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A Balatonvidéki Sorstárs Népdalkör hírei 

A hosszú kihagyás időszaka után sikerült visszarázódni a meg-
szokott rendszerbe. Próbáink heti 1-2 alkalommal vannak. Nagy 
örömmel vállaltuk idei első fellépésünket a Papkeszi falunapon, 
köszönjük a felkérést!
Augusztusban Balatonszabadiba hívták csoportunkat, jeles évfor-
dulóra. A szabadi dalkör negyven éves fennállását ünnepeltük, szá-
mos más csoporttal együtt. Az együttes a négy évtized alatt minden 
díjat és kitüntetést megkapott, amit egy népdalkör működése során 
elérhet. A részvétel számunkra igen megtisztelő volt. Szeptember 
elején testvértelepülésünkre, Zsérére szólt a meghívás, ez azonban 
rajtunk kívülálló ok miatt meghiúsult. Ha módunkban lesz, öröm-
mel pótoljuk.
Szeptember 18-án került sor évi nagy népzenei rendezvényünkre, 
ez évben egy emléktalálkozóra. Az alapító, Károlyi László halálá-
nak 15. évfordulójára emlékeztünk. Sajnálatunkra sok meghívott 
vendégünk hivatalos vagy egyéb elfoglaltság miatt nem tudott el-
jönni. Jelen volt több népdalkör képviselete, támogatók, pártolóta-
gok, fellépő csoportok és más meghívottak. A megemlékezők kö-
zött volt Magyarkeszi, Tés, Vilonya, Balatonkenese, Balatonszabadi 
és Gyulafirátótról a nagy múltú Bakonyerdő Pávakör vezetője is. 
Ezen alkalmon velünk ünnepelt tiszteletbeli alapító tagunk, Kuka 
Józsefné, akit betegsége jó ideje már nem enged közénk. Örülünk, 
hogy nagyon jól érezte magát.
A műsort egy szép régi siratóénekkel nyitottam, majd szebb-
nél-szebb versek hangzottak el, folytatva az emlékezést. A fellépő 
csoportok azonban gyorsan feloldották a bús hangulatot. Balaton-

fűzfő, Sóly, Buzsák népdalköre, valamint a Vadrózsa Citerazenekar 
és a Sorstárs Népdalkör is – jól ismerve Károlyi Lacit – vidám nép-
dalokat, bordalokat és tréfás dalokat kötöttek csokorba, és adtak 
elő.
Igazi, nagyszerű népdalgála volt ez, tiszta forrásból, követve az ala-
pító hitvallását. Ízőrzőink – karöltve szorgalmas, segítőkész tagok-
kal – remek vacsorát főztek, így megvendégeltük a jelenlévőket. 
Köszönjük minden szorgos kéznek a finomabbnál finomabb édes 
és sós sütemények sorát! Köszönjük Horváth István tanár úrnak, 
hogy az eseményen sok-sok szép felvételt készített rólunk! Köszön-
jük zenészünknek a remek hangulatot! Végül szeretnék köszönetet 
mondani egy pártoló tagunknak, Horváth Bélának – akit súlyos 
betegsége ágyhoz köt-, aki felesége, Margitka által egy levelet kül-
dött nekünk. Kedves Béla! Köszönjük a megható sorokat, amellyel 
tevékenységünket méltatod. Köszönjük, hogy az Úr áldását kéred 
munkánkra! Biztos vagyok benne, hogy szorgalommal és kellő alá-
zattal végezzük azt, őrizve a népi hagyományt – ahogy írod – mél-
tányolja és gondjaiba veszi a Mindenható. A csoport nevében én 
is az Úr áldását kívánom kedves családodra, neked pedig kívánok 
mielőbbi teljes felépülést, mindnyájunk örömére!
Következő fellépésünk október 2-án Balatonfűzfőn lesz, ahol szin-
tén jubileumot ünnepelünk. Örömmel várjuk ezt az alkalmat is.
Továbbra is várjuk dalos kedvű férfitársak jelentkezését, akik – a 
közösség szabályainak betartásával – velünk énekelnének!
Köszönettel: 

