Papkeszi Hírlap
Papkeszi Önkormányzat lapja

XXVIII. évfolyam 2. szám

2022. május

Óvodai búcsúzó
„Tanulni sokat a gyermektől lehet,
mert mindig a mosolyt tanítja neked.
Tiszta lelke nem bánt, nem kér,
csak arra vágyik, hogy vele legyél.
Elfogad – mindegy, ki vagy –,
nem irigy, bármit neked ad.
Várja, hogy játssz, tanítsd és szeresd,
hogy az élet iskolájába vezesd.”
Elérkezett a 2021/ 2022-es nevelési
évünk évzárója és ballagása. Az ünnepre hangolódott és feldíszített óvodában két év után, 2022. június 4-én
délelőtt elballagtattuk Katica és Süni
csoportos gyermekeinket.
Az ünnepségen mindkét csoport óvodásai egy-egy mese – A büszke tölgyfa
és Nagytakarítás a Napnál – előadásával kedveskedtek a vendégeknek, majd
versekkel, dalokkal köszöntünk el a
legnagyobbaktól.

A Katica csoport búcsúzó nagycsoportosai:
Ádám Lotti, Balogh Melinda Rozália, Kolompár Alina Szidónia, Kolompár Diána
Roxána, Pető Regina

A gyermekek is öregszenek. Változik
alakjuk, jellemük, kitartásuk, beszédük. Többé már nem azok a kisbabák, akiket babusgatni, öltöztetni,
etetni kell, ők már iskolások lesznek.
Tarisznyájukat itt az óvodában megtöltöttük sok-sok ismerettel, tudással,
kirándulásokkal, élményekkel. Reméljük, boldogan emlékeznek vissza az itt
eltöltött évekre.
„Vigyétek magatokkal a szép élményeket, vidámságot, melyben itt éltetek,
És vigyétek magatokkal a szeretetet,
amellyel boldogabbá válik az élet körülöttetek!”
Őri Zsuzsanna
óvónő
A Süni csoport búcsúzó nagycsoportosai:
Berta Boglárka, Flaskár Lilien, Kamondi Iván Rómeó, Pék Marcell,
Timándi Szebasztián Noé, Varga Viola
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Önkormányzati hírek
Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő Testülete 2022.
március, április, május hónapban megtartott Képviselő-testületi üléseken az alábbi ügyekben döntött
56/2022. (III.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Papkeszi
Község Önkormányzatának 2021. évi IV. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadta.
57/2022. (III.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
„Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvodájának 2022. évi költségvetését, 43.936 e Ft költségvetési támogatással, 2.537 e Ft működési bevétellel Papkeszi Község Önkormányzata által biztosított
5.229 e Ft működési hozzájárulással, összesen: 51.702 e Ft bevételi és 51.702 e Ft kiadási főösszeggel elfogadta. Papkeszi Község
Önkormányzata – a külön megállapodásban foglaltak szerint –
1.700 eFt támogatást biztosít az adminisztratív kiadásokra
58/2022. (III.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését
268.872 e Ft kiadási és bevételi főösszeggel elfogadta.
59/2022. (III.30.) számú Képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület az Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Papkeszi Kirendeltségének 2021. évi fenntartási költségeiről
készült elszámolást nem fogadta el.
60/2022. (III.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Papkeszi Kirendeltsége
2021. évi feladatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
61/2022. (III.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy a Papkeszi Községi Önkormányzat aktualizált Közbeszerzési
Szabályzatát jóváhagyja.
62/2022. (III.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Megállapodásának módosítását jóváhagyta.
63/2022. (III.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Megállapodásának egységes
szerkezetét jóváhagyta.

68/2022. (III.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A papkeszi
Kultúrház korszerűsítése és bővítése” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (1) b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánította.
69/2022. (III.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte
a polgármestert, hogy a „Papkeszi Kultúrház korszerűsítése és bővítése” tárgyú építési beruházás megrendeléséhez szükséges nyílt
közbeszerzési eljárás lebonyolításának lehetőségét készítse elő.
72/2022. (IV.07.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat beszerzéseire vonatkozó 2022. évi összesített közbeszerzési tervet jóváhagyta.
73/2022. (IV.07.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a
polgármestert, hogy a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás véleményezésével bízzon meg
egy önkormányzati ügyekben jártas ügyvédet.
78/2022. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Papkeszi
Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról szóló 5/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelete alapján a Balatonalmádi Rendőrkapitányság részére
(8220 Balatonalmádi, Hadak u. 4) 2022. évben 100.000 Ft támogatást biztosított
A támogatás célja: Az eredményesen, jól dolgozó munkatársak jutalmazásának támogatása pénzbeli vagy tárgybeli (szolgálati feladat
ellátásához használatos technikai eszköz átadásával) jutalmazással.
A támogatás reprezentációs célra nem használható fel.
79/2022. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Papkeszi
Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról szóló 5/2015. (IV.21.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján Kóródiné Demeter
Orsolya magán személy kérelmét elutasította, mivel a magánszemély kérelmező nem tartozik a Rendeletben támogatható egyesületek, alapítványok közé.
80/2022. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Papkeszi
Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról szóló 5/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelete alapján a Papkeszi Polgárőrség részére 2022. évben
400.000 Ft támogatást biztosított.
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A támogatás célja: A Polgárőr Egyesület tulajdonában lévő személygépjármű műszaki vizsgára való felkészítése, karbantartási
költségek, üzemanyagköltség, kötelező gépjármű felelősségbiztosítása, könyvelői éves díj, irodaszerek vásárlása, formaruhák, emblémák beszerzése, tisztítószerek vásárlása.
A támogatás reprezentációs célra nem használható fel.
81/2022. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Papkeszi
Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról szóló 5/2015. (IV.21.) önkormányzati
rendelete alapján az Értelmet az Életnek Hagyományőrző Egyesület részére 2022. évben 150.000 Ft támogatást biztosított.
A támogatás célja: gyöngykaláris vásárlása, fellépések utazási költségeinek támogatása, irodaszerek, nyomtatványok vásárlása, fellépő cipők vásárlása.
A támogatás reprezentációs célra nem használható fel.
82/2022. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Papkeszi
Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról szóló 5/2015. (IV.21.) önkormányzati
rendelete alapján a Centrum Diák- és Szabadidősport Egyesület
részére 2022. évben 50.000 Ft támogatást biztosított.
A támogatás célja: Sportolók versenyeztetésével járó költségek
(utazási költségek, nevezési díjak), sportolók táboroztatásának
költségei (utazási költségek, táboroztatási költségek), sportruházatok vásárlása, Papkeszin rendezendő sportrendezvény költségeinek
(előadók díja, eszközök, felszerelések díjai), valamint a rendezést
végzők részére emlékpólók gyártásának költségeinek támogatása.
A támogatás reprezentációs célra nem használható fel.
83/2022. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Papkeszi
Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról szóló 5/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelete alapján a Tegyünk Együtt Colorért Egyesület részére
2022. évben 186.000 Ft támogatást biztosított.
A támogatás célja: Gyermeknapi rendezvényre díjak, jutalmak,
fa és emléktábla vásárlása, Családnapra eszközök vásárlása, Aradi
vértanúk megemlékezésére mécsesek vásárlása, Halloween-ra tökök, eszközök és édesség vásárlása, Mikulás-Karácsonyi ünnepségre
előadói díj, valamint a gyerekek részére vásárlandó ajándék támogatása, irodaszerek vásárlása.
A támogatás reprezentációs célra nem használható fel.
84/2022. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Papkeszi
Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról szóló 5/2015. (IV.21.) önkormányzati
rendelete alapján a Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjasklub részére 2022.
évben 150.000 Ft támogatást biztosított.
A támogatás célja: Melegfürdőre való kirándulás alkalmával útiköltség, belépőjegyek vásárlása, könyvelői díj kifizetése, irodaszerek
vásárlása, Mindenszentek, Halottak napi megemlékezés költségei.
A támogatás reprezentációs célra nem használható fel.
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85/2022. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Papkeszi
Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról szóló 5/2015. (IV.21.) önkormányzati
rendelete alapján Bocskai István Református Általános Iskola részére 2022. évben 150.000 Ft támogatást biztosított.
A támogatás célja: a Határtalanul program megvalósítása
A támogatás reprezentációs célra nem használható fel.
86/2022. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Papkeszi
Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról szóló 5/2015. (IV.21.) önkormányzati
rendelete alapján a Balatonfűzfő Római Katolikus Plébánia részére
2022. évben 50.000 Ft támogatást biztosított.
A támogatás célja: Az Árpád-házi Szent Imre kápolna bejáratánál
lévő, rossz állapotú járda, előtér felújítása
A támogatás reprezentációs célra nem használható fel.
87/2022. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület a Szántó és Társa Bt. által készített, Papkeszi
Község Önkormányzata 2021. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentést elfogadta
89/2022. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadta.
91/2022. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendelte „A papkeszi Kultúrház korszerűsítése és bővítése” című, 528 555
azonosító számú projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési
tanácsadó kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatását.
92/2022. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a meglévő szilárdburkolatú utak minőségének megvédése érdekében a Papkeszi 200 és 191/76 helyrajzi számú Hársfa utca
elnevezésű önkormányzati út elejére 3,5 t össztömegű súlykorlátozó közlekedési táblát helyez ki.
93/2022. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Karancskeszin 2022. augusztus 13. napján megrendezésre kerülő Keszi találkozón 1 személygépjárművel, 4 fős delegációval vesz részt.
A delegáció költségeihez Papkeszi Község Önkormányzata 2022.
évi költségvetésének általános tartaléka terhére, maximum 100.000
Ft-tal hozzájárul.
97/2022. (V.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Papkeszi
Község Önkormányzatának 2021. zárszámadásról szóló beszámolót elfogadta.
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98/2022. (V.25.) számú Képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület Szivárvány Bölcsőde és Óvoda „Vadrózsa”
Napközi otthonos Tagóvoda 2021. évi zárszámadását 44.518.002,Ft kiadási és 42.613.522,- Ft bevételi főösszeggel elfogadta.
99/2022. (V.25.) számú Képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi zárszámadását 217.004.808,- Ft kiadási és 209.578.668,Ft bevételi főösszeggel elfogadta, azzal, hogy Balatonfűzfői Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzője által Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (II.14) határozata alapján megküldött, a Közös Hivatal fenntartásáról szóló megállapodás
szerinti elszámolásban feltüntetett 4.658.331,- Ft összeget a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Papkeszi Kirendeltség
fenntartására fordítja, és 2022 évben erről részletes elszámolást
küld.

• CORDICT Kft. Székhely: 1012 Budapest, Attila út 79. I. em.7.
• Propritus Bt. Székhely: 1027 Budapest, Margit körút 58. 6.em.5.
• ACTOR Consulting Bt. Székhely: 1182 Budapest, Zenta utca 5.
3. Képviselő-testület a beszerzési eljárás nyertesének – tekintettel
a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a bruttó megbízási díj
összesen vonatkozásában bírálati szempontra – az alábbi gazdasági
társaságot hirdeti ki:
• ACTOR Consulting Bt. Székhely: 1182 Budapest, Zenta u. 5.
Az ellenszolgáltatás összege bruttó 1.000.000 Ft.
A szerződést kötő felek a Papkeszi Községi Önkormányzat és az
ACTOR Consulting Bt.
4. Képviselő-testület a bruttó 1.000.000 Ft-ot a Papkeszi Községi
Önkormányzat 2022. évi költségvetés általános tartaléka terhére
biztosítja.

100/2022. (V.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadta.

5. Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.

101/2022. (V.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy „Papkeszi településtervének elkészítése” című projektben:
a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
Képviselő-testület az alábbi ajánlattevők ajánlatait érvényesnek
nyilvánította.
• Város és Ház Bt. Székhely: 1146 Budapest, Abonyi u. 8. II/1.
• HA Tervstúdió Kft. Székhely: 1116 Budapest, Zsurló köz 5.3.
• Fehér Vártervező Kft. Székhely: 8000 Székesfehérvár, Rába u. 22.
Képviselő-testület a beszerzési eljárás nyertesének – tekintettel a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a bruttó megbízási díj ös�szesen vonatkozásában bírálati szempontra – az alábbi gazdasági
társaságot hirdette ki:
• Város és Ház Bt. Székhely: 1146 Budapest, Abonyi u. 8. II/1.
Az ellenszolgáltatás összege bruttó 2.095.500 Ft.
A szerződést kötő felek a Papkeszi Községi Önkormányzat és a Város és Ház Bt.

103/2022. (V.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Papkeszi Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda belső festésével kapcsolatos
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította.

A Képviselő-testület a pályázat önrészét, bruttó 595.500 Ft-ot
biztosítja Papkeszi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés
általános tartaléka terhére.
Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.
(Papkeszi Község Önkormányzata a településterv elkészítésével
összefüggő tervezői és szakértői feladat elvégzése kiírt pályázaton a
településterv elkészítéséhez 1.500.000 Ft támogatást kapott.)
102/2022. (V.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy:
1. „A papkeszi Kultúrház korszerűsítése és bővítése” című, 528 555
azonosító számú projektben a közbeszerzési tanácsadói feladatok
ellátására vonatkozó beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2. Képviselő-testület az alábbi ajánlattevők ajánlatait érvényesnek
nyilvánította:

1. Képviselő-testület az alábbi ajánlattevők ajánlatait érvényesnek
nyilvánította
• Mag György egyéni vállalkozó
• Horváth Imre és Cseszárik Dániel vállalkozók
2. Képviselő-testület a beszerzési eljárás nyertesének – tekintettel a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a bruttó megbízási díj ös�szesen vonatkozásában bírálati szempontra – az alábbi vállalkozót
hirdette ki.
• Horváth Imre és Cseszárik Dániel vállalkozó
Az ellenszolgáltatás összege bruttó 592.470 Ft
A szerződést kötő felek a Papkeszi Községi Önkormányzat és Horváth Imre és Cseszárik Dániel vállalkozók
Képviselő-testület az ellenszolgáltatás összegét Papkeszi Község
Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében biztosítja.
104/2022. (V.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonfűzfő Város Önkormányzata fenntartásában működő Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítását elfogadta.
105/2022. (V.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfűzfő Város Önkormányzata fenntartásában működő Szivárvány Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyta.
106/2022. (V.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást
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nyújtó ellátásokról szóló 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban. Rendelet) módosításával egyetértett.

Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének általános tartaléka
terhére biztosítja.

107/2022. (V.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Papkeszi 425/4 hrsz.-ú közterületen álló (Gulyás csárda épületének hátsó sarka mögötti) villanyoszlopra felszerelt lámpatest, a Papkeszi
516/3 hrsz.-ú József Attila utca végétől számított második oszlopra
történő (sorház elé) áthelyezéséhez hozzájárult.

108/2022. (V.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szilárd
burkolatú utak minőségének megvédése érdekében a Papkeszi
156/1 és 265/3 helyrajzi számú Fő utca-Kossuth u. összekötő kétirányú forgalmi út mindkét bejáratához (elejére) 1-1 db 3,5 t össztömegű súlykorlátozó közlekedési táblát helyez ki.

A Képviselő-testület megbízta Ráczkevi Lajos polgármestert, hogy
a lámpatest áthelyezésről gondoskodjon. A Képviselő-testület az
áthelyezés költségét maximum 40.000 Ft erejéig Papkeszi Község

Felkérte Ráczkevi Lajos polgármestert a 2 db 3,5 t súlykorlátozó
táblát és tartozékait Papkeszi Község Önkormányzatának 2022. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére rendelje meg, valamint
az összekötő út felújítása után a táblák felállításáról gondoskodjon.

Tájékoztatás beruházásokról, fejlesztésekről
Sorszám Cím

Nyert/nem nyert

Összeg

1.

„A papkeszi Kultúrház korszerűsítése és bővítése” (2021.07.05.)

Nyert

150.000.000

2.

„Belterületi utak felújítása Papkeszin” (2021.07.06.) (Fő utca, Kossuth utca összekötő szakasz) Nyert

19.550.000

3.

„A Papkeszin működő Vadrózsa Napköziotthonos Tagóvoda tető szigetelése és felújítása”

Nem nyert

—

4.

„A Colorchemia lakótelep belső útjainak felújítása Papkeszin”

Nem nyert

—

5.

„A papkeszi Községháza tetőzetének felújítása”

Nem nyert

—

6.

„Közösségszervező alkalmazása és eszközök beszerzése Papkeszin”

Nem nyert

—

7.

„A papkeszi közösségi tér fejlesztése”

Nem nyert

—

8.

„Munkagépek beszerzése Papkeszin”

Nem nyert

—

9.

„A kistelepülési településtervek elkészítésének támogatása

Nyert

10.

Baka ház felújítása

11.

MFP-BJA/2022. kódszámú pályázati kiírás keretében „A Bajcsy-Zsilinszky utcai járda felújítása Nyert

Az elmúlt évek bővelkedtek pályázati lehetőségekkel, melyet az önkormányzatunk igyekezett kihasználni. A pályázatfigyelő – pályázat előkészítő – pályázatíró feladatokat 2021. december 31. napjáig
a közös hivatal központjában dolgozó városfejlesztési referens látta
el. 2022. január 1. napjától ezeket a feladatokat a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Papkeszi Kirendeltség köztisztviselői
látják el.
2021. évről áthúzódó és a 2022 évi beruházások, felújítások pályázatok:
1. Kultúrház korszerűsítése és bővítése:
2021. évben a Kultúrház felújtására 150.000.000 támogatás nyert
önkormányzatunk. A beruházás megvalósításához február hónapban közbeszerzési eljárást indítottunk, de sajnos a vállalkozóktól
olyan magas árajánlatok érkeztek, hogy az eljárást eredménytelennek kellett nyilