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Kedves Papkesziek!
Karácsonykor minden család igyekszik legalább néhány órát együtt tölteni. Tervezgeti, 
hogy kihez fog ellátogatni és tervezgeti, kiket fog vendégül látni az ünnepek során. Elter-
vezik az ünnepi fogásokat, előkerülnek a fagyasztóból a féltve őrzött nyári finomságok, a 
szomszédtól kapott hal vagy a karácsonyra tervezett baromfi. Nekiállunk diót törni, ha 
sikerül valamennyit megmenteni a burokfúrólégytől és átválogatjuk a pincébe rakott ter-
ményeket.
Mindenki tervezgeti a karácsonyt, de nem tudunk pontos dátumokat, nem tudjuk, hogy 
jöhetnek-e a családtagok, ismerősök, nem tudjuk, hogy elutazhatunk-e vagy itthon kell 
maradunk. Mindenki reménykedik, hogy az ünnepeket együtt töltheti szeretteivel.
Mert az idei karácsonyt nagyon nehéz megtervezni. Figyelnünk kell a híradásokra, az ak-
tuális intézkedésekre és ajánlásokra. Csak akkor találkozhatunk szeretteinkkel, ha azt az 
aktuális intézkedések lehetővé teszik. 
Az idei betervezett rendezvényeinket sajnos nem tudtuk megtartani. Sorra mondtuk visz-
sza a megrendeléseinket, időpont foglalásainkat. Sokszor kikerültek a rendezvények pla-
kátjai, majd másnap az elmarad felirat került rá. Köszönöm a lakosságnak, hogy megértő 
volt, és toleránsan kezelte a programváltozásokat. Megértettük, hogy a biztonságunk sok-
kal fontosabb, mint egy rendezvény.
Köszönöm minden lakosnak az együttműködést, a felelős és megfontolt viselkedést a 
 Covid-19 járvány idején.
Köszönöm intézményeink minden dolgozójának, hogy vigyáznak gyermekeinkre és biz-

tonságban tudhatjuk őket. Köszönöm a szolgáltatóinknak, hogy továbbra is helyben 
rendezhetjük ügyeinket és vásárlásainkat. Köszönöm minden lakosunknak, hogy 
az előírásokat és rendelkezéseket betartja és vigyáz magára és embertársaira.
A híradásokból és a közleményekből tudjuk, lassan elkészülnek a védőoltások és 

az engedélyezésük is megtörténik. De addig is kérem mindenki türelmét és meg-
értését.

Ha kell böjtöljük ki ezt az időszakot, hogy a vírus leküzdése után újra együtt lehessünk 
mindannyian rendezvényeinken, ünnepeinken és a mindennapokban.

Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket. 
Leljék meg örömüket szeretteikben és embertársaikban, hogy a karácsonyt és az új eszten-
dőt új szívvel és újult erővel kezdhessük.
Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet kívánok 
mindenkinek!

Ráczkevi Lajos 
polgármester
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A Képviselő-testület 2020. október 14-én rendkívüli ülést tartott.
A Képviselő-testület
• a központi háziorvosi ügyelet közös – Balatonalmádi, Alsóörs, 

Balatonakarattya, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, 
Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, Litér, Papkeszi – fi-
nanszírozásához többletfedezet biztosításáról döntött.

• a Vadrózsa Napköziotthonos Tagóvoda tornaszobája építési en-
gedélyezési tervének elkészíttetését határozta el.

• a Papkeszi Polgárőrség támogatását határozta el, a civil szervezet 
tulajdonában lévő személygépkocsi 2020. évi kötelező gépjármű 
felelősségbiztosítási díjának megfelelő összegben.

• 2020. november 1-jétől a település főépítészi feladataival Bog-
dán László okl. építészmérnököt bízta meg. A főépítész minden 
hónap első hétfői munkanapján 8.00-10.00 óra között személyes 
ügyfélfogadást tart a Községháza épületében. A főépítész telefo-
nos elérhetősége: 06-30/2915951.

• a Vitéz Bartha Andor Művelődési Házban lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiséget 2020. november hó 1. napjától vállalkozási 
tevékenység céljára bérbe adta Flaskár Tamás egyéni vállalkozó 
részére.

A Képviselő-testület 2020. október 27-én közmeghallgatást tartott 
a Vitéz Bartha Andor Művelődési Házban.
• Az érdeklődők meghallgathatták dr. Galgóczy Gábor 

környezetvédelmi igazgató (Nitrokémia Zrt.) tájékoztatóját a 
lakóhelyi környezet állapotáról, Colorchemia ipartelep kármen-
tesítéséről. A tájékoztatót követően a felmerült kérdésekre Tóth 
Csaba a Nitrokémia Zrt. vezérigazgatója válaszolt.

• Ráczkevi Lajos polgármester tájékoztatta a jelenlévőket az ön-
kormányzat 2020. évi tevékenységéről, pénzügyi-gazdasági hely-
zetéről.

A Képviselő-testület
• a Papkeszi 700. hrsz. alatt felvett „új” utca közvilágításának (I. 

szakasz) megterveztetéséről döntött. 
• a lakótelepen lévő fák szakértővel történő vizsgálatát határozta 

el, továbbá a veszélyes fák kivágására árajánlatok beszerzéséről 
döntött.

A Képviselő-testület 2020. október 28-én közmeghallgatást tartott 
a Községháza tanácstermében.
• Éliás Gábor r.alezredes tájékoztatta a jelenlévőket a település 

közbiztonsági helyzetéről.
• Bárdosi György, a Város és Ház Bt. ügyvezetője előzetes tájékoz-

tatást adott a településrendezési eszközök felülvizsgálatával kap-
csolatban.