Károlyi-Varga Rózsa elnök
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Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő Testülete 2021. július 
22. napján rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartott, amelyen az 
alábbi ügyekben döntött
•  75/2021 (VII. 22.) KT határozattal a „települési önkormány-

zatok fejlesztési igényeinek támogatásáról, helyi önkormányza-
tot érintő kormányhatározat módosításáról” szóló 1434/2021. 
(VII. 2.) Kormányhatározat alapján, annak 1. melléklet 4. alcím 
számon, Papkeszi Község Önkormányzata kulturális feladatai-
nak támogatása alcím néven megítélt, bruttó 150.000.000,- Ft 
támogatási összegből a papkeszi kultúrház korszerűsítése, bővíté-
se építési beruházást/projektet megvalósítja.

•  76/2021. (VII. 22.) KT határozattal a „A papkeszi Kultúrház 
korszerűsítése és bővítése” című, 528 555 azonosító számú pro-
jektben a kiviteli tervdokumentáció elkészítése tárgyú beszerzé-
si eljárásban a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. 
Képviselő-testület az alábbi ajánlattevők ajánlatait érvényesnek 
nyilvánítja.
 ❒ Kiss és Rusznák Kft.  

Székhely: 8220 Balatonalmádi, Kisberényi út 73.
 ❒ DELTA Bt. 

Székhely: 8220 Balatonalmádi, Kövesalja utca 14/B.
 ❒ Berény-terv Építésziroda Kft.  

Székhely: 8183 Papkeszi, Colorchemia lakótelep 212. B. ép.
Képviselő-testület a beszerzési eljárás nyertesének – tekintettel 
a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a bruttó tervezési díj 
összesen vonatkozásában bírálati szempontra – az alábbi gazda-
sági társaságot hirdette ki:
 ❒ Kiss és Rusznák Kft. 

Székhely: 8220 Balatonalmádi, Kisberényi út 73.
Az ellenszolgáltatás összege bruttó 5.041.900 Ft.
A szerződést kötő felek Papkeszi Község Önkormányzata és a 
Kiss és Rusznák Kft.
Képviselő-testület a bruttó 5.041.900 Ft-ot a 2021. évi költség-
vetés általános tartaléka terhére biztosította.

A Képviselő-testület 2021. augusztus 25. napján tartotta soron kö-
vetkező Képviselő-testületi ülését és az alábbi ügyekben döntött.
•  81/2021 (VIII. 25.) KT határozattal elfogadta Papkeszi Köz-

ség Önkormányzatának 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló elő-
terjesztést  

•  82/2021  (VIII.  25.)  számú KT határozattal  a Bakonykarszt 
Zrt. által készített, az ivóvíz-szolgáltatásra vonatkozó, vagyonke-
zelési üzemeltetésben lévő víziközművek beruházási tervét, vala-
mint felújítási és pótlási tervét elfogadta.

•  83/2021 (VIII. 25.) KT határozattal a Bakonykarszt Zrt. ál-
tal készített, a szennyvízelvezetésére és tisztítására vonatkozó, 
bérüzemeltetésben lévő víziközművek beruházási, valamint fej-
lesztési és pótlási tervét, továbbá vagyonkezelési üzemeltetésben 
lévő víziközművek beruházási tervét, valamint felújítási és pótlá-
si tervét elfogadta.

•  85/2021 (VIII. 25 KT határozattal a szociális célú tűzifa vá-
sárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást megigénylte. Az igé-
nyelt mennyiség kemény lombos tűzifa támogatás esetén: 35 m3.

•  Tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás önrészét, 
44.500 Ft összegben a Papkeszi Község Önkormányzata 2021. 
évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosította. 
Papkeszi Községi Önkormányzat a szociális célú tűzifában vagy 
szénben részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

•  86/2021 (VIII. 25.) KT határozattal a tulajdonosi hozzájáru-
lását adta a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez benyújtott, Bocs-
kai István Református Iskola étkezőjének befejezéséhez szüksé-
ges pályázathoz.

•  87/2021 (VIII. 25.) KT határozattal Papkeszi Község Önkor-
mányzata 2021. évi költségvetésének szűkössége miatt a Veszp-
rém Megye szíve-java kiadványban Papkeszi községet nem kíván-
ja megjelentetni, illetve a kiadvány kiadását nem támogatta. 

