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Baka Levente hivatásként tekint a táncra
A Fölszállott a páva legutóbbi nagysikerű műsorában Baka
Levente is a győztesek névsorát gazdagította.
A 14 éves Baka Levente Papkeszin él édesapjával. Leírhatatlan boldogságot érez, amikor táncol. Álma, hogy egyszer egy színpadon
táncolhasson példaképeivel, Kádár Ignáccal és Kovács Norbert
Cimbivel. Baka Levente éppen a középiskola kapujában áll, a papkeszi Bocskai István Református Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulója. Bollók Gyula, az iskola igazgatója elmondta, Levi
nagyon jó gyerek, érettebb társainál, és emellett jó tanuló is. Levente mindent megnyert, amit meg lehetett nyerni – tette hozzá
édesapja, Baka Gyula. Nagy izgalommal kísérnek minket Levente
osztálytermébe, ami a délutáni órákban csendes, de napközben
gyerekzsivaj és vidámság tölti meg.
Az igazgató és Levente osztályfőnöke, Horváth Barbara egymást
váltogatva mesélik Leventéről a szebbnél szebb történeteket, amiket a fiatal táncos nagy szerénységgel tűr.
Az iskola igazgatója szerint Levente mindig szerény és nagyon kedves fiú, az iskola pedig nagyon büszke rá. Leventét nem könnyű
kizökkenteni ebből a pozitív létszemléletből. – Ruandai gyerekekkel
vettük fel a kapcsolatot online, és Leventét megkértük, hogy táncoljon. A ruandai gyerekek Levente táncát látva egyszerűen tomboltak,
a tőlünk kilencezer kilométerre élő gyerekek imádták a magyar néptáncot, Levente pedig szerény alázattal fogadta az elismerést, ahogyan egyébként mindig – tette hozzá Bollók Gyula.
Levente már ilyen fiatalon is tudja, hogy a tánc az ő hivatása. Mindig
úgy lép ki a színpadra, hogy tudja, nem fogja elrontani. - Ha van egy
nehezebb nap, vagy sokat kell tanulni, utána megkönnyebbülök és
felszabadulok, amikor táncolhatok. Nagyon jó érzés emberek elé
kiállni és táncolni, nem szoktam izgulni – fogalmazott Levente.
A Fölszállott a páva műsorban a fiatal táncos csak pozitív véleményeket kapott a zsűritől, amit a 2019-es évben Sebestyén Márta
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas népdalénekes, Prima Primissima és
UNESCO-díjas előadóművész, Salamon Beáta előadóművész,
népihegedű-tanár, a népművészet ifjú mestere, a Magyar Arany
Érdemkereszt birtokosa, Kocsis Enikő Harangozó-díjas koreográfus, táncművész, a Szentendre Táncegyüttes, a Győri Lippentő és a
Fitos Dezső Társulat művészeti vezetője, Eredics Gábor Kossuthdíjas népzenész, a Vujicsics Együttes vezetője, a Zeneakadémia
tanára, valamint Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas koreográfus,
táncművész, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti igazgatója, a Honvéd Együttes igazgatója alkottak.

Papkeszin kívül a környező településeken is figyelemmel kísérték
Levente sikerét a műsorban. Bollók Gyula elmondta, sokszor megállították őt a boltban, orvosi rendelőben, hogy gratuláljanak a fiatal tehetségnek. – Nagyon jó volt azt látni, hogy más településen
élők is milyen nagy szeretettel és büszkeséggel beszélnek Leviről.
Levente már most is helyi hírességnek számít, ő maga pedig biztos
benne, hogy élete folyamán később is sikeres lesz, hiszen rengeteget
dolgozik azon, hogy néptáncos karrierje felfelé íveljen a továbbiakban is. Mesterével, Szabó Sándorral nagyon jó, szinte már baráti a
kapcsolata, a táncos karrierje mellett a magánéletben is sok segítséget nyújt neki. – Most is minden jól sikerül, nagyon sokat próbálok, heti kétszer a litéri Zöldág Ifjúsági Néptáncegyüttesben, de
amikor verseny vagy fellépés van, akkor többször is. Kiskorom óta
a csoport tagja vagyok. Nagyon más érzés a csoporttal táncolni,
igazából szólóban jobban szeretek – mondta el Levente.
Az igazgató, az osztályfőnök és Levi apukája egyetértettek abban.
hogy a tehetséges táncos átalakul, amikor egyedül áll a színpadra.
Egy másfajta lélekállapot uralkodik el rajta, ahol csak ő, a színpad
és a magyar néptánc létezik. – Az átszellemülés olyan szintű nála,
hogy gyakorlatilag az utolsó hajszálától a kislábujjáig csak önmagára koncentrál. Olyan, mintha egy burok venné őt körül, és hatalmas figyelemmel összpontosít – tette hozzá Horváth Barbara.
Levente kedvenc táncai a szászcsávási, amelyet a válogatón és a
legényes, amelyet az elődöntőn mutatott be a Fölszállott a páva
versenyen. A műsor során arra buzdították Leventét, hogy a
magyar néptánc mellett próbálja ki magát más műfajokban is.
Mivel a fiatal táncos célja, hogy a továbbiakban művészeti középiskolában tanulja a táncot, ott egyébként is kötelező a balett oktatás. – Ez a műsor nagyon más volt, mint más néptáncversenyek. A
sok kamera, az állandó forgatás, a kevés szabadidő nagyon fárasztó
volt, de nagyon szerettem – tette hozzá Levente.
Leventének és apjának különleges a kapcsolata. Édesapja mindig
támogatja Levit, együtt járnak futni, túrázni, amikor épp nem versenyre vagy fellépésre készülnek, igyekeznek minél több időt
együtt tölteni családként.
Habár Leventének a mozgás az élete, a testnevelés a kedvenc tárgya, és legszívesebben folyton mozgásban lenne, az iskolai viselkedésére nem lehet panasz. Levente nem rosszalkodik, nem szaladgál, osztályfőnöke szerint nemcsak a táncban, de az iskolában is
fegyelmezett és kiegyensúlyozott.
A cikk folytatása a 3. oldalon.
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Önkormányzati Hírek
A Képviselő-testület 2019. december 11-én tartotta a múlt év
utolsó rendes ülését.
A Képviselő-testület
• megállapította 2020. I. félévi munkatervét.
• módosította a helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíjáról
szóló 12/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendeletét. A módosítás hatálybalépésétől – 2020. január 1. napjától – az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának (alapdíj) összegét bruttó 40.000
Ft/hó, a bizottsági elnökök tiszteletdíjának összegét az alapdíjon
felül bruttó 20.000 Ft/hó, a bizottságok nem képviselő tagjának
tiszteletdíját bruttó 20.000 Ft/hó összegben állapította meg.
• elfogadta Györkös Tamás alpolgármester tiszteletdíjról történő
részbeni lemondását, így az alpolgármester tiszteletdíja 2019.
december 1-jétől 80.000 Ft/hó.
• elfogadta az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét.
• elfogadta a kulturális szervező művelődési házak bérbeadásból
származó bevételeinek felhasználására tett javaslatát. A befolyt
bérleti díjakból fényképezőgép, porszívó, vasaló, vasalódeszka és
fémvázas polc beszerzésére került sor.
• a colori Vitéz Bartha Andor Művelődési Házban lévő nem lakás
céljára szolgáló helyiség építésziroda céljára történő bérbeadását
határozta el 2020. január 1. napjától, a Godoterv Bt. részére.
• az önkormányzat közigazgatási területén 054/45., 054/47.,
054/49. és 054/51 hrsz. alatti magántulajdonban lévő, továbbá
Papkeszi Község Önkormányzata tulajdonában lévő 054/43.
hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában együttes, összefüggő területként IV. osztályú fel-leszállóhely létesítéséhez elvi hozzájárulást adott a Milgon Kft. részére.
• az önkormányzat tulajdonában lévő Papkeszi 702. hrsz. alatt felvett beépítetlen terület értékesítéséről döntött. Az ingatlan vételárát bruttó 1.444.752 Ft összegben határozta meg.

