakációt kívánok minden családnak!

A nyári hónapokban, a tanítási szünet
időszakában jelentősen megnövekszik a

STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Újra szemetelünk!
Tisztázzunk néhány dolgot a „szemétről”! A háztartásokban keletkező hulladék sokféle lehet. A klasszikus – ételkészítéskor keletkező – szerves eredetű
szemetet sokan komposztálóban újra
hasznosítják. Már egyre több helyen
találhatók a háztartási hulladék szelektív
gyűjtésére szolgáló kukák, „szigetek”,
ahol a műanyag (pl. összetaposott
flakon), papír és üveg hulladékot különkülön lehet elhelyezni. De mi van a nagyobb elektromos eszközökkel, háztartási
készülékekkel, elektronikai cikkekkel,
veszélyes anyagokkal, autógumival, vegyszerekkel, építési törmelékkel, stb?
Ugye Önök is láttak már útmentén,
erdőszélen kiszórt szemetet? És nyilván
mindnyájan tudják, hogy ezt nem
szabadna megtenni, mert ilyenkor még a
környezet károsítása is a büntetést
érdemlő, szemetet illegálisan lerakó
személy rovására írható a hulladék, főleg
a veszélyes hulladék szabálytalan kezelése
mellett.

A legtöbb településen szerveznek lomtalanítási akciókat. Ilyenkor lehet megszabadulni a számunkra felesleges dolgoktól. Azt vajon tudják, hogy a kihelyezés pillanatától a közterület tulajdonosának birtokába kerülnek a kihelyezett bútorok, eszközök, gépek, egyéb
anyagok? Ilyenkor fel is hívják a lakosság
figyelmét, hogy mit és hogyan lehet
kitenni. A kidobott hulladék elszállítására csak az önkormányzat által hivatalosan megbízott személynek, vállalkozásnak van joga. Vagyis a „lomizás”
tilos! Különösen, ha veszélyes hulladékról van szó, mint autógumi, műanyag tárgyak, festékek, akkumulátor, vegyszerek,
elektronikai cikkek! A nem háztartási
jellegű hulladékot speciális gyűjtő
helyeken lehet elhelyezni, amelyeket hulladékudvarnak neveznek.
A tavasz és lomtalanítás időszakát kihasználva vannak olyan személyek, akik
kapun beszólva, szórólapon, hirdetésben,
telefonon ajánlják fel a kukában el nem

helyezhető hulladék elszállítást. Igaz,
ígérik, hogy szabályos módon és helyen
fogják elhelyezni az elszállított dolgokat,
de ez sajnos nem így történik. A szomszéd rendőrkapitányságokon már folyik
több bűntető eljárás ilyen szemételszállítási probléma miatt. A Balatonalmádi Rendőrkapitányság területén
található több településről is vittek el
hulladékot, szakszerű elhelyezést ígérve, jó pénzért. A hulladék elszállítási
tevékenység szigorú szabályokhoz és
engedélyhez kötött. És nemcsak a szállító, hanem a megbízója is felelős, ha a
szemét nem a megfelelő helyen landol…
Az oktatási intézmények tananyagában
kiemelt szerepet kap a környezet védelme.
Mi felnőttek, ne szégyelljünk tanulni gyermekeinktől, unokáinktól! Hallgassunk
rájuk!
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Ebösszeíró adatlap Papkeszi 2018
(A kérdőívet ebenként kérjük kitölteni!)
I. TULAJDONOSRA, EBTARTÓRA VONATKOZÓ ADATOK
1. Az eb tulajdonosának neve:
címe:
2. Az eb tartójának neve:
lakcíme:
telefonszáma:
e-mail:
II. A TARTOTT EBRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK
Az eb fajtája/ fajtajellege:
ivara:
születési ideje:
színe:
hívóneve:
tartási helye:
III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok
1. Transzponderrel (mikrochippel) ellátott eb esetén
A beültetett transzponder sorszáma:
a beültetés időpontja:
a beültetést végző szolgáltató állatorvos neve:
kamarai bélyegzője száma:
2. Ivartalanított eb esetén
Az ivartalanítás időpontja:
az ivartalanítást végző szolgáltató állatorvos neve:
kamarai bélyegzője száma:
3. Kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén
Az útlevél száma:
az útlevél kiállításának időpontja:
az útlevelet kiállító szolgáltató állatorvos neve:
kamarai bélyegzője száma:
IV. Az eb oltására vonatkozó adatok
1. Az eb oltási könyvének száma:
az oltási könyvet kiállító szolgáltató állatorvos neve:
kamarai bélyegzője száma:
2. Az eb utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja:
a veszettség elleni védőoltás során használt oltóanyag:
az oltóanyag gyártási száma:
az oltást végző szolgáltató állatorvos neve:
kamarai bélyegző száma:
V. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb)
1. A veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusza:
megfigyelt
nem megfigyelt *
Megfigyelt eb esetén, annak kezdő időpontja:
időtartama:
2. Az eb veszélyessé minősítve:
igen
nem*
Ha igen, veszélyessé minősítésének időpontja:
Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát is kérjük csatolni!
Kelt.: ………………………………................, 201 . ……….............................. hó, ……….nap
…………………………………………..……….
Név