•  88/2021 (VIII. 25.) KT határozattal a 2021. évi országos fá-
sítási program pályázat útján elnyert 30 db fa ültetéséhez szük-
séges 30 db 1,5x1,5x1,5 m-es gödör földmunkagéppel történő 
kiásásához és az előírás szerinti ültetéshez szükséges tápanyag be-
szerzéséhez Papkeszi Község Önkormányzata 2021. évi költség-
vetésének általános tartaléka terhére 400.000 Ft-ot biztosított.

Önkormányzati hírek

Papkeszi Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

2021. október hónapban 
közmeghallgatást tart a következők szerint:

2021. október 26. (kedd) 16.00 óra  
Vitéz Bartha Andor Művelődési ház 

Colorchémia ltp.

2021. október 27. (szerda) 16.00 óra
Községháza tanácsterme

Az Idõsek Világnapja 
alkalmából 

tisztelettel és szeretettel köszöntjük 
a település szépkorú lakóit.
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Református Egyházközségi Hírek
Megkezdődtek a Parókia épületének felújítási munkálatai a Magyar 
Falu program támogatásával. Megújulhat az épület áramrendszere, 
fűtésrendszere, tetőzete.
Felújításra kerülnek a közösségi célú helyiségek, a gyülekezeti te-
rem, és a gyermekek számára foglalkoztató terem.
A padlástérben kerül kialakításra megfelelő hely a közösség irattára 
számára.

Október 31-én vasárnap 11 órakor
Reformáció emléknapi Istentisztelet,
és az új borért való hálaadás alkalma.

Szeretettel várjuk a gyülekezetet.

MEGHÍVÓ

A Papkeszi Református Templomban
2021. november 14-én szombaton 17 órakor

VARGA ÁRON
orgonakoncertje.

Közreműködik: Sipos Csaba 
és a Bocskai István Református Általános Iskola tanulói.

Belépődíj nincs, a perselyadomány a Veszprémi Református 
Egyházmegye Orgona-alapja támogatását szolgálja.

Szeretettel várunk mindenkit!

 

Takács László
Istent keresve

Kerestem Istent itt a földön és fent az égben, 
forró nyárban, nagy fák hűvösében, 

ősszel, mikor a lombok mind lehulltak, 
télen hóban, hol életek aludtak, 
tavasszal nyíló virágkehelyben, 
de nem volt sehol sem az Isten. 

 
Aztán bejártam érte mind a világot, 

asszonyok ölében, hol a szerelem virágzott, 
szemek tüzében kutattam vigyázva, 

lelkemet, szívemet néki ajánlva, 
átkeltem tengeren recsegő bárkákon, 
sóhajokból szőtt, könyörgő imákon. 

 
A végtelen évekből párat eloroztam, 

míg az Istenem mindenhol kutattam. 
Voltam közben szabad, kicsit láncra verve, 

szerencse gyermeke, és voltam szeretve. 
Megtalált a balsors, sosem menekültem, 

valahol ott volt és vigyázott az Isten. 
 

Éveimet adtam pillantásáért cserébe, 
ástam a föld alá, szálltam fel az égbe. 

Halállal dacoltam, de életem nem adtam, 
bár így a végén már kicsit elfáradtam. 

Aztán megláttam őt egy vízfodor tükrében, 
hisz mindvégig ott állt az Isten mögöttem.

MEGHÍVÓ

Papkeszi Község Önkormányzata 
szeretettel meghívja a tisztelt Lakosságot 

az aradi vértanúk emlékműsorára, 
amely 2021. október 6-án 17.00 órától 

kerül megrendezésre a papkeszi Kultúrházban.

MEGHÍVÓ

Papkeszi Község Önkormányzata 
szeretettel meghívja a tisztelt Lakosságot 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 

emlékműsorára, 
amely 2021. október 23-án 10.00 órától 

kerül megrendezésre a papkeszi Kultúrházban.

https://www.poet.hu/szerzo/Takacs_Laszlo
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Egészségnap Papkeszin
2021. szeptember 11-én 11.00 órától 16.00 óráig Papkeszin 
Egészségnapot szervezett a helyi Vöröskereszt alapszerveze-
te. A rendezvénynek már sokéves hagyománya van a települé-
sen. Szép számmal érkeztek az érdeklődők az egészségnapra. 
A program választékos volt, amit a lakosság nagy örömmel fogadott.