• Ráczkevi Lajos polgármester tájékoztatta a jelenlévőket az ön-
kormányzat 2020. évi tevékenységéről, pénzügyi-gazdasági hely-
zetéről.

A Magyar Közlöny 2020. évi 237. számában megjelent a veszély-
helyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, 

ami 2020. november 4-én 0 órakor lépett hatályba. A katasztrófa-
védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak 
szerint a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja, mivel a veszélyhelyzet fennállása alatt a képviselő-testü-
let nem hívható össze. A rendkívüli jogrendben az alábbi döntések 
születtek:
• Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Megállapodása mó-

dosításának jóváhagyása. 
• A 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 6/2020. (XI. 

21.) önkormányzati rendeletet megalkotása. 
• Balatonalmádi járás kötelező felvételt biztosító általános iskolái 

körzethatárai kialakításának véleményezése.
• Balatonalmádi Rendőrkapitányság hivatásos állománya 3 fő tag-

jának jutalmazására pénzeszköz (bruttó 150.000 Ft) biztosítása a 
Colorchemia lakótelepen történt vagyon elleni bűncselekmény 
gyors és hatékony felderítésében végzett kiemelkedő tevékenysé-
gük elismerése céljából.

• Papkeszi, Fő utca 30. sz. alatti ingatlan megvásárlása a Magyar 
Falu Program pályázatán nyert 5 millió forint támogatás és az 
önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére.

• 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
• Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj össze-

gének 6.000 Ft/hó összegben történő megállapítása.
• A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjra 

érkezett pályázatok elbírálása. A pályázatot benyújtók – Kovács 
Réka, Mester Bianka és Leposa Virág Kata – részére a támogatás 
megállapításra került, elutasító döntés nem született.

• Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programjába – a Bocskai István Református Általános Iskola 
kezdeményezésére – Schweitzer Tünde Hanna 8. osztályos tanu-
ló elvi támogatása.  folytatás a 9. oldalon!

Önkormányzati hírek

Papkeszi Hírlap
Kiadó: Papkeszi Község Önkormányzata • Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság • Felelős szerkesztő: Savanyu Beáta

Készült: Tradeorg Nyomda Kft., Fûzfőgyártelep • Felelős vezető: Tóth Zoltán

Szép karácsony alkalmából nem kívánok egyebet: 
csendes léptetek kísérje a szeretet! 

Szívetekbe béke, lelketekbe nyugalom, 
legyetek boldogok ezen a szép karácsonyon! 

Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kíván a
Papkeszi Hírlap szerkesztőbizottsága.
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Karácsonyhoz közeledve…
Tisztelt Olvasó!

Jézus születésének örömhírét elsőként a pásztoroknak mondta el 
az Úr angyala: 
„Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az 
Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. De az angyal így szólt hozzájuk: 
»Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek, és az lesz majd 
az egész népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, 
Dávid városában!«” Lk 2,9-11
Ne féljetek, szól hozzánk is az angyali üzenet! A 2020-as évre saj-
nos jellemző a bizonytalanság, esetleg a félelem is. Egy világjár-
ványt élünk meg, ami nagyban meghatározza mindennapjainkat, 
az emberekkel való kapcsolattartásunkat. Az a bizonyos másfél-két 
méteres távolságtartás – ami egyébként fontos a jelenlegi helyzet-
ben – talán nem is csak annyi. Komoly kihívást jelent sokak szá-
mára a korábban természetesnek tűnő családi, baráti kapcsolatok 
fenntartása. És nem tudjuk, meddig tart még…
Az viszont bizonyos, hogy elérkezik a Szenteste, amikor legalább 
egyszer egy évben leáll ez a rohanó világ, és szeretteinkre tudunk 
figyelni, legjobb esetben a családok is együtt tudnak lenni. A 
nagyszülők unokáik ragyogó arcát látva elfelejtik minden gondju-

kat, semmi más nem fontos, csak szeretni, megbecsülni egymást. 
Megvalósulhatnak-e idén is ezek a találkozások, vagy másként telik 
majd az ünnep?
Bárhogy is lesz, az angyal nekünk is hirdeti: ne féljetek! Bíznunk 
kell Isten gondviselő szeretetében. Ő odaajándékozza nekünk Fiát, 
hogy általa éljünk. Soha nem vagyunk egyedül, a legnagyobb baj-
ban sem! Karácsony ünnepének ez az egyik üzenete, midőn betel-
jesedtek a Próféta szavai: 

„Íme, a szűz fogan és fiat szül,
Emmanuel lesz a neve.
Ez azt jelenti: Velünk az Isten!” Mt 1,23

Talán nem úgy fog elmúlni ez a járvány, hogy közben nem válto-
zott semmit az ember. Talán tanulunk belőle, és az igazi értékekre 
helyezzük a hangsúlyt. Igazi értékekre, melyeket nem lehet megvá-
sárolni: az őszinte, tiszta Isten és emberi kapcsolatra. 
Szívből kívánok mindenkinek Áldott Karácsonyt, és Isten kegyel-
méből nyugodtabb, félelem nélküli Új Esztendőt!
Imádkozzunk egymásért!