• Borbély Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos Balatonalmádi Rendőrkapitányság kapitányságvezetővé történő kinevezéséhez támogató nyilatkozatot adott.
A Képviselő-testület 2020. január 29-én tartotta idei első rendes
ülését.
A Képviselő-testület
• elfogadta a településen működő művelődési házak 2019. évi
működéséről szóló beszámolót.
• elfogadta a településen működő kultúrházak 2020. évi programtervét, melynek megvalósításához a 2020. évi költségvetésben
3.000.000 Ft előirányzatot biztosít.
• elfogadta a védőnő csecsemővédelem helyzetéről szóló tájékoztatóját.
• első fordulóban tárgyalta az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezetét.
• elfogadta az átruházott szociális jogkörök 2019. évi gyakorlásáról szóló beszámolót.
• jóváhagyta Ráczkevi Lajos polgármester 2020. évi rendes szabadságának ütemezését.
• a köztemető karbantartási munkálataival a Rózsakereszt Kft-t
bízta meg. A vállalkozó a megbízás keretében elvégzi a köztemető zöldterületének gondozását, síkosság mentesítést, ravatalozó
épületének és berendezéseinek fertőtlenítését, új sírhelyek kijelölését.
• az önkormányzat tulajdonában lévő zöldterületek gondozására,
karbantartására érkezett ajánlatokat megtárgyalta, de a megbízásról döntést nem hozott. A zöldterületek gondozására, karbantartására a Képviselő-testület új pályázatot ír ki.
• elfogadta az önkormányzat belső ellenőrzésének középtávú stratégiai tervét.

Tisztelt Adózók!
Tájékoztatom a tisztelt adózókat, hogy az első félévi gépjárműadó, illetve helyi adók pótlékmentes
befizetésének határideje 2020. március 16-a.
Az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában tárolt adatok alapján valamennyi adófizető részére
megküldésre kerülnek az első félévi adókötelezettségről, továbbá az esetleges hátralékokról szóló tájékoztatók
és a postautalványok.
A bevezetett helyi adók mértéke 2020-ban nem változott. így:
Helyi iparűzési adó:
• állandó jellegű tevékenység esetében a Htv. szerinti adóalap 2 %-a,
• ideiglenes jellegű tevékenység esetén naptári naponként: 1.000 Ft.
Építményadó: 900 Ft/m2/év
Telekadó: 50 Ft/m2/év
Magánszemélyek kommunális adója: 13.000 Ft/adótárgy/év.
Kérem, hogy amennyiben a befizetési határidőig a fizetési értesítőt nem kapják meg, szíveskedjenek felkeresni
a hivatal adóügyi ügyintézőjét.

2020. február

Papkeszi Hírlap

3

Baka Levente hivatásként tekint a táncra
Folytatás a címlapról.
Ahogy Levi fogalmazott „nagyon nehezen ül meg a helyén”, de
tudja, hogy a tanulmányai éppolyan fontosak, mint a néptánc.
Saját bevallása szerint is fontos számára, hogy mit gondolnak róla
mások, de egészséges az önbizalma, nem volt csalódott, hogy ő
„csak” különdíjas lett, de persze benne motoszkál az érzés, hogy
neki kellett volna megnyernie a versenyt. Leventének az élete
további részére is kész terve van, amiben iskolája és édesapja teljes
mellszélességgel támogatja. Az iskolákat követően Levi szeretne
művészi szinten foglalkozni a néptánccal, és karrierje végén saját
tánccsoportot szeretne oktatni.
Amikor egy tehetséges és főleg ennyire fiatal embert a legnagyobb
vágyáról kérdezik, hogyha a világon bármit megkaphatna, mit
kérne, általában pénzt, hatalmat, hírnevet szeretnének. Leventét
viszont ilyen beugratós kérdésekkel sem lehet kizökkenteni, szívében tartja a hivatását, a szeme előtt pedig a kitűzött célt. A legnagyobb vágya ugyanis, hogy saját tánccsoportot vezethessen, és
kiérdemelje az Aranysarkantyús táncos elismerést.
HV
(FORRÁS: NAPLÓ ; CIKK SZERZŐJE: HORVÁTH VIRÁG)

Fotó: Balogh Ákos

Rendezvényeinkről
Ahogy a családok életében, úgy a kultúrával foglalkozó intézmények – így a Kultúrházak – tevékenységében, működésében is
nagyon fontos az Adventi ünnepkör. Fontos, hogy az év végén, a
karácsonyt megelőző várakozási időszakban olyan szórakoztató
programokat biztosítsunk elsősorban a kisgyermekes családok
részére, amelyekre esetleg az év más időszakaiban nincs lehetőség.
Megközelíthető a koncepciónk abból az irányból is, hogy elsősorban ennek az év végi időszaknak a tartalommal való feltöltése fontos, mindemellett pedig, hogy a gyerekek jól érezzék magukat.
Vannak gyerekprogramjaink az év során, de ezek leginkább délelőtt zajlanak, aminek az óvodások és az alsó tagozatosok az elsődleges célcsoportjai, és amikre a gyerekeket az intézmények pedagógusai átkísérik a kultúrházba.
Ez az élmény mégsem olyan, mintha a gyermek a szülővel együtt
élné át. Ez utóbbi esetben az a legjobb, hogy a későbbiekben visszaemlékezhetnek otthon egy- egy beszélgetés során az adott rendezvényen átélt élményekről, pozitívumokról. Ha csak a gyermek lesz
részese a programnak, akkor nehezebben adja át a szülőnek a
tapasztalásait, és pont a lényeges momentum marad ki ilyenkor: a
színházi élménynek a közös megélése.
Adventi rendezvényeink sorában elsőként december 1-jén került
sor egy különleges előadásra: Colorban a Vásári komédia című
bábműsort láthatták az érdeklődők, a Portéka Színpad előadásában. A két szakember által összeállított műsor a kezdetektől lekö-