A rendezvény első részében RETRO Véradás (sör, virsli) került 
megrendezésre, 11.00-től 14.00 óráig, amelyre még a környező fal-
vakból is jöttek a Véradók. A szervezők igyekeztek visszahozni a 
régi Véradások nosztalgiáját.
Frissítő masszázsra volt lehetősége a vendégeknek 11.00 órától 
16.00 óráig, amit sokan igénybe is vettek.
A rendezvény teljes ideje alatt egészséggel kapcsolatos vizsgálatok 
zajlottak: Vérnyomás, Vércukor, Véroxigén és Testzsír mérés, ahol 
folyamatosan részt vettek az érdeklődök. Ez idő alatt dietetikus 
szakember tanácsaival segítette a résztvevőket az egészséges táplál-
kozással kapcsolatban.
A csontkovács 13.00 órától várta a vendégeket, akinél szintén szép 
számmal megfordultak.
A rendezvény folyamán egészséges ételek kóstolására volt lehető-
ség, amelyek nem csak ízletesek, de nagyon ínycsiklandozóak is 
voltak.

A sok finomságot a Balatonvidéki Sorstárs Népdalkör Ízőrzők cso-
portja készítette.

Köszönjük ezt a színvonalas egészségnapot, ami nagyon hasznos és 
egyben tartalmas volt!

Magyar Lászlóné  
a Magyar Vöröskereszt titkára

Birkózónk győzelme
A Centrum Sport Egyesület örömmel tájékoztatja az érdeklődőket, 
hogy a lengyelországi Siedlce-ben megrendezett Sumo Európa-baj-
nokságon U18-as korosztályban Barnóczki Bertold Boldizsár 
egyéni versenyszámban bronzérmet szerzett, csapatban ötödik, míg 
open kategóriában hetedik helyezést ért el.
Boldizsár egyéniben nagyon szép teljesítményt nyújtott. Nyolc el-
lenfelén túljutva csak egy grúz ellenfele tudta megállítani, így végül 
az eredményhirdetéskor bronzérmet vehetett át. Mivel Boldizsár-
nak ez az első EB szereplése volt, eredménye több mint reményt 
keltő, így bizakodva várjuk a jövő évi megmérettetéseit.

Janku Ferenc elnök 
Centrum Sport Egyesület
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Újra együtt!
A Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub 2021. július 10-én újra 
megkezdte munkáját. Nagy öröm volt számunkra, hogy újra 
együtt lehettünk, hiszen a vírus miatt korábban nem volt lehe-
tőségünk a találkozásra. Nagy örömünkre a klub egyik tagja sem 
fertőződött meg a vírussal, és mindenki megbetegedés nélkül 
vészelte át ezt a nehéz időszakot. Az oltás biztonságot nyújtott 
mindenki számára.
Augusztusban meglátogattuk Baksa Árpádot, volt elnökünket, 
akinek megköszöntük az egyesületben végzett eddigi munkáját. 
Kis ajándékkal kedveskedtünk neki. Sajnálatunkra egészségi álla-
pota miatt a jövőben nem tud részt venni a nyugdíjas klub gyűlé-
sein. Ezúton is jó egészséget és hosszú életet kívánunk neki.

Sajnálatunkra a klub taglétszáma csökkent, a betegségek és az idős 
kor miatt.
Augusztus 10-én Mesteriben voltunk kirándulni, ahol sokat füröd-
tünk és végre ki tudtunk kapcsolódni, lehetőség nyílott a hosszabb 
beszélgetésekre. Vidáman telt ez a nap és sok élménnyel tértünk 
haza. Szeretném tisztelettel megköszönni Ráczkevi Lajos pol-
gármester úrnak és a Képviselő-testületnek az anyagi támogatást, 
amely jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy ezt a kirándulást meg 
tudjuk szervezni, valamint ebből a támogatási összegből nyomtatót 
is vásárolt az egyesület.

Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Humpók Mária, elnök

Visszatekintő
A korlátozások, lezárások, az év első felét jellemző bizonytalansá-
gok miatt az idei első rendezvényünk a falunap volt, amit a meg-
szokottaktól kicsit eltérően valósítottunk meg. Szerettük volna, ha 
csak kis részben is, de valamilyen módon pótolni tudunk néhány 
olyan programot, amiket az év első felében a vírushelyzet miatt be-
vezetett korlátozások vagy az önkormányzat anyagi lehetőségeinek 
akadályozottsága miatt nem valósíthattunk meg. Így az idei falunap 

– ami félnapos program volt – kicsit volt pótgyereknap és kicsit 
volt pót-pedagógusnap is. Nagy segítséget jelentett a programele-
mek finanszírozásában, hogy a Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Előadó-művészeti 
többlettámogatás elnevezésű pályázaton elnyert összeggel hozzá 
tudott járulni az eredményes megvalósításhoz. Ennek az összegnek 
köszönhetően boldogan vehették birtokba a gyerekek az óriás-

csúszdát, az ugrálóvárat és a játékkuckót vagy lehettek vidám zene-
kalózok a Mesemanók Együttes zenés előadásában. A pályázatnak 
köszönhető a tapolcai Batsányi Néptáncegyüttes színvonalas előa-
dása, a Csillag Musical társulat retro slágereket és a táncdalfesztivá-
lok legismertebb dalait felvonultató műsora, valamint a Sári Sonka 
termékeinek kóstolása.

Az esti programokat az önkormányzat finanszírozta: a FunThomas 
Band kitűnő koncertjét, a Lángoló Ördögök tűzzsonglőr bemuta-
tóját, valamint a Szőke testvérek által megvalósított jó hangulatú 
utcabál zenei hátterét.
A helyi szokásoknak megfelelően a műsorban a Sorstárs Népdalkör 
is fellépett, ezúton is köszönöm az előadásra való lelkes felkészülést 
és közreműködést. Köszönöm az ajándékfellépést a Kid Rock and 
Roll Sportegyesületnek is, akik a településünkön is biztosítanak 
heti egy alkalommal táncfoglalkozásokat a gyermekek számára.
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A 2019-ben és 2020-ban született gyermekek emlékfáját a gond-
nok tavasszal elültette, a falunap első ünnepélyes ceremónájaként 
már csupán a szülők az emléktáblákat helyezték el az kisfáknál. 
Bízom abban, hogy majd minden család kicsit a magáénak érzi az 
egyes emlékfát, figyelemmel kíséri a növekedését, ahogy majd mi is 
figyelemmel kísérjük a kisgyermekek fejlődését.

Rendes körülmények között a pedagógus napi rendezvényünkön 
köszöntjük a településen működő nevelési és oktatási, illetve egyéb 
intézmények jubiláló dolgozóit. Sajnos az elmúlt évben sem volt 
lehetőségünk ezt a programunkat megvalósítani, így arra gondol-
tunk, a falunapi rendezvénybe ezeket az elmaradt köszöntéseket is 
beépítjük. Ezúton is köszönöm a jubiláló pedagógusoknak, intéz-
ményi dolgozóknak sokéves áldozatos munkájukat. 2020. évi jubi-
lálók: Bertáné Pintér Judit 40 év, Csernus-Adamecz Mária 10 év, 
Juhos Diána 10 év, Varga Zsoltné Jucika 20 év. 2021. évi jubilálók: 
Bollók Gyula iskolaigazgató 40 év, Eszes-Sinka Zsuzsanna 15 év, 
Kiséné Kovács Andrea 25 év, Hoózné Miklós Zsuzsanna 30 év, Őri 
Zsuzsanna 40 év, Savanyu Beáta 20 év, Stelczné Kurucz Éva igazga-
tó-helyettes 35 év és Vargáné Mátics Zsuzsanna 40 év.

Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. 
évben „Papkesziért” Érdemérmet adományozott Vargáné Mátics 
Zsuzsanna részére Papkeszi községben 40 éven keresztül végzett 
közszolgálati tisztviselői munkájának elismeréseként. Az elismerést 
szintén a falunapon adta át Ráczkevi Lajos polgármester és Hum-
pók Ferencné alpolgármester. Zsuzsáról a kollégái az alábbi gon-
dolatokat fogalmazták meg: „szakmailag felkészült, nagy tudású, 
korrekt, empatikus kollégát tisztelünk benned, aki szorgalmas, lel-
kiismeretes, precíz, szereted a munkádat, elkötelezett vagy a közjó 
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iránt, felelősséget érzel munkatársaid és Papkeszi lakosai iránt egya-
ránt. Jókedvű és vidám természeted miatt a hosszú évek folyamán jó 
kapcsolatot alakítottál ki mind az ügyfelekkel, mind a kollégáiddal. 
Jelenléted jobbá és elviselhetőbbé tette a munkahelyen töltött időt. 
Mindannyian hálás szívvel gondolunk az együtt töltött évekre, a 
közös élményekre eseményeinkre.” Zsuzsának ezúton is gratulálok, 
hosszú, boldog nyugdíjas éveket kívánok.

A Fantázia Színpadban (a településen működő gyermek színjátszó 
csoport) végzett közösségi munkájáért ebben az évben Kiss József 
Lóránt vehette át polgármester úrtól és alpolgármester asszonytól 
az emléklapot és az emlékplakettet. Joci 2013-ban lett tagja a cso-
portnak, amiben rendületlenül és szorgalmasan tevékenykedett 8 
éven keresztül, az általános iskolai ballagásáig, sőt még egy bónusz-
rendezvényen, az augusztus 20-i ünnepi műsorban is szerepelt. Jo-
citól sajnos el kellett köszönnie a csoportnak, tanulmányaihoz sok 
sikert és kitartást kívánok!
Az augusztus 20-i ünnepi műsorban Humpók Ferencné alpolgár-
mester asszony mondott ünnepi beszédet, majd a Fantázia Színpad 
előadásában, a Báthory emlékévhez kapcsolódóan, a Báthory család 
néhány jeles tagjáról készült műsort tekinthették meg az érdeklő-
dők. Ezt követően Virágh Sándor lelkész úr mondott áldást a jelen-
lévőkre és az új kenyérre. Az ünnepi kenyér elfogyasztása után került 
sor a közösségi parkban az emlékezés koszorújának elhelyezésére.

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében megvaló-
sult rendezvényeink sorát augusztusban kezdtük, amikor is az 
Ákom-bákom bábcsoport előadásában Az aranyszóló pintyőke 
című előadást tekinthették meg a gyerekek. Profi előadókkal, szín-
vonalas díszletekkel, bábokkal megvalósított előadás volt ez, a gye-
rekek és a szülők örömére.

Szeptember 21-én Holden Rose alias Kovács Attila író volt a ven-
dégünk, aki ezen a napon két előadást is tartott. Az olvasásról című 
előadás célcsoportja a 3-4. osztályos diákok voltak. Ezen az előadá-
son többek között szó volt arról, hogy miért jó, illetve szükséges 
olvasni. Az író a gyerekekkel együtt megbeszélte, hogy az olvasással 
milyen képességterületek fejleszthetők. Elmondta nekik, hogy ked-
vükre válogassanak az olvasnivalók közül, bátran kezdjenek bele a 
könyvekbe, azonban, ha nem tetszik nekik, nyugodtan válasszanak 
másik olvasnivalót. Véleménye szerint, ami nem érdekli a gyereket, 
azt nem kell elolvasnia. Az olvasás csak úgy szerethető meg, ha azt 
olvassák, amit akarnak, ami tetszik nekik. Így egy idő után elkezdik 
élvezettel olvasni a könyveket. A beszélgetést követően volt egy kis 
játék, ahol a legtöbb helyes választ produkáló versenyző könyvet 
nyert.

Kovács Attila második előadása a kiskamaszoknak szólt. Itt is el-
hangzottak az olvasással kapcsolatos fontos gondolatok, azonban 
az előző előadáshoz képest kicsit rövidítve. Majd a pályaválasztás 
kapcsán felvázolásra került a jövő. Az író felhívta a gyerekek figyel-
mét arra, hogy körültekintően válasszanak majd szakmát a későb-
biekben, mert elképzelhető, mire kikerülnek a munkaerőpiacra, az 
adott szakma onnan már el is tűnik. Szó volt arról is, hogy akkor 
tudnak majd a munkaerőpiacon versenyképesek maradni, ha képe-
sek lesznek új dolgokat tanulni, új szakmákat elsajátítani, erre pedig 
csak az értő-olvasók lesznek képesek. 