Laposa Norbert József 
plébános

Szabad-e az Úr Jézust dicsérni?
Szabad-e bejönni Betlehemmel? Szabad-e az Úr Jézust dicsérni? – 
hangzott fel még néhány évtizeddel ezelőtt Szentestén az otthonok 
kapujában a kérdés. Szabad! – hangzott a felelet. Az ünnep igazi 
ajándékát az együtt ünnepelők számára a betlehemesek, kántálók 
jelenetei, énekei jelentették, a terített asztal „bősége” mellett bő-
völködtek szívbéli örömben is, amit minden korosztály sugárzó 
arcáról lehetett leolvasni. Nem tárgyaknak örültek, egymásnak. Az 
időt nem sajnálták egymás meglátogatására, köszöntésére, mert az 
ünnep előtt nem merültek ki az akciós termékek hajtóvadászatá-
ban, kívánságlisták teljesítésében, és nem elmenekülni akartak az 
ünneptől, hanem megélni. Az ünnep napjaiban. Nem előtte, nem 
utána, hanem a rendelt időben. Mert Karácsony azért került oda 
a naptárba, ahol van, mert ekkor áll be a fordulat: a legsötétebb 
napok után növekedni kezd a világosság időtartama. Túljuthatunk 
a mélyponton, élednie lehet a reménynek, esélyt kapunk, hogy a 
szeretet, béke és öröm megélése ellensúlyozza a természetszerűen, 
bogáncs módra belénk ragadó lehangoltságot, depressziót.
Az ünnep neve karácsony, ami testet öltést jelent. Jézus születését 
ünnepeljük. Nem ismerjük pontosan az Ő tényleges születésnap-
ját, de megünnepeljük a születését, mert sorsa tanulságai emberlé-
tünk értelmezését segíti. Az évszázadok sokféle dísszel ékesítették 
az ünnep látvány-elemeit, a modern technika lehetővé teszi, hogy 
egy hónappal az ünnep előtt fények villózzanak, andalító zenék 
segítik a vásárlókedvet a boltokban, kreatív betlehemek színesítik 
az ünnepi dekorációt. Az ünnep valódi tartalma pedig kiüresedik. 
Hogy templomban, vagy otthon éljük meg, gyakoroljuk az ünnep 
lelki részét, az mindenkinél másképp hat, attól függően, hogy ki 
mennyire közösségi beállítottságú. Az ünnep valódi tartalma pe-
dig az, amit az ember a csillagos ég alatt él meg: mekkora csoda a 
létünk a hatalmas mindenségben, hogy nem a porszemnyi létünk 
félelmei, hanem a mindenséghez tartozás áhítattal telt egységérzése 
uralkodhat el bennünk. A teremtő előtti hódolat, a születés titokza-

tossága feletti ámulat, és a miért, kiért élhetünk felelős sorsvállalás 
nagy érzéseit engedhetjük közel magunkhoz. Ne ekkorra időzítsük 
az ezek előli menekülést, vagy a szembenézést elkerülő különböző 
hatásfokú kábulatot.
Karácsonyt az teheti boldoggá, ha befogadjuk az örömhírt. Felke-
reshetjük a Szentírásban Máté, Lukács, János evangélista tudósítá-
sait. Ezt a jó hírt, a megváltó születését, égi hírnökök, más szóval 
angyalok adták az embervilág tudtára. Aztán az égi jelt, csillagot 
figyelő tudós világ jutott el a bölcsek képviseletében Betlehembe. 
Ma is lehetünk mind hírnökök, mind szeretet-továbbadók, bár a 
világjárvány miatt más módokon és eszközökkel, de megtalálhat-
juk a Megváltót, az életet.
Karácsonyi lelki tartalmakat a Papkeszi Református Egyházközség 
és Közösség facebook oldalán érhetünk el, mert személyes találko-
zásra nem kerül sor a járványügyi óvintézkedések miatt.
Vigyázzunk egymás testi-lelki egészségére, és ennek ellenére legyen 
áldott karácsonyunk, Jézusra, megbocsátásra, békességre találásunk.

Dicsőség mennyben az Istennek! 
Dicsőség mennyben az Istennek! 
Az angyali seregek 
vígan így énekelnek: 
Dicsőség, dicsőség Istennek! 
 
Békesség földön az embernek! 
Békesség földön az embernek, 
kit az igaz szeretet 
a kis Jézushoz vezet. 
Békesség, békesség embernek!

 
Virágh Sándor 

református lelkész
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Óvodai hírek
Az elmúlt tanév a Március 15-ei ünnep megemlékezésével ért véget. 
Az óvoda bezárásával az élet minket is nehéz helyzet elé állított. 
A megszokott ünnepeink programjaink sorban elmaradtak, de leg-
jobban a gyerekekkel együtt töltött napok hiányoztak. A kapcsola-
tot folyamatosan online, a zárt Facebook csoportokban próbáltuk 
tartani több-kevesebb sikerrel. Ötletekkel, versekkel, mesékkel se-
gítettük az elmaradt heti témák feldolgozását a szülőknek. Húsvét-
ra, ballagásra és az évzáróra ajándékokat készítettünk, amit a vírus 
miatti szabályok betartása mellett az óvoda kapujában vehettek át 
a szülők. Online videó összeállításával kedveskedtünk és ezzel bú-
csúztunk leendő iskolásainktól.
Ezúton is sok sikert és boldog iskolás éveket kívánunk Nekik!

A 2020/2021-es nevelési évben a régi óvodásaink mellett megér-
keztek az új kiscsoportosok. A beszoktatás után mindkét csoportba 
20-20 gyermek jár. Bár a vírushelyzet miatt külsős programjaink 
elmaradnak, a csoportok élete a megszokott rendben zajlik. Az 
óvodapedagógusok munkáját továbbra is segíti a logopédus, a 
gyógy pedagógus és a hitoktatók. Az ősz kiemelkedő ünnepe a Már-
ton nap, amit kis műsorral, körjátékokkal tettünk színesebbé. A 
szülők a színvonalas műsort a Facebook csoportokban követhették 
figyelemmel. Elérkezett az Advent időszaka. Gyerekeinknek nagy 
örömet okoz a Mikulás és a Jézuska várása. A hagyományoktól elté-
rően az ünnepeket vendégek nélkül, mindenki a saját csoportjában, 

szűk körben tartja. Reméljük a gyermekeknek így is nagy örömet 
fogunk szerezni a csillogó karácsonyfák alá becsomagolt díszes 
ajándékokkal, játékokkal.
Mindenkinek Békés, Meghitt Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk!