tötte a gyerekek figyelmét, akik szüleikkel együtt megtöltötték a
colori kultúrház nagytermét. A bábozás mellett élőszereplős jelenetek is voltak, amelyekbe a gyerekek, mint szereplők kerültek
bevonásra, így sokkal inkább a magukénak érezhették az előadást.
Nagyon hálás és aktív közönség előtt zajlott a műsor, volt sok nevetés, éneklés, taps.
Második andventi rendezvényünkre Papkeszin került sor, december 8-án, melynek főszereplői valójában a rendezvényen részt vett
gyerekek voltak. Ugyanis a Lovagi hétpróba című zenés, interaktív
előadását a Mesemanók Együttes olyan módon állította össze,
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beszélgetést fog levezetni a karácsonnyal, karácsonyi szokásokkal
és ételekkel kapcsolatban, azzal a nem titkolt szándékkal, hátha
sikerül feltérképezni, milyen különleges vagy jellegzetes ételt
fogyasztottak az itt élő elődeink. Sajnos azonban ez nem sikerült,
de nem a jelenlévők inaktivitása volt ennek az oka. Az előadást
követően kezdetét vette a falukarácsonyi műsorunk, melyet
Ráczkevi Lajos polgármester úr nyitott meg néhány ország különleges karácsonyi szokásának bemutatásával, majd a Bocskai István
Református Általános Iskola 5. osztályos tanulóinak karácsonyi
ünnepi műsorát tekinthettük meg. Végül sztárvendégeink, Varga
Feri és Balássy Betti léptek színpadra, hogy (néhol interaktív)
műsorukkal teremtsenek jó hangulatot a nézők körében.

hogy a történetben szereplők a közönség soraiban lévő bátor és vállalkozó kedvű gyerekek voltak. A fiúk lovagként mérhették össze
ügyességüket és rátermettségüket egymással, legyőztek boszorkányt, sárkányt és a végén kiszabadították a királylányt, akit a
győztes lovag feleségül is vehetett, a végén pedig tánc is volt, mint
egy igazi lagziban. A műsor kellően színvonalas, érdekes és vidám
volt, sajnálom, hogy kevés volt a néző, bár ezt a gyerekek egyáltalán
nem bánták, ugyanis így egy-egy gyermek többször is szerepelhetett.

December 21-én került sor a falukarácsonyra, amit a pályázatunk
miatt kicsit másként kellett megvalósítani, mint a korábbi években. Rendezvényünkön Zsolnay Gábor gasztronómus és egyetemi
oktató volt a vendégünk, akivel abban egyeztünk meg, hogy egy

Januárban, a Magyar Kultúra Napja alkalmából került megrendezésre az az előadás, amely a magyar Szent Korona történetét mutatta be
a programon megjelent felső tagozatosoknak, és annak a néhány felnőttnek, akik érdeklődést mutattak a téma iránt. Az előadónk dr.
Valastyán Pál koronakutató volt. Előadása, mely sok érdekes adatot
tartalmazott, elejétől a végéig fenntartotta a hallgatóság érdeklődését. Az előadáson választ kaphattunk olyan kérdésekre, mint például: hányszor tulajdonították el a koronát? Milyen részekből áll? Mit
láthatunk a koronán? Mekkora és milyen nehéz valójában? Hol volt
a korona a II. világháborút követően? Mikor és milyen módon érkezett vissza országunkba? Kik vigyáztak és vigyáznak most is a koronára? Arra azonban, hogy valójában kinek is készült a korona, még a
tudomány sem adhat konkrét választ, hiszen még ebben a kérdésben
nem találtak mindent eldöntő bizonyítékokat. Valastyán Pál elmélete szerint ez a korona a magyaroknak készült.
Január 22-én tartotta első összejövetelét a kézimunka klub, január
27-én pedig az irodalmi klub. A kézimunka klubban első alkalommal a horgolás elsajátítása volt a központi téma. A nagyon lelkes
résztvevők közül azok, akik már gyakorlottak e kézimunka technikában, tanították azokat, akik most vettek a kezükbe először horgolótűt. Még nem kristályosodott ki a működési elv, de egyelőre
úgy tűnik, leginkább az a fontos, hogy létrejött egy csoport, akik
időt szánnak egyrészt különféle technikák elsajátítására, másrészt
azonban időt áldoznak egy jó beszélgetésre, amelyet időnként hangos nevetés kísér.
Irodalmi klubunkban – amit néhányan kicsit félre értelmeztek,
ugyanis ez leginkább olvasó klubként működik majd a jövőben, és
nem fogunk fellépni, bár bevallom, ezt sem tartom kizártnak,
hiszen még minden képlékeny. Meglátjuk, egyáltalán működtethető-e a faluban egy ilyen csoport, és ha igen, mik a csoporttagok igényei, amik mentén majd a jövőben megtarthatjuk a foglalkozásokat. Első alkalommal minden résztvevő felolvashatott egy olyan
novellát, amely számára meghatározó volt, vagy csak egyszerűen jó
volt olvasni, és szívesen megmutatta ezt az írást a többieknek is.
Kedves olvasók, csoportjainkhoz bátran csatlakozhatnak, az összejövetelek időpontjával kapcsolatban érdeklődjenek a könyvtárban!
Minden érdeklődőt szeretettel várok jövőbeni rendezvényeinkre,
és a klubjainkba is.
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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Bocskai Hírmondó
Mi történt az iskolában?
Látogatók Nemesgörzsönyből
November 22-én a Vargha Gyula Református Óvoda és Általános
Iskola tantestülete látogatott el hozzánk. A kollégák órákat látogattak, majd a látottak alapján módszertani megbeszélést tartottak. A két iskola közt igazi kollegiális, baráti viszony alakult ki.
Büszkék vagyunk arra, hogy kíváncsiak voltak munkánkra!
Karácsonyra várva

őket a szolgálatra. Andi néni és Virágh Sándor lelkész úr
bátorításával dalokkal és versekkel melengették meg az otthon
lakóinak szívét.
Emlékezés a Don-kanyar áldozataira
Január 10-én megemlékeztünk a 77 éve, 1943. január 12-én
kezdődő doni katasztrófáról, amikor a szovjet seregek áttörték a
magyar arcvonalat, és néhány hét alatt felmorzsolták seregeinket.
A hiányos felszerelésű Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg kétszázezer katonájából végül alig hatvanezren térhettek haza, a
legtöbben elestek vagy hosszú évekre hadifogságba kerültek.
Köszönjük Aranka néninek és a közreműködő hetedikeseknek,
hogy méltón emlékezhettünk rájuk!
A magyar kultúra napja

December hava a várakozás szellemében telt. Iskolánk szokásaihoz
hűen ilyenkor hétfőnként a felsős osztályok adventi áhítattal készítik
fel lelkünket a születés misztériumára. Kis műsorukkal vasárnaponként a templomban is szolgálatot adnak. A mindenkori 5.
osztály adventi ajándéka egy karácsonyi előadás. Idén is szívmelengető élmény volt – a templomban és a kultúrházban egyaránt –
okos, szép és tiszta szavú gyermekek tolmácsolásában átélni a
megunhatatlan történetet. Az élet szürkeségén szomorkodó kis verebeknek az örömhírt hozó, táncoló hópelyhek bebizonyították, hogy
jó élni, az élet szép, hiszen a szeretet ura leszületett nekünk a földre.
Angyaljárás