Szeptember 22-én a Tündérkert daloló produkció műsorában Hor-
váth Szabó Andrea vidám műsorát tekinthették meg az 1-2. osztá-
lyos kisdiákok, az óvodások és a kisebb gyerekek. Enyhe késéssel 
indult a program, de ez cseppet sem vette el az érdeklődő óvodások 
és iskolások kedvét, amit az is nagy mértékben segített, hogy az 
előadó gyakorlatilag azonnal bevonta őket a játékba. A programra 
alapvetően a játékosság volt a jellemző, a gyerekek nem ültek sokat 
a helyükön, sokat kellett mozogni, táncolni, zenére különféle moz-
gásokat végezni. Ezeken kívül volt kukoricamorzsolás, vonatozás, 
körjátékok és egy rövid sorverseny is.
Jó hangulatú, vidám, nevetős, mozgásos előadás részesei lehettek a 
gyerekek ezen a napon.

Következő rendezvényünk október 2-án az idősek napi ünnepi 
műsor, ahol a Szó és Kép Színpad, Kárádné Hegedűs Veronika, va-
lamint Kurkó József és Tótpál Szilvia lesznek a fellépők. Október 
6-án aradi vértanúk emlékműsora, október 23-án 1956-os forrada-
lom és szabadságharc emlékműsora lesz.

Decemberben két rendezvényt tervezünk megvalósítani (ameny-
nyiben nem lesznek olyan jellegű korlátozó intézkedések, amik a 
megvalósítást megakadályoznák): december 12-én a Colorban ad-
venti családi délután a Szó és Kép Színpaddal, valamint a Tapolcai 
Musical Stúdióval, december 19-én pedig a Falukarácsony, ahol a 
tervek szerint egy vidám jelenet és a Groovehouse együttes kon-
certje tenné hangulatossá a várakozás időszakát.

Rendezvényeinkre a továbbiakban is szeretettel hívjuk és várjuk a 
település lakosságát!

Savanyu Beáta 
kulturális szervező
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Fokozott rendőri jelenlét az iskoláknál!
Szeptember 1-jén megkezdődött a 2021/2022-es tanév. Újra gye-
rekkel telnek meg az utcák, az iskolák, az autóbusz-állomások kör-
nyéke. A gyerekek még a nyár hangulatában élnek, figyelmetlenek, 
óvatlanok, és köztük sokan már felügyelet nélkül közlekednek.

Kedves Szülők, Tisztelt Felnőttek!
Mindannyiunk felelőssége, hogy a gyerekek biztonságban eljussa-
nak az oktatási intézményekbe, és onnan haza! Közlekedjünk akár 
gyalog, kerékpárral, motorkerékpárral vagy személygépkocsival, a 
mi példamutatásunk neveli őket. A rendőrség tanintézményekben 
végzett bűn- és baleset-megelőzési tevékenységét az Iskola Rendőre 
program fogja össze, amelynek kiemelt témája a biztonságos közle-
kedés mellett, a gyermekek és fiatalok jogkövető magatartásra ne-
velése. Ahhoz, hogy ez a prevenció eredményes legyen, szükséges a 
környezetükben élő felnőttek helyes magatartása is.

Kérjük, hogy figyeljenek egymásra, a gyerekekre, az idősekre és 
saját magukra is!
Balesetmentes közlekedést kívánunk mindannyiuknak!

Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Település jegyzője
Kormányhivatal
NÉBIH
Rendőrség
Állatvédelmi szervezet

Akikhez fordulhat:

NÉBIH zöldszám: 06-80-263-244
Rendőrségi segélyhívó: 112

 
Az állatkínzás szabadságvesztéssel büntetendő

bűncselekmény!
 

             fájdalmat, szenvedést, sérülést okozni,
éheztetni, rossz körülmények közt tartani...

 

Az állatvédelem közös ügyünk, 
tegyünk érte! 

Ha felelőtlen  állattartást, állatkínzást tapasztal,
tegyen bejelentést, hogy segíthessünk!