…………………………………………..……….
Aláírás

Alulírott kijelentem, hogy sem tulajdonomban, sem tartásomban eb nincs.
Név: …………………………………………..……….
Lakcím: 8183 Papkeszi, ………………...........…………….. u. …......……..sz.
Kelt.: ………………………………................, 201 . ……….............................. hó, ……….nap
*a megfelelő választ kérjük megjelölni

…………………………………………..……….
Aláírás

Kitöltési útmutató
Az „Ebösszeíró adatlap” nyomtatványhoz
A nyomtatványt nyomtatott betűkkel, olvashatóan kérjük kitölteni!
Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is ki kell tölteni mindkét pontot.
A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek
hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.
A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát
kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez
vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.
A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell.
Az V. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.
Ha elveszett az okmány: az okmányszáma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és
székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt.
Ha nincs okmány (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállatútlevél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos
kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra.
Amennyiben Papkeszi közigazgatási területén nem tart ebet, illetve nincs a tulajdonában eb, kérjük az adatlapot üresen hagyni és az
adatlap végén található nyilatkozatot kitölteni.

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Ebtartó!
Papkeszi község területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek összeírására,
a jogszabályban meghatározott adattartalommal.
Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is, tehát azok is kötelesek adatot szolgáltatni, akik a bejelentési kötelezettségüknek már korábban eleget tettek.
A települési önkormányzat az ebösszerírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartás köteles
vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonosának és tulajdonának védelme,
valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa – vagy az eb tartója – köteles az adatlapon feltüntetett adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani! Az adatszolgáltatás elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után!
Az adatlap további példányai beszerezhetők a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Papkeszi Kirendeltségén (Papkeszi, Fő utca
42. sz.).
Az adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Papkeszi Kirendeltségére. Postai úton:
a 8183 Papkeszi, Fő utca 42. sz. alatti címre, illetve személyesen leadható a Kirendeltségen ügyfélfogadási időben).

Az adatlapok leadási határideje: 2018. július 15.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az adatlapon közölt adatokban változás következik be, illetve amennyiben újabb eb kerül
felügyeletük alá, azt a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni a Kirendeltségen.
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Református Hírmondó
Egyházközségünk az elmúlt időszakban is több szép és együtt
megélt alkalomért adhat hálát Urunknak megsegítő kegyelméért.
Az idei esztendőben ünnepelhettük együtt községünkben
iskolán fennállásának 10 éves évfordulóját hálaadó istentisztelet keretein belül, melyen az igét: Főtiszteletű Steinbach
József egyházkerületünk püspöke hirdette.
Örömmel adtunk hálát családi istentisztelet keretén belül
május első vasárnapján az édesanyákért és az szülői szolgálatért.
E szép alkalmon 3 gyermeket is részesíthettünk a keresztség
sákramentumában.
Májusban sor került a konfirmálásra is, melyre az idei esztendőben 6 fiatal készült és tett bizonyságot a Szentháromság
Istenbe vetett hitéről. A lekonfirmált fiatalok pünkösd

ünnepén a jubiláló konfirmáltakkal együtt vehettek úrvacsorát
a testvéri közösségben. Pünkösd hétfőjén Csepreginé Ármai
Kinga a Pápai Református Teológiai Akadémia IV. éves hallgatója hirdette Urunk igéjét.
Május hó utolsó hétvégéjén gyülekezetünk lelkes kis küldöttégével csatlakoztunk a Szeretethíd – Kárpátmedencei Református Önkéntes Napok rendezvénysorozathoz, melynek egyik
állomása volt a Peremartoni Pap-Kovách Gábor Református
Idősek Otthona. Egyházmegyei összefogással igyekeztünk
gyakorolni a szeretetteljes odafordulást időseink és lakókörnyezetük felé. Az otthont a Veszprémi Református Egyházmegye tavaly szeptember óta működteti. Ezen megmozdulással
igyekeztünk a környezetet megszépíteni: fűnyírással, bozótirtással, tereprendezéssel, virágültetéssel és kerítésfestéssel.
A szeretetszolgálatra lelkesített bennünket az ige szava, mely azt
mondja: „Te azért a munkának terhét hordozd, mint a Jézus
Krisztusnak jó vitéze.” (II.Tim. 2,3)
Május utolsó vasárnapján a gyermekekért adtunk hálát, kik
tudjuk, hogy az Úr ajándékai, hiszen az anyaméh gyümölcse
jutalom, – mondja a zsoltáros.
Június első vasárnapján, családi istentiszteletünkön könyörögtünk Urunkhoz a nevelés szolgálatában fáradozókért és
adtunk hálát Pedagógusainkért, kérve Istenünk áldását életükre
és munkásságukra. A gyermekek versekkel, énekkel valamint az
Intézmények Szülői Szervezetének és az Egyházközség
ajándékával köszöntötték a pedagógusokat.
Júniusban közeledve az év végéhez, tartottuk hittanos
tanévzáró istentiszteletünket, ahol a gyermekek beszámoltak
megszerzett tudásukról és szolgálataikról. A 2017/2018-as
tanév június 16-án zárul istentisztelettel és ballagási ünnepséggel.
Megtartó Urunké legyen a dicsőség, ki mindezekben segítségünkre volt és vezessen továbbra is Ő bennünket az Ő megelevenítő Szentlelkével és legyen velünk minden napon a világ
végezetéig.
A nyári időszakban is szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket
családjaikkal együtt vasárnapi 11 órai istentiszteletünkre, hogy
együtt könyörögjünk Istenünkhöz.
EIZLER CSABA MEGBÍZOTT LELKÉSZ

Református Egyházközség kiemelt alkalmai:
Június 17. 11 óra presbiter vasárnap
Június 24. 11 óra Cantate vasárnap
Július 15. 18 óra Nyáresti jótékonysági koncert a templom felújításának javára.
Július 16–20. nyári napközis tábor a Templomnál
Július 22. Családi nap: Közös főzéssel reggeltől, 11 órától szabadtéri istentisztelet, közös ebéd, légvár, sütögetés, énekelés és
játékos feladatok
Augusztus 19. 11 óra újkenyérért való hálaadó istentisztelet – úrvacsora
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2018. június

Papkeszi Hírlap

A falunapok tervezett programja:
2018. július 13. péntek, 17.00 órától
Helyszín: Papkeszi, Kultúrház
Program: Megnyitó
Óvodások műsora
A Márkói Kamaratehátrum előadásában A csendes otthon
című bohózat
Tatár Antal képzőművész Üzenet avagy
„Csak azt festem meg, ami gyönyörködtet” című
emlékkiállításának megnyitója

2018. július 14. szombat, 9.00 órától
Helyszín: közösségi park (a Polgármesteri Hivatal és az
általános iskola közötti park)
9.00 órától
Főzőverseny
„A falu legerősebb embere 2018.” verseny
„Micsoda nő! 2018.” verseny hölgyeknek
11.00 órától BMX bemutató

Arcfestés (ingyenes)
A főzőverseny zsűrizése 13 órakor
17.00–21.00 színpadi műsorok
A délelőtti versenyek eredményeinek ismertetése,
díjátadás
Dance Action (Pétfürdő)
Sztárvendégek:
Sipos F. Tamás (18.00)
Vastag Tamás (18.30)
Magic Dance (Öskü)
Berhidai Néptánccsoport
Csillag Musical Társulat – retro party
Brasch Renáta és Humpók Fanni hastáncbemutatója
Lángoló Ördögök tűzzsonglőr bemutató (21.00)
Utcabál – zene Szőke testvérek kb. 22.00‐től
A rendezvény ideje alatt büfé a helyszínen
Esőhelyszín: Papkeszi Kultúrház

2018. július 15. vasárnap, 18.00 órától
Koncert a Református templomban

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

Tervezett programok
Június
Június 21. Falutörténeti beszélgetés PÖNYK rendezvénye 17.00
óra, kisterem
Június 27. A magyar mozi
története 17 órától Papkeszi
Kultúrházban

Július
Július 3. PÖNYK klubfoglalkozása 17.00 óra, nagyteremben
Július 13–14–15. Papkeszi
Falunapok

Augusztus
Augusztus 4. Családnap, Color
Kupa Colorban a TEC szervezésében
Augusztus 7. PÖNYK klubfoglalkozása 17.00 óra, kisteremben

Augusztus 11. IV. Papkeszi MiniFeszt
Augusztus 20. Ünnepély Papkeszin a Kultúrházban 10.00 órakor

Szeptember
Szeptember 4. PÖNYK klubfoglalkozása 17.00 óra, kisteremben
Szeptember 12. Őszi tárlat
megnyitója 17.00 óra, Pakeszi
Kultúrház
Szeptember 29. Idősek napi rendezvény Colorban 16.00 órakor
Szeptember 30. Idősek napi rendezvény Papkeszin 16.00 órakor
Valamikor a hónapban Nonstop
kosárlabda-bajnokság Colorban a
TEC szervezésében