A Pap Kovách Gábor Református Idősek Otthonát az első osztályosok keresték fel. Kiséné Kovács Andrea tanító néni készítette fel

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én,
annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban Csekén ezen a
napon fejezte be - "a magyar nép zivataros századaiból" vett
példákra épített költeményét - a Himnuszt.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra,
hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
Ennek szellemében ünnepeltünk mi is a 7. osztályosok színvonalas
közreműködésével.
Suliváró
Nagy- nagy szeretettel várta leendő elsőseit Kiséné Kovács Andrea
tanító néni és lelkes segítője Batta-Humli Veronika pedagógiai
asszisztens. Ez a délután a mozgás jegyében zajlott vidám, oldott
hangulatban. Év indító ötpróba zajlott, elárulom, mindenki teljesítette. Köszönet a lelkes szülőgárdának, akik teljes erőbedobással küzdöttek gyermekeikkel vállvetve. Legközelebb is várunk
mindenkit!
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Madárbarátok az iskolában
Ráczkevi Lajosné Aranka néni tollából

2020. február

Sőt! A borítót Lendvai Dominik és Berkes Vanessza alkotásai
díszítik! Minden rajz szakkörösünkre nagyon büszkék vagyunk!
Jézus élete rajzpályázat
A budapesti Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola és
a Református Pedagógiai Intézet minden évben kiírja a fenti címmel ezt a rajzpályázatot a kárpát-medencei református általános
iskolások részére. A 820 beérkezett pályamű komoly fejtörést okozott a bírálóknak, hiszen határainkon innenről és túlról a legjobb
művek mérettek meg.
Nagy örömünkre két 7. osztályos tanulónk is a díjazottak közé
került. A rangos mezőnyben Berkes Vanessza 2. helyezett, Kovács
Rita Dorina különdíjas lett!

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület programja a
„Madárbarát Magyarországért!”. Elhatároztuk, hogy a 2019/2020
tanévben a hatodik évfolyam tanulói és a Természetbarát szakkör 56. évfolyamos diákjai csatlakozunk ehhez a programhoz. Az
előkészületeket már szeptemberben megtettük. Az MME-nél regisztráltunk és megkaptuk a madárfigyelő lapot, egy kiadványt a
kertekben előforduló madarakról. Októberben szülői segítséggel
osztálydélután keretében madárodúkat és -etetőket barkácsoltunk,
ezeket kihelyeztük az iskola udvarán. A szakkörösökkel madáreledelt vásároltunk és rendszeresen etetjük és megfigyeljük a hozzánk látogató szárnyasokat. Nagyon várjuk a tavaszt, kíváncsiak
vagyunk, vajon a madarak birtokba veszik-e az általunk felkínált
lakhelyeket. A tervünk az, hogy egy éves megfigyeléseinkről, madárvédő tevékenységünkről tájékoztatjuk az MME-t, aki munkánkat akár egy elismerő táblával is értékelheti. Az információk
értékelését és elfogadását követően a ház falára, ajtóra, kerítésre
kihelyezhető elismerő táblát kaphatunk a jövő tanévben, mely hirdeti, hogy itt egy madárbarát közösség lakik és tevékenykedik.
Nagy sikerek a rajzpályázatokon
Illusztrációs rajzpályázat

Január 10-én a Petőfi Színház adott helyet a Sándor Zsuzsanna által
írt, A csodafiú szarvas harmadik kötetének A kerek világ hét foka
című regény könyvbemutatójának és a könyvhöz hirdetett rajzpályázat ünnepélyes díjátadójának. Az előző két kötetben is helyet
kaptak a bocskais gyerekek rajzai. Borsné Simon Györgyi tanárnő
szívügyének tartotta, hogy ez a hagyomány folytatódjon. Teljes sikert arattak! Oberfrank Pál ünnepélyes megnyitója után sorra
hívták ki gyerekeinket, hiszen rajzaik bekerültek a mesekönyvbe.

Az Én Falum/ Az Én Városom rajz-pályázat
A Nádasdi Kamilla Alapítvány országos pályázatára 1200 pályamű
érkezett be. Mindkét felsős kategóriában elhoztuk a 2. helyezést!
Gratulálunk Vadas Márton 6. és Jancsó Natália 7. osztályos
diákunknak!
Nagyon köszönjük Borsné Simon Györgyi tanárnőnek, hogy megtanítja az alkotás varázslatát a gyerekeknek. Szeretnénk tavasszal
Papkeszin kiállítani a szakkörös gyerekek munkáit, hogy azok
mindenki örömére legyenek.
A református tananyagfejlesztés alkotó résztvevője két pedagógusunk
Református iskolában tanítva, keresztyén emberként fontos számunkra, hogy Isten Igéje minél több formában juthasson el a
gyerekekhez.
Ennek a célnak az elérése érdekében a Református Tananyag-fejlesztő
Csoport fejlesztésében létrejött egy alsós gyereknek szóló, különleges
kiadvány: a Történetek a Bibliából, mely a Szentírás alapvető
történeteit dolgozza fel kétnyelvű (angol-magyar), könyv formájában.
Iskolánkban Eszes-Sinka Zsuzsanna tanító és K. Horváth Barbara
angol nyelvtanár aktív részese és közreműködője a programnak.
Vállalásuk olyan szakmai anyagok, jó gyakorlatok készítése és közzététele, mellyel más intézményeknek is segítséget tudunk nyújtani.
• Kollégáink szakjuknak megfelelően egyénileg egy-egy óratervet
készítenek egy-egy előre egyeztetett, a könyvből választott bibliai
történethez, melyet aztán a gyakorlatban ki is próbálnak (pl. rendhagyó adventi osztályfőnöki óra a karácsonyi történet alapján).
• Készítenek 1 db, komplex, több tantárgyra is vonatkozó, közösen
készített feldolgozási javaslatot egy előre egyeztett, kiválasztott bibliai történet alapján. Ezt közösen egy komplex témanap keretében megvalósítják. Választásuk a karácsony és a pünkösd ünnepkörre esett.
• Az általunk rendelkezésükre bocsátott ötlettárból 3-5 ötlet
(óravázlat vagy egyéb ötlet) kipróbálását és a tapasztalataikról viszszajelzéseket küldenek.
Munkájukkal a református iskolák tananyagfejlesztését, módszertani megújulását segítik, szolgálják. Köszönjük nekik!
FORINTOSNÉ BARABÁS MARIANNA
KRÓNIKÁS

2020. február
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Könyvbemutató
2019. december 3-án az Őszirózsa Nyugdíjas Klub meghívására
nagy szeretettel köszöntöttük P. Tófeji Valéria írónőt, aki Pápáról
érkezett, hogy bemutassa legújabb könyvét, melynek Visszanézők
II. volt a címe. Ebben a könyvben megírta szülőfaluja történetét,
versek, novellák mesélnek a zalai falucska életéről, népszokásairól.
Többek közt a Karácsonyról, a Húsvétról, a gyermekkorról. A
könyvbemutató során az írónő elmesélte, hogy részese és szervezője a pápai nyugdíjasok irodalmi színpadának. Az elmúlt évtizedek
alatt nem csak írt, hanem közösséget is tudott teremteni: fiatal
költő-író palántákat gyűjtött maga köré. Mindezek mellett műsoros rendezvényeket szervezett.
A nálunk is bemutatott könyve visszaemlékezés egy fiatal pedagógus életéről. A bemutató végén egy verssel köszöntötte a papkeszi
nyugdíjas klub tagjait.
Nyugdíjas társaim nevében virágcsokorral és énekkel köszöntük
meg P. Tófeji Valéria látogatását, könyvének bemutatását.
Kívánunk az írónőnek jó egészséget és tartalmas 2020-as évet.
HUMPÓK MÁRIA
PÖNYK ELNÖKE

Emlékezés a doni - hősökre

A Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagsága január 11-én emlékezett meg a Donkanyarban elesett magyar katonákról.
Hálával és tisztelettel gondoltunk a több
mint kétszázezer magyar hősre, arra a hadseregre, amely halottakban, sebesültekben,

hadifoglyokban óriási veszteséget szenvedett.
A megemlékezésen elhangzott szavalatok,
emlékező dalok, és a múlt eseményeit felelevenítő beszédet követően az emlékező
közönség a Református templom kertjében
lévő emlékműnél helyezte el a megemléke-

zés koszorúit, miután megszólalt a lélekharang és Balatoni József felolvasta a Donkanyarban és a II. világháborúban elesett
papkeszi áldozatok névsorát.
Az emlékműnél hangzott el a Háború árvája című vers, amit Kamondi Lászlóné
Margit néni gyűjteményéből kapott csoportunk.
Az emlékműnél koszorút helyezett el
Papkeszi Község Önkormányzata, a
Református Egyházközség, a Tegyünk
Együtt Colorért Egyesület, a Veszprém
Megyei Hadigondozottak Egyesülete és a
Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub.
Ezúton is köszönöm a segítségüket a
MATASZ apródjainak, Horváth Istvánnénak és Baksa Árpádnak, akik az emlékező műsorban verset mondtak, a Sorstárs
Népdalkörnek, akik egy dalcsokorral vettek részt a megemlékezésen. És mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak ennek a fontos programnak a megvalósításához.
Nyugodjanak békében az elhunyt hősök!
HUMPÓK MÁRIA
PÖNYK ELNÖKE
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„Értelmet az életnek” Hagyományőrző Egyesület
Egyesületünk 2020. január 23-án megtartott közgyűlésén lezárta a
2019-es esztendőt. A tagság elfogadta a szakmai és a gazdasági
beszámolót. Sok és nehéz feladatot vállaltunk az elmúlt évben,
melyeket nagy örömünkre sikeresen meg is valósítottunk. Újságunk utolsó számában köszönettel és jókívánságokkal zártam az
évet, és azt gondolom, hogy úgy helyes, ha a 2020 évi első számot
szintén ezzel nyitom.
A köszönet pedig szól mindenkinek, aki ebben a kemény munkában részt vett, és akik az új évben megerősítették vállalásukat. Az a
maroknyi (jelenleg 11 fős) tagság, elfogadva a pártolótagok segítőkész, áldozatos munkáját, az ő, valamint az önkormányzat és
magánszemélyek anyagi és egyéb támogatását, az év folyamán
nagyszerű munkát végeztek. Az elmúlt évi eredmények bátorítanak, és egyben köteleznek is bennünket a folytatásra. Az új kezdeményezésekből ebben az évben már hagyomány lesz.
Terveink 2020-ban hasonlóak, ám kibővül egy sok-sok éves örömünnep, a szüreti felvonulás és szüreti mulatság értékálló megjelenítésével. Örülünk, hogy részesei lehetünk ennek, másokkal karöltve.
Közben sorra érkeznek a meghívások barátainktól, munkában és
programokban gazdag év elé nézünk. A próbák énekkarunkban
rendszeresek, a tanulás folyamatos. Az egyesületet – hosszú évek
óta a törvénynek megfelelően – háromtagú elnökség irányítja:
Károlyi - Varga Rózsa elnök, Sztána Lászlóné elnökhelyettes – titkár és Kovács Andrásné elnökségi tag. Munkájukat segíti és ellenőrzi a szintén háromtagú felügyelőbizottság: Baksa Árpád elnök,
Horváth Istvánné és Balatoni Józsefné bizottsági tagok.
Az énekkarban enyém, az elnöké a szakmai feladat is: a népdalcsokrok összeállítása, hangszeres kíséret, színpadkép kialakítása,
stb. Akadályoztatásom esetén a területen Bollók Irénke áll helyt.
Az elmúlt év végén új tag érkezett közénk, Török Istvánné, kit
nagy örömmel és szeretettel fogadtunk be.

Sajnos a 2019-es év sem múlt el anélkül, hogy ne kellett volna örök
búcsút vennünk. Eltávozott sorainkból Kovács János, aki éveken
át, súlyos betegen is velünk volt, szinte haláláig. Búcsúztunk örökös tiszteletbeli tagunktól, Sinka Sándornétól, aki drága, szeretett
férjével, Sanyi bácsival sok-sok rendezvényen állt színpadon, képviselve településünket. Kedves halottaink emlékét megőrizzük szívünkben.
Várjuk az énekelni tudó és szerető embereket, hogy a jövőben erősítsék énekkarunkat.
Köszönjük a Polgárőr Egyesületnek, hogy csatlakoztak hozzánk,
és felajánlották együttműködésüket az önkormányzattal közös
szüreti rendezvényünkhöz. Fontos, hogy a településen működő
civil szervezetek között legyen jó a kommunikáció és az együttműködés.
Hiszem, hogy közösen olyan dolgokat is meg tudunk valósítani,
amire egyedül gondolni sem mernénk. Használjuk hát jóra a
közösség erejét, figyeljünk egymás ötleteire, és nyújtsunk kezet
egymásnak!
Tisztelettel kérjük és egyben köszönjük Polgármester úrnak és testületének ez irányú támogatását. Kérem a település lakóit, hogy
látogassanak el rendezvényeinkre, kóstolják meg „Ízőrzőink”
finom ételeit, jelenlétükkel támogatva munkánkat.
Kérem, hogy óvják, védjék, szépítsék környezetünket! Ahova
lehet, ültessenek minél több virágot, a „Kertbarát kör” szívesen
nyújt ebben segítséget, remélve, hogy hamarosan Papkeszi is felkerülhet az ország virágos településeinek listájára.
Kívánom mindenkinek, hogy hozzon az új év sok sikert, feladataik elvégzéséhez kellő erőt, nagyon jó egészséget, és sok-sok örömöt!
KÁROLYI – VARGA RÓZSA

Tájékoztatás az iskolával kapcsolatban
A Magyarországi Református Egyház
Köznevelési Törvénye értelmében a Papkeszi Bocskai István Református Általános
Iskolában igazgatótanácsot kell létrehozni.
A Papkeszi Református Egyházközség,
mint intézményfenntartó számára kiemelten fontos az iskola hosszú távon törvényes, kiegyensúlyozott működése és fejlődése, ezért a fenti jogszabályi előírások
figyelembevételével, széles társadalmi bázison alapuló igazgatótanácsi testület létrehozását döntötte el. A testület várhatóan
ez év elején megalakul.

Az intézményfenntartó számára különösen
fontos az is, hogy az iskolába járó gyermekek sikeres tanulmányi előmenetele mellett
megvalósuljon lelki fejlődésük is református, keresztény szellemiségben. Hiszen a
jövőről alkotott képük és ezáltal a valóságos jövőjük is pozitív irányban változik
meg azoknak, akik Istenben bíznak.
Ennek szellemében, az intézményfenntartó
az intézmény vezetőségével összhangban
támogatja és elismeri a hivatásuk iránt
elkötelezett, keresztény pedagógusainkat,
technikai dolgozóinkat, és a tőle telhető

módon mindent megtesz az intézményben
folyó oktató-nevelő munka zavartalan
körülményeinek biztosítására.
Megköszönve figyelmüket, tisztelettel kérem a kedves szülőket, és minden jóakaratú
testvéremet, hogy az immár több, mint tíz
éves múlttal rendelkező református iskolánk jövője érdekében közösen, egyetértésben munkálkodjunk!
KÁLMÁN ANDRÁS
GONDNOK

Papkeszi Református Egyházközség
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„Ne hagyjátok a templomot, a templomot, s az Iskolát !”
Reményik Sándor 1925-ben Erdélyben írt
verse majd egy évszázad távlatából is fontos
intelmet intéz hozzánk. A templom és
iskola együtt a hit és a tudomány bástyái
életünk épületén. Két nyelv számára is
ugyanilyen erősség az iskola és a templom:
mégpedig az „Anyanyelvé”és az ’Atyanyelvé”, ahol ősi magyar nyelvünk és Isten
beszéde kincs.
A templom őrzi a múltat, az iskola formálja a jövőt. Egymás nélkül mindkettő csak
maga körül forog, mint egy „ringlispíl”, de
ha együtt működnek, olyanok, mint a helikopter két propellere, az egyik a jármű
emelkedését, a másik az előre haladását
szolgálja.

Papkeszin a templom kövei a község sok
évszázadának tanúságtevői. Őseink itt kértek erőt az életükhöz, itt kerestek vigaszt a
bajokban. Az Iskola pedig a jövő nemzedékek boldogulásához ad korszerű ismeretbeli, és hisszük, értékes jellembeli eszköztárat.
A betűk, számok, nyelvek világán keresztül
kiteljesedik számukra az egész világ, melyet
a számítógépek kezelése nyomán sajátíthatnak el. Ennek ellenére az a cél, hogy az itt
élő gyermekeink számára megmaradhasson e település és e környék szülőföldnek,
megélhetésük, boldogulásuk színterének.
Azért imádkozunk, és azért dolgozunk,
hogy a Templom és Iskola ölelő karjai hívják, várják és életre szóló tudással, áldással

indítsák útjára az itt élő gyermekeket,
családokat.
„…ne halljátok soha többé
Isten igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában
Ne hallja szülője szavát?!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
…A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükben biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!”
VIRÁGH SÁNDOR, LELKÉSZ

Papkeszi Község Önkormányzata
versmondó versenyt szervez,
melynek célja a Költészet napjának
méltó megünneplése
Kiemelten javasolt költő: Szabó Lőrinc
Egyéb javasolt költők: Ady Endre, Babits Mihály, Füst
Milán, Illyés Gyula, József Attila, Juhász Gyula, Karinthy
Frigyes, Kassák Lajos, Kosztolányi Dezső, Márai Sándor,
Móricz Zsigmond, Nagy László, Pilinszky János, Radnóti
Miklós, Tóth Árpád, Weöres Sándor, Váci Mihály.
Az óvodás és az alsó tagozatos kategóriákban bármely
klasszikus vagy kortárs költő verse megfelel.
Szabályok:
Egy-egy kategória elindításához minimum 5 fő jelentkezése
szükséges. Jelentkezni egy verssel lehet, a szerző és a cím
pontos megjelölésével. A műveket felolvasni nem lehet.
A verseny értékelése:
A produkciókat 3 fős zsűri értékeli, amely mindegyik kategóriában az 1-3. helyezetteknek oklevelet és könyvjutalmat ad.

Kategóriák:
óvodás,
általános iskola alsó tagozatos,
általános iskola felső tagozatos,
középiskolás, felnőtt.
A rendezvény időpontja: 2020. április 18-án
1400 órától óvodás és általános iskola alsó tagozatos kategóriák, 1600 órától általános iskola felső tagozatos és
középiskolás, felnőtt kategóriák.
Helyszíne: Kultúrház, Papkeszi, Fő u. 21.
Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók:
A jelentkezési határidő: 2020. március 31.
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével vagy elektronikusan az epapkeszi@gmail.com e-mail címen lehet a megadott
határidőig. Jelentkezési lap a település könyvtáraiban vagy a
fent jelzett e-mail címen kérhető. További információ:
Savanyu Beáta 656-189; 30/7905094
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MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ
Papkeszi Község Önkormányzata
szeretettel várja az érdeklődőket
az alábbi rendezvényére

2020. február 22-én

Papkeszi Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt
és kedves családját
az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc emlékműsorára,
amely 2020. március 15-én 10.00 órától
kerül megrendezésre
a papkeszi Kultúrházban.
Ünnepi beszédet mond
Ráczkevi Lajos polgármester.

Papkeszi a mi otthonunk,
jövőnk címmel bemutatkoznak
a település intézményei (15:00),
majd Nótaest (17:00),
végül disznótoros vacsora.

Az emlékműsort és a koszorúzást követően a községi parkban a 2019-ben
született gyermekek
emlékfájának elültetésére kerül sor,
melyre tisztelettel meghívjuk.

Tervezett programok
FEBRUÁR
4. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása
(16:00) a nagyteremben.
10. Farsangi játszóház (13:00) Papkeszin.
11. Farsangi játszóház (16:00) Colorban.
15. Farsangi Retro diszkó a BIRÁI Szülői Munkaközösségének
rendezvénye.
15. Farsangi mulatság Colorban a TEC szervezésében.
22. Papkeszi a mi otthonunk, jövőnk címmel utolsó Efop-os rendezvényünk, ahol bemutatkoznak a település intézményei (15:00),
majd Nótaest (17:00), végül disznótoros vacsora.
MÁRCIUS
3. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása
(16:00) a nagyteremben.
13. Ünnepi megemlékezés – a Bocskai István Református Általános Iskola rendezvénye (8:00).
15. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékműsora
és emlékfa ültetés (10:00) Papkeszin.
15. Ünnepi megemlékezés Colorban TEC rendezvénye.

21. Tavaszköszöntő bál a Vadrózsa Óvoda és Szülői Munkaközössége szervezésében.
30. Húsvéti játszóház Papkeszin (13:00).
31. Húsvéti játszóház Colorban (16:00).
ÁPRILIS
7. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása
(16:00) a nagyteremben.
16-18-ig Költészet napi rendezvények
16-án 17.00 órától kiállítás-megnyitó. Tavaszi tárlatunk kiállítója
Jáger István grafikusművész. A kiállítást megnyitja Fábián László
grafikusművész.
18-án XIII. Települési Versmondó verseny: 14.00 órától az óvodás,
és általános iskola alsó tagozatos kategória, 16.00 órától általános
iskola felső tagozatos és középiskolás/felnőtt kategóriákban.
17. Szemétszedés Colorban a TEC szervezésében.
22. Előadás a környezettudatos életmóddal kapcsolatban elsősorban a diákok számára.
29-30. Bocskai Napok programjai.
30. Májusfa-állítás Colorban a TEC szervezésében.

2020. február
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Szólásszabadság? Pletyka?
A Rendőrségen vizsgált szabálysértések és bűnügyek között vannak olyan esetek, amikor a sértett fél azért tesz feljelentést, mert
róla pletykáltak, őt sértő, bántó dolgot mondtak mások előtt.
Nem is gondolják gyerekek, ifjú és meglett felnőttek, hogy milyen
könnyen lehet jogszabálysértésbe keveredni csupán azzal, hogy egy
ismerősről, hozzátartozóról, barátról elmondunk, tovább adunk
olyan információt, aminek nem jártunk utána, ami lehet, hogy
nem valós, nem megalapozott!
Mindenki szeret jól informált lenni, a beszélgető partnerére hatni,
őt meglepni. Ennek azonban komoly következményei lehetnek! A
rosszindulatú megjegyzésekkel, másokról valótlan tények állításával az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekményt követünk el.
Rágalmazás. Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására
alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló
kifejezést használ, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel
büntethető. Két év lehet a büntetés, ha mindezt aljas indokból
(rosszindulattal), nagy nyilvánosság előtt (több ember hallja egy
gyűlésen vagy rendezvényen, interneten, újságban) vagy jelentős
érdeksérelmet okozva követik el (személy életét vagy egy intézmény működését zavarja, lehetetlenné teszi).
Becsületsértés. Aki más munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben (az önkormányzati, oktatási intézmények munkatársainak
elfogadhatatlan stílusú és tartalmú bírálata) vagy magánszemélyre
nagy nyilvánosság előtt a becsület csorbítására alkalmas kifejezést
használ, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntet-

hető. A becsületsértés lehet tettleges is, pl. leköpés, itallal leöntés, ruházat letépése, fizikai érintés.
A becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése és annak nyilvánosságra hozatala, hozzáférés megengedése is
bűncselekmény. Három év lehet a büntetés, ha mindezt nagy nyilvánosság előtt vagy jelentős jogsérelmet okozva teszik.
Rossz hír keltése is hasonló bűncselekmény, hasonló következményekkel.
A szólásszabadság alapvető emberi jog! De csak addig tart, amíg
ezzel másokat nem bántunk, sértünk, alázunk meg, amíg másokról
nem állítunk megalapozatlan dolgokat!
Mások életébe történő durva beavatkozásnak minősül, ha az érintett
személyről valótlant állítunk, a személyét sértő kifejezéseket használunk, rossz hírét keltjük.
Hétköznapi nyelven ezt rosszindulatú pletykának nevezzük!
Fel kell hívnom a figyelmet a nagy nyilvánosság kifejezésre. A
nyomtatott sajtó, az elektronikus média (TV, rádió), az internetes
fórumok, közösségi oldalak annak számítanak. Talán nem is gondolják, hogy például egy Facebook vagy Instagram bejegyzésben
milyen könnyen követhet el valaki valójában bűncselekménynek
minősülő dolgot. A kommentekben, bejegyzésekben, a beszúrt félmondatokban állított valótlan vagy elfogadhatatlan hangnemben megfogalmazott tényekért, véleményért az írójának vállalni
kell a felelősséget.
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Ne csak egy kis felületet kaparjon le!
A jármű szélvédőjéről a pára, a jég és a
hó teljes eltakarítása a járművezető
kötelessége.
Ha indulás előtt a vezető nem gondoskodik a gépjármű üvegfelületein lévő pára, jég
vagy hó eltakarításáról, akkor kisebb az
esély arra, hogy a veszélyhelyzetet időben
felismerje és reagáljon rá. A pára- és jégmentesítés, a jármű hótól való megtisztítása akár több percet is igénybe vehet, ezért
indulás előtt számoljanak ezzel az idővel a
megfelelő látás biztosítása érdekében.

A balesetek megelőzése érdekében kérjük,
fogadják meg az alábbiakat:
Elindulás előtt mindig ellenőrizzék a gépjárműveket, teljesen tisztítsák meg a szélvédőt, és távolítsák el a ráfagyott, ráhullott
csapadékot!
A belső párásodás megszüntetése nélkül ne
induljanak útnak! A legjobb módja szélvédők szárításának az üvegekre irányított,
intenzív fokozatra kapcsolt légkondicionáló használata.
Ne csak a szélvédőről takarítsák le a havat,

hanem a jelző- és világító berendezésekről is,
és amennyiben lehetőség van rá, a motorháztetőn, a gépkocsi tetején és csomagtartóján se hagyjanak havat, mert az a haladás
során leesik, és másokat veszélybe sodorhat!
Ne feledjék, hogy a baleset-megelőzés
mindnyájunk feladata, és kölcsönös egymásra figyeléssel vegyenek részt a közlekedésben!
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Papkeszi Hírlap
Kiadó: Papkeszi Község Önkormányzata • Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság • Felelős szerkesztő: Savanyu Beáta
Készült: Tradeorg Nyomda Kft., Fûzfőgyártelep • Felelős vezető: Tóth Zoltán • Nyomdai előkészítés: Hebling-Szűcs Éva
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Közérdekű információk
Egészségügyi és szociális ellátás
Háziorvos: Dr. Rimay László Zoltán
Háziorvos rendelési ideje telephelyenként:
Papkeszi

Colorchemia ltp. Fűzfőgyártelep

Hétfő

12.00–15.00

–

8.00–11.00

Kedd

8.00–12.00

12.00–13.00

–

Szerda

–

–

10.00–15.00

Csüt.