„Karácsonyi angyalkák, 
Gyertyafénye ragyog rád. 
Szól az ének, hívja már 

Szent karácsonyéjszakát. 
Neked is eljön, s azt kívánom, 

Legyen békés, boldog a karácsony!”
 

Budáné Bende Mónika 
Őri Zsuzsanna

Süni csoport: Balogh István János, Csajághy Dominik, Fehér Jó-
zsef, Hoóz Viola Sára, Jancsó Zsolt Bálint, Jónás Amina, Kamondi 
András, Kási Richárd Kevin, Tóth Zselyke Gyöngyi

Katica csoport: Balogh Nóra Rozália, Batta Zsófi Regina, Farkas 
Flóra, Farkas Izabella, Horváth Roland Maximilián, Kiss Dóra, 
Kiss Lili, Kovács Ketrin Gabriella, Pető Regina, Tóth Dániel, Tóth 
Kristóf, Virágh Balázs
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Bocskai Hírmondó
Mi történt az iskolában?
A mi iskolánk életét is jelentősen megváltoztatta a járvány. Egyik 
napról a másikra kellett tavasszal digitális oktatásra áttérni. Ez a 
helyzet nagy kihívást jelentett a családok és a tantestület számára. 
Szükség volt jó szervezésre, elszántságra, hatékony együttműkö-
désre és toleranciára mindkét fél részéről. Becsülettel és sikeresen 
megoldottuk együtt. 
Iskolánk csatlakozott a Microsoft Teams kommunikációs hálózatá-
hoz. Ez könnyen hozzáférhető, egységes, tanulásra, tanításra, kap-
csolattartásra egyaránt alkalmas felületet jelent mindannyiunknak. 
(A krónikás itt vallja be, hogy neki még van mit tanulnia a rend-
szerről!) Ezzel nagy lépést tettünk a 21. századi iskolamodell felé, 
digitális átállás esetén pedig gördülékenyebben mennek dolgaink.
Az iskolára jellemző eseménydús hétköznapok a vírussal megszűn-
tek, hiszen tartózkodunk minden iskolai szintű rendezvénytől. A 
szabályok közepette keressük a módot arra, hogy diákjaink jól éljék 
meg a hétköznapokat, hiszen nem a félelmet, hanem az óvatosságot 
tápláljuk bennük.

A magyar népmese napja
2005. óta ünnepeljük szeptember 30-án, Benedek Elek születés-
napján a magyar népmeséket. Ezen a napon minden népmesét sze-
rető gyerek és felnőtt megkülönböztetett tisztelettel fordul mind 
a magyar, mind más népek meséi felé. Alsósaink a Kultúrházban 
mesehallgatással ünnepeltek. Terescsik Eszter előadásában megis-
merkedtek A hét hollókirályfi című magyar népmesével. Vélemé-
nyük szerint „tök jó volt”!

Szépírási verseny
Az alsósok között meghirdetett iskolai versenyen sok szép munka 
született, a zsűri hosszasan tanakodott, mire dűlőre jutott. A gyere-
kek 4 szövegből választhatták ki azt az egyet, amelyet szívesen má-
soltak le. Minden osztályban a négy legjobb munkát jutalmazta az 
igazgató úr egy „szépíró” tollal.

Az eredmények:
2. osztály: 1. Kovács Barna Álmos, 2. Jónás Alíz, 3. Varga Lilla, 4. 
Gyarmati Alina
3. osztály: 1. Kiss Zsombor, 2. Varga Zeline, 3. Fehér Jozefina, 4. 
Kovács Levente
4. osztály: 1. Kovács Sándor, 2. Kiss Hanna, 3. Eszes Emma, 4. Ba-
latoni Benjámin
Gratulálunk!

Ünnepeink
Mindkét októberi megemlékezésünk digitális formában készült, a 
gyerekek osztályaikban, felvételről nézték meg társaik műsorát. Az 
aradi vértanúk emlékét a 6., 1956 hőseit a 8. osztály idézte meg. 
Büszkék vagyunk rájuk, hiszen e furcsa – közönség nélküli – kö-
zegben is szívhez szólóan, az alkalomhoz illő méltósággal és felké-
szültséggel szerepeltek. Hagyományos 1956-os emlékfutásunkat 
mindenki örömére – ha jelképes távon is –, de megtartottuk.

Európai Karácsonyfadísz-csere Program
Iskolánk 8. osztályos tanulói, Borsné Simon Györgyi rajztanár és 
Kukáné Horváth Barbara angoltanár közreműködésével idén részt 

vesznek az Európai Karácsonyfadísz-csere Programban. A csere-
akció során a helyi diákok nemcsak karácsonyfadíszeket készítet-
tek, hanem angol nyelvű információs csomagot is összeállítottak 
Magyarországról, Veszprém megyéről és Papkesziről. Az elkészült 
anyagokat 13 ország 22 iskolájának küldték el, többek között 
Finnországba, Spanyolországba, Portugáliába, Olaszországba, Né-
metországba, Észtországba és a hazánkkal határos országokba is. 
A rajzórákon kukoricacsuhéból angyalkákat készítettek a diákok, 
a digitális információs csomagba pedig kerültek fotók és videók 
jellegzetes magyar karácsonyi ételekről és magyar nyelvű énekek, 
dalok sem maradhattak ki. Mivel a levelezés, a küldő és a fogadó or-
szágok között idegen nyelven zajlott, így végzőseink végre élesben 
is használhatták angoltudásukat.
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Már november közepe óta nagy izgalommal várják a csomagokat, 
az írásos anyagok pedig a faliújságra kerülnek, hogy minden diák 
számára láthatóak legyenek. A díszeket a zsibongóban felállított 
karácsonyfánkra akasztják majd, így 2020-ban európai karácsony-
fával ünnepelhetnek a bocskaisok.

Suliváró
Iskolánk hagyományosan több foglalkozásra várja a leendő elsősö-
ket. Leendő tanítóik ezen a fórumon is bemutatkoznak.

Papné Vékony Ildikó vagyok (Ildi néni). Pedagógus 
pályámat 1987-ben kezdtem képesítés nélküli óvó-
nőként, majd pedagógiai asszisztensként. Papkeszin 
1989 óta dolgozom tanítóként (ebből öt évet taní-
tottam Vilonyán, összevont osztályban). Tanítói 
diplomámat 1992-ben szereztem az Apáczai Csere 
János Tanítóképző Főiskolán Győrben. 1996-ban 

elvégeztem a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi 
Főiskolán a Háztartásökonómia-életvitel tanár szakot, mellyel felső 
tagozatban technika-életvitel tantárgyat tanítok jelenleg is. 2006-
ban az egri Eszterházy Károly Tanítóképző Főiskolán szakvizsgáz-
tam Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztőpedagógiája 
szakon, mellyel segítem a rám bízott beilleszkedési, tanulási és/
vagy magatartászavarral küzdő gyermekeket.

A papkeszi Bocskai István Református Általános Iskolában hét éve 
tartok Boldogságórákat, mellyel segítem az osztályom tanulóinak 
egészséges lelki fejlődését a hitélettel összeegyeztetve.
Számomra a tanítói pálya hivatás. Úgy gondolom, a tanítást-neve-
lést odafigyeléssel, következetességgel, a gyermekekkel és a szülők-
kel való jó együttműködéssel lehet a leghatékonyabban megvaló-
sítani.

Tóth Anita vagyok (Anita néni). Három gyerme-
kem van, két középiskolás lányom és egy 7 éves 
kisfiam.
Tanítói diplomámat 2001-ben szereztem Győrben 
az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán. 
Matematika műveltségterületen végeztem, mellyel 
a matematikát nem csak alsó, hanem felső tagozat 5. 

és 6. osztályában is taníthatom. A diploma megszerzése után rövid 
ideig Öskün tanítottam a Tasner Antal Általános Iskolában. Gyer-
mekeim születése és cseperedése – pár év kihagyása – után nagyon 
vágytam arra, hogy ismét taníthassak. 2019-ben adódott lehetőség, 
hogy Papkeszin a Bocskai István Református Általános Iskolában 
újra a hivatásomnak élhessek. Jelenlegi osztályomban matematikát, 
rajzot, testnevelést tanítok.
Fontosnak tartom a gyerekek egészséges lelki és testi fejlődését, 
minden tudásommal ezt kívánom szolgálni. A gyermekek felé sze-
retettel fordulok, igyekszem segíteni azokat a csemetéket, akik ta-
nulási nehézségekkel küzdenek.
Célom, hogy az általam tanított és nevelt gyermekek nyugodt, 
kiegyensúlyozott légkörben töltsék napjaikat, tudásszintjük, moz-
gásuk, kézügyességük folyamatosan fejlődjön, s mindezt játékként 
élhessék meg.
Azt gondolom, hogy e célok megvalósítása következetesség-
gel, odafigyeléssel, a pedagógus kollégákkal és a szülőkkel való jó 
együttműködéssel lehetséges.

Íme néhány fénykép arról, milyenek velünk a hétköznapok.

Egész iskolám nevében kívánok szeretetteljes, csendes örömökben 
gazdag karácsonyi ünnepeket!

Forintosné Barabás Mariann, 
krónikás



2020. december  7Papkeszi Hírlap

Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat
Ezúton értesítjük Önöket, hogy az ünnepi időszakban a 

Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 
ügyfélfogadási rendje megváltozik, és az alábbiak szerint alakul:

Utolsó, teljes munkarend szerinti nyitvatartási nap 
2020. december 22. (kedd) 8.00–16.00-ig

Az ünnepi időszakban ügyeletet tartunk:
december 23. (szerda) 9.00-14.00
december 24. (csütörtök) ZÁRVA

december 25. (péntek) ZÁRVA – munkaszüneti nap
december 28. (hétfő) 9.00-14.00
december 29. (kedd) 9.00-14.00

december 30. (szerda) 9.00-14.00
december 31. (csütörtök) 9.00-12.00

2021. január 1.(péntek) ZÁRVA - munkaszüneti nap

Első, teljes munkarend szerinti nyitvatartási nap
2021. január 4. (hétfő) 8.00-16.00-ig.

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

Telefonon, a következő elérhetőségeken találhatják meg 
munkatársainkat a fent megjelölt nyitvatartási időben:

06 88-451-051
A segítség elérhető az ünnepek alatt is!

A Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat által 
működtetett készenléti telefon a fent leírt ügyeleti időn kívül 

krízishelyzetben hívható szám:
06 20-378-9527

Az ünnepek alatt sincs egyedül, ha magányos, lelki válságba került.
„Kapcsolat” Lelkisegély Szolgálat 

24 órás ügyelete ingyenesen hívható az ország területén vezetékes 
és mobilhálózatból:

116-123 vagy 06/88/422-205.

Bántalmazták, vagy megalázták, családon belüli erőszak 
áldozatává vált? Ingyenesen hívható segélyvonal 24 órában 

vezetékes és mobilhálózatról.

06-80/20-55-20 
Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat

Ha otthontalan, fedél nélkül élő embert lát, 
aki segítségre szorul, hívja az

Utcai Szociális Segítők egyesületének Regionális 
Diszpécserszolgálatát

a 06-34/ 511-028 éjjel-nappal hívható telefonszámon.

„Az igazi szeretet sohasem fél attól, hogy túl sokat talál adni.”
Mint minden évben, így most is szeretnénk felhívni a figyelmet az 

adományozásra.

A tavalyi évben számos család, gyermek és felnőtt karácsonyát 
tudtuk megszépíteni az Ön segítségével!

Az Advent újra itt van és közeleg a Karácsony! Ilyenkor szeret-
nénk, ha mások is örülnének és ők is éreznék ennek az Ünnepnek 
a csodáját. Talán ezért van az is, hogy ebben az időszakban szíve-
sebben adunk és bízunk benne, hogy adományaikkal segíthetjük, 

hogy mások se szenvedjenek szükséget.
Ezen tervünk megvalósításához 

kérjük ismét az Ön támogatását!

Szívesen fogadunk tartós élelmiszert, édességet, tisztítószereket és 
tisztálkodó szereket.

Kérjük, támogassák „Édes Karácsony” kampányunkat, amelyben 
idős gondozottjaink és kisgyermekes családok számára gyűjtünk 

édességet. 

Az adományokat december 11-ig várjuk, illetve tudjuk fogadni 
intézményünkben (Baross Gábor u 32.).

Ezen kívül kérjük, hogy amennyiben módjukban áll, csatlakozza-
nak a Lounge Café által szervezett adománygyűjtési akcióhoz is!

Eddigi segítségüket megköszönve, a jövő évbeli találkozás 
reményében kívánunk mindenkinek békés, boldog karácsonyt és 

örömökben gazdag újévet!

Dr. Sajtos Ildikó 
intézményvezető 

FELHÍVÁS
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 

pályázatot hirdet a
rendőrjárőr szakképesítést adó 10 hónapos

valamint
a 2 éves technikumi rendőrszakképzésre

a Veszprém megyei állományába

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi fel-
tételeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várják.

A képzésekre vonatkozó tájékoztató felhívások és felvételi 
feltételek a mellékletekben szerepelnek

További információ és jelentkezés:
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

06/88/428-022/1066-os melléken
vagy a

Balatonalmádi Rendőrkapitányságon
06/88/438-711, 593-910 számán

vagy személyesen hivatali munkaidőben
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A nők elleni erőszak 
megszüntetéséért

A november 25-i világnap egyik fő üzenete, hogy senki ne le-
gyen közömbös a környezetében élőkkel szemben.

Az ENSZ Közgyűlése november 25-ét nyilvánította a nők elleni 
erőszak megszüntetésének nemzetközi napjává. A probléma – a 
nők elleni erőszak – minden társadalomban jelen van, azonban sok 
esetben rejtve marad félelem, szégyen vagy bizalmatlanság miatt. 
Az erőszak nemcsak a fizikai bántalmazásban, azaz a tettlegesség-
ben merül ki, hanem a szóbeli agresszió, a megfélemlítő, megalázó 
magatartás is ide tartozik.
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelten kezeli a kap-
csolati erőszak elleni fellépést és annak megelőzését. A bűnmegelő-
zési előadók a korai felismerés és megelőzés érdekében személyes 
tanácsadással és drámapedagógiai szakemberek bevonásával keresik 
fel a középiskolás fiatalokat, továbbá interaktív, figyelemfelhívó ki-
állításokat és rendezvényeket szerveznek a témában.
A jelenség elleni küzdelemben fontos, hogy az erőszak ne maradjon 
rejtve. A sértettek bántalmazás esetén a rendőrséghez, a családvé-
delmi vagy segélyszolgálatok felé fordulhatnak segítségért.
A világnap egyik legfontosabb üzenete, hogy ne legyünk közömbö-
sek a környezetünkben élőkkel szemben, és ha családi vagy párkap-
csolati erőszakról van tudomásunk, lehetőség szerint nyújtsunk se-
gítséget az áldozatoknak, és legyünk támogató figyelemmel irántuk.

Forrás: police.hu

Biztonságos tüzifavásárlás
Az ősz beköszöntével eljött a fűtési szezon, sokan ilyenkor gondos-
kodnak a téli tüzelőről.
A házaló kereskedők gyakran üzletelnek tűzifával, közöttük pedig 
vannak olyanok, akik különböző módszerekkel igyekeznek megká-
rosítani a gyanútlan vásárlókat.

A fűtési szezon beköszöntével minden évben érkeznek bejelentések 
a rendőrségre tűzifa árusítással kapcsolatos csalásokról. A rendőr-
ség ezért ismételten óvatosságra inti a tűzifát vásárlókat.
Ha bűncselekmény áldozatává váltak, vagy gyanús körülményt 
észlelnek, a lehető legrövidebb időn belül értesítsék a rendőrséget 
a 112-es segélyhívószámon!

A megelőzés lehetőségei:
• állandó, megbízható helyről történő vásárlás,
• hivatalos telephellyel, stabil elérhetőséggel rendelkező vállalko-

zások előnyben részesítése,
• a leszállított áru szigorú leellenőrzése, az ehhez szakértelemmel 

bíró személy helyszínre hívása (ehhez kérheti az önkormányzat 
vagy a polgárőrség segítségét),

• ragaszkodás szabályszerű számla kiállításához, az azon szereplő 
adatok ellenőrzéséhez,

• fizetésre csak a fa lerakása után kerüljön sor, akkor, amikor a sza-
bályszerű teljesítés már nem hagy maga után kétséget.

Forrás: VMRFK Hírlevél
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Tájékoztató az Önkormányzat 2020. évi tevékenységéről
(Ráczkevi Lajos polgármester 

közmeghallgatásokon ismertetett beszámolója)

Tisztelt Papkeszi lakosok!

Az előző közmeghallgatás óta eltelt egy év, ismét számot adunk te-
lepülésünk lakóinak a végzett munkáról, sikereinkről, nehézsége-
inkről, az előttünk álló feladatokról, terveinkről.

Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról az alábbiakban tájé-
koztatom Önöket:

Papkeszi Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési főösz-
szege: 181.136.442,- Ft, melynek legnagyobb részét a kötelezően 
ellátandó feladatokra kell, hogy fordítsa az önkormányzat. A köte-
lező feladatokon túl az önként vállalt fejlesztésekre, civil szerveze-
teknek nyújtott támogatásokra csak saját forrásból van lehetőség, 
azonban azok alacsony összege nem igazán engedi „nagyban” ál-
modni a Képviselő-testületet.

A költségvetés végrehajtásának I-III. negyedévi alakulása a kö-
vetkező:

Bevételek:
Bevételeink közül a központi költségvetési támogatások időarányo-
san teljesültek. A 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhely-
zet (COVID-19) a 2020. évi működést jelentősen befolyásolta. A 
gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után 
a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjár-
műadó nem illeti meg, Önkormányzatunk esetében a gépjárműadó 
bevétel 4.209.000 Ft kiesést jelentett, amely jelentősen befolyásolta 
az Önkormányzat költéségvetését. A bevételkiesés, illetve a CO-
VID-19 miatti többlet költségek fedezetére a tervezett kiadások 
előirányzatait az alábbiak szerint csökkentettük:

 ❒ az államháztartáson kívüli támogatások (civil szervezetek): 
1.200.000 Ft,

 ❒ a 2020. évi kulturális rendezvények költségéből 2.000.000 Ft,
 ❒ a Református Iskola tanterem felújítása 1.000.000 Ft
 ❒ községháza világítás-rendszerének korszerűsítése 1.200.000 

Ft.

Az önkormányzati telkek iránt több érdeklődő is volt, két telek 
értékesítésére került sor. A telekeladásból származó nettó bevéte-
lünk – az ÁFA befizetése után – 2.058.300 Ft volt. A lakótelepen 
lévő új utcában még egy építési telek, Papkeszin pedig két telek vár 
értékesítésre.

A kiadási előirányzatok felhasználása a szeptember 30-ig a tervek-
nek megfelelően, időarányosan alakult. A veszélyhelyzet miatt az 
Önkormányzatunknak többlet kiadásokkal is számolnia kellett, így 

 ❒ fertőtlenítő szerek, egyszer használatos kesztyűk vásárlása, 
 ❒ a község lakói részére maszkok készítéséhez anyag vásárlása,
 ❒ 15 db tartós élelmiszerekből összeállított egységcsomag. 

A védekezéssel összefüggő dologi kiadásokra összesen 508.000 Ft-
ot költöttünk.

 ❒ a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról 
szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletünk módosí-
tásra került, így a veszélyhelyzet ideje alatt munkahelyüket el-
veszítők támogatást igényelhettek. Erre a támogatási formára 
560.000 Ft-ot használtunk fel.

A koronavírus elleni védekezés céljára Györkös Tamás alpolgár-
mester 3 havi, Czotter Csaba Lászlóné képviselő 3 havi, Horváth 
Ádámné PTKB kültag 9 havi, Pethő-Pataki Szilvia képviselő 3 
havi – alapdíjon felüli – bizottsági elnöki tisztség miatti, Humpók 
Ferencné képviselő 3 havi, Simon-Jójárt Sándor János képviselő 3 
havi tiszteletdíjáról mondott le. A lemondások miatt a védekezésre 
fordíható összeg – járulékokkal együtt – 987.000 Ft. 

Pályázatok:
1) A Képviselő-testület a korábbi évekhez hasonlóan, az idén is be-
nyújtotta pályázatát a szociális célú tüzelőanyag biztosítása iránt. 
Pályázatunk kedvező elbírálását nyert, 33 erdei m3 tűzifa beszerzé-
séhez nyertünk támogatást. 

2) Ebben az évben is benyújtottuk pályázatunkat az ún. „BM tá-
mogatás” iránt, melynek segítségével folytatni szeretnénk a meg-
kezdett út- és járda felújításokat. A pályázaton Papkeszi község 
19.550.000 Ft összegű támogatást nyert. Az érintett szakaszok: 
Fő utca, Óvodától, Kossuth utca; Malom árok hídtól Petőfi busz-
fordulóig; Petőfi utca buszfordulóval szemben, Séd hídig; Color-
chemia lakótelepi útszakaszok.

3) Papkeszi Község Önkormányzata 2002-ben csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A 
pályázat keretében évente 10 hónapon keresztül, havi 6.000 Ft tá-
mogatást biztosít a Képviselő-testület a hátrányos szociális helyzet-
ben lévő, felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére. A pályázat 
október elején kiírásra került, a benyújtási határidő november 5-e.

4) A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Orvosi esz-
köz című pályázaton 2.286.388 Ft vissza nem térítendő támoga-
tást nyertünk, mely összeget kizárólag egészségügyi alapellátáshoz 
szükséges eszközbeszerzésre – orvosi műszerek beszerzésére – for-
dítottuk.

5) Szintén a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Óvoda-
fejlesztési című pályázaton 26.469.340 Ft vissza nem térítendő tá-
mogatást nyertünk, amely összeget az óvoda tetőszerkezet felújítá-
sára, valamint az épület főbejáratának fizikai akadálymentesítésére 
fordíthattunk.

6) A Magyar Falu Program keretében nyertünk pályázatot a Te-
mető fejlesztésére is: 3.169.920 Ft vissza nem térítendő támogatás 
formájában. A pályázati összeg segítségével megvalósult az urnafal 
48 urnafülkével történő bővítése.
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7) Szintén a Magyar Falu Program keretében nyertünk vissza 
nem térítendő támogatást az Óvoda udvar eszközeinek bővítésére 
4.999.998 Ft összegben. A pályázatból az óvodaudvaron – végre 
– több udvari játék, kiülő, pad valósulhatott meg, így óvodáskorú 
gyermekeink jobban érezhetik magukat az intézményben.

Ebben az évben pályázatot nyújtottunk be a Magyar Falu Prog-
ram keretében óvodai tornaszoba fejlesztésre, melynek célja, hogy 
az 5000 fő, és az ez alatti állandó lakosságszámú településeken új 
sporttermek jöjjenek létre, vagy a meglévő és elavult állapotú tor-
naszobák fejlesztésre kerüljenek az óvodákban.
Szintén a Magyar Falu Program keretében pályáztunk elhagyott 
ingatlan közcélra történő megvásárlásához nyújtandó támogatásra, 
melyből a Papkeszi, Fő utca 30. sz. alatti ingatlant kívánjuk meg-
vásárolni.

(Ui: Mindkét pályázatunk kedvező elbírálást nyert, óvodai torna-
szoba kialakítására 15 millió forint, az elhagyott ingatlan megvásár-
lásához 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk.) 

Ráczkevi Lajos 
polgármester
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Ráczkevi Lajos 

polgármester

Előzzük meg a baleseteket!
November harmadik vasárnapja: A közlekedési balesetek áldoza-
tainak emléknapja 

Az őszi és téli időjárási körülmények különös figyelmet igényelnek 
a járművezetőktől. A legtöbb problémát a változó tapadó-képes-
séggel rendelkező útburkolat, valamint a sajátságos látási viszo-
nyok okozzák. Ezért lényeges, hogy minden járművezető megfe-
lelően felkészítse járművét a megváltozott időjárásra, és önmaga is 
legyen tisztában azzal, hogy ez a közlekedési környezet más jármű-
vezetői magatartást követel. 

A látási viszonyok gyakran rosszak, korábban sötétedik, a hajnali és 
esti ködképződés miatt huzamosabb ideig kell használni a gépjármű 
világítóberendezéseit. Ezért is fontos, hogy azok megfelelően 
működjenek. A fényszórókat és a többi lámpát ilyenkor gyak-
rabban kell tisztítani és működését ellenőrizni. A gépjárműveket 
– napi szinten, indulás előtt – ajánlatos alaposan átnézni, meg-
vizsgálva minden biztonsági berendezést és tartozékot. Sokan csu-
pán az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer 
ellenőrzésére figyelnek, holott az őszi közlekedés fontos kelléke a 
jól működő ablaktörlő, a fagyálló ablakmosó folyadék vagy a pára-
mentesítő. Látni és látszani!

Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel előzzék meg a 
közúti közlekedési baleseteket. Lakott területen kívül és belül egy-
aránt vigyázzanak az úttest mellett haladó gyalogosokra, valamint 
fokozott figyelemmel legyenek a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, 
iskolák, buszmegállók környékén esetleg figyelmetlenül az úttestre 
lépő gyalogosokra. 

A reggeli időszakokban az időjárási viszonyok miatt hosszabb idő 
alatt juthatnak el munkahelyükre, ezért fontos, hogy korábban in-
duljanak el otthonról. A reggeli késést, ne próbálják meg nagyobb 
sebesség megválasztásával behozni, mert ezzel nem csak magukat 
és családtagjaikat, hanem az egy időben, azonos úton közlekedők 

testi épségét és életét is veszélyeztetik. A közlekedés során soha ne 
feledjék, annyira vigyázzanak másokra és mások értékeire, mint 
ahogy azt másoktól elvárják. Kérjük, figyeljenek egymásra, legye-
nek partnerek a közlekedésben és tartsák be a közlekedési szabá-
lyokat.

A sűrű köd is nehezíti a reggeli közlekedést. Ha túl erős a köd, ak-
kor bizony jelentősen csökken a látótávolság. Normál időben is ne-
héz a megfelelő követési távolságot és féktávolságot meghatározni, 
hát még ködben. Ebben segít a ködlámpa szabályszerű használata. 
Az ún. „téli” gumiabroncs használatát a közúti közlekedéssel kap-
csolatos hatályos hazai szabályozás kötelező jelleggel nem írja elő. 
Ettől függetlenül a rendőrség már évek óta javasolja a gépjárművel 
közlekedőknek a téli gumiabroncsok használatát, ha a levegő napi 
átlag hőmérséklete + 7˚C alá csökken. Télen különösen fontos az 
évszaknak megfelelő gumiabroncs használata, mivel az eltérő idő-
járási viszonyok különböző kihívások elé állítják az autósokat. Ha 
az autót nem az évszaknak megfelelő gumiabroncsokkal szerelik 
fel, akkor még a legártalmatlanabb közlekedési szituációk is élet-
veszélyesek lehetnek. Ki kell azonban hangsúlyozni, hogy a téli 
gumiabroncs sem „old meg” mindent. Vezessünk az út- és látási 
viszonyoknak megfelelően, de kicsit lassabban. 

Hóban vagy fagyott hótakaró esetén jó szolgálatot tehet a hólánc, 
melyet a hajtott tengelyen lévő kerékre kell feltenni, így kormányoz-
ható marad az autó. A hólánc feltételét és levételét érdemes még 
otthon kipróbálni, hogy a gyakorlatlanság ne okozzon problémát a 
hidegben. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek készenlétben kell 
tartani a hóláncot a tél beköszöntével, de azt tudni kell, amennyi-
ben a „Hólánc használata kötelező” táblát kihelyezik, az adott úton 
– a „Hólánc használata kötelező vége” tábláig – csak olyan jármű-
vek közlekedhetnek, amelyek hólánccal vannak felszerelve.

Forrás: VMRFK Hírlevél
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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