8.00–12.00

12.00–13.00

–

Péntek

–

–

8.00–13.00

Telefon: (88) 550-709, Fax: (88) 550-810
e-mail: balatonalmadi.jaras@veszprem.gov.hu
Kormányablak Osztály
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Telefon: (88) 550-264, (88) 550-537,
(88) 550-265, (88) 550-536, Fax: (88) 550-827
e-mail:
balatonalmadi.kormanyablak@veszprem.gov.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő:7.00-17.00 Kedd: 8.00-16.00
Szerda: 8.00-16.00 Csütörtök: 8.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00

Sürgős esetben a háziorvos (rendelési időben)
a +36-70-323-7297 telefonszámon, rendelési
időn kívül a +36-70-379-1586 telefonszámon
érhető el.
Hétköznapokon 16.00 – 8.00 óráig, vasárnap
és munkaszüneti napokon 8.00 – 8.00 óráig
központi ügyelet (Egészségügyi Központ,
Balatonalmádi, Petőfi S. u. 2-4., „A“ épület, földszint,
Tel.: +36 88 412 104.
Tisztelt Betegek! Kérjük, hogy a rendelési idő
vége előtt legalább 1/2 órával szíveskedjenek
megjelenni a rendelőben!

Kormányablak Osztály
8184 Balatonfűzfő Nike körút 1.
Telefon: (88) 550-294, (88) 550-293,
(88) 550-295, (88) 550-266, Fax: (88) 550-828
e-mail:
balatonfuzfo.kormanyablak@veszprem.gov.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő:7.00-17.00 Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-12.00 Csütörtök: 8.00-18.00
Péntek: 8.00-12.00

Gyógyszertár
A gyógyszertári ellátást a Tátorján Patika által
működtetett fiókgyógyszertár biztosítja,
Papkeszi, Fő u. 65. szám alatt.
Nyitvatartási ideje:
Hétfő 12.30 – 15.30 Kedd 8.30 – 12.00 Szerda Csütörtök 8.30 – 12.00 Péntek 11.00 – 12.00

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 32.
Telefon: (88) 550-718, Fax: (88) 550-809
e-mail: balatonalmadi.hatosag@veszprem.gov.hu
balatonalmadi.gyamugy@veszprem.gov.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00 - 16:30 Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00 - 16:30 Csütörtök: 8:00 - 16:30
Péntek: 8:00 - 13:00

Védőnő: Kiss Irén védőnő
Dr. Danka József Egészségház
8183 Papkeszi, Fő utca 65. Tel.: 88/484-577
Email: papkeszi.vedono@invitel.hu
Önálló védőnői tanácsadás:
Várandós és nővédelmi tanácsadás:
szerda 8.00-10.00 Csecsemő-, gyermekés ifjúsági tanácsadás: szerda 10.00-12.00
Fogászat: ER-Dent 3000 Kft.
8182 Berhida (Peremartongyártelep), Szegfű utca 3.
Rendelési idő:
Hétfő 7.00 – 10.30 Kedd 14.00 – 18.30 Szerda
14.00 – 18.30 Csütörtök 7.00 – 10. 30 Péntek
14.00 – 18.30 Bejelentkezés: személyesen vagy
telefonon: 06-70/5875061
Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti
Központ és Szociális Szolgálat
Papkeszi telephelye (8183 Papkeszi, Fő utca 65.)
Szabó Beáta családsegítő
Tel: 06-20/259-2073
e-mail: papkeszijolet@gmail.com
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.00-15.00 Szerda: 10.00 – 12.00
(Előzetes időpont egyeztetéssel segítik a gyors és
pontos segítő munkát, kérjük éljenek a lehetőséggel!)
Házi segítségnyújtás, étkeztetés:
Humpók Ferencné gondozónő

Foglalkoztatási Osztály
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 44.
Telefon: (88) 550-721, Fax: (88) 550-811
e-mail:
balatonalmadi.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
veszprembalatonalmadijh-mk@lab.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00 - 14:00 Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00 - 14:00 Csütörtök: 8:00 - 14:00
Péntek: 8:00 - 12:00
A Balatonalmádi Járási Hivatal települési ügysegédje minden hét szerdai munkanapján 10.00 –
10.30 óráig tart ügyfélfogadást a Balatonfűzfői
Közös Önkormányzati Hivatal Papkeszi
Kirendeltségén.
Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal
Papkeszi Kirendeltsége (8183 Papkeszi, Fő utca 42.)
Telefon: 06-88/588-650, Fax: 06-88/588-651
Web: www.papkeszi.hu Email: hivatal@papkeszi.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00 – 16.00 (Ebédidő: 12.00 – 12.30)
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00 – 17.00 (Ebédidő: 12.00 – 12.30)
Csütörtök. Nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00 – 12.00

Oktatási, nevelési intézmények

Közigazgatás
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Balatonalmádi Járási Hivatal
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Szivárvány Bölcsőde és Óvoda „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda 8183 Papkeszi, Fő u. 46.
Telefon: 06-88/484-183
E-mail: vadrozsa76@invitel.hu

Bocskai István Református Általános Iskola
8183 Papkeszi, Fő u. 34.
Telefon: 06-88/573-605
E-mail: biraititkar@gmail.com
Igazgató: 06-30/6322119
Honlap: www.birai.hu
Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
8184 Balatonfűzfő Irinyi u. 2.
Telefon: 88/586-090
E-mail: irinyi@fuzfosuli.hu

Könyvtárak, kultúrházak
Papkeszi Községi Könyvtár és Kultúrház
Cím: Papkeszi, Fő u. 21.
Telefonszám: 88/656-189
Email: epapkeszi@gmail.com
Nyitva tartás:
Hétfő: 15.00 – 19.00 Kedd: 9.00 – 13.00
Szerda: 11.00 – 19.00 Csütörtök: 8.00 – 13.00
Péntek: 10.00 – 17.00
Vitéz Bartha Andor Művelődési Ház és
Klubkönyvtár
Cím: Papkeszi, Colorchemia ltp. 101.
Telefonszám:88/656 - 202
Email: epapkeszi@gmail.com
Nyitva tartás:
Kedd és csütörtök: 14.30 – 18.30
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
Balatonkenese Rendőrőrs
Őrsparancsnok: Éliás Gábor r. alezredes
Cím: 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.
Telefonszám: 0630/630-8115, 88/584-970
Email: eliasg@veszprem.police.hu
Fogadóórák:
Őrsparancsnok:
Fogadóórája: minden hónap első szerdáján
9.00 – 11.00 (Rendőrőrs épületében)
Papkeszi település körzeti megbízottja:
Budai Tibor r. főtörzszászlós, lovas kmb.
Tel.: 30/6366751
Fogadóóra: a Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztett tájékoztató szerint.
Központi segélyhívó: 112, valamint a járőr
mobil: 30/572-9008 telefonszámokon.
Közvilágítási hibák bejelentése egyedi problémák esetén:
Fényforrás Kft.
Tel.: 06-70/408-6908, fax: 88/463-099
Email cím: fenyforraskft@gmail.com, vagy
www.kovika.hu
Utcák, illetve csoportos meghibásodás esetén:
EON 06-80/533-533
Vízmű hibabejelentés: Bakonykarszt Víz- és
Csatornamű Zrt. 8100 Várpalota, Péti út 1.
Tel: 88/471-710
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, szállítása és ártalommentes elhelyezése: Parrag György egyéni vállalkozó 0630/9462378
Kéményellenőrzés bejelentése: 1818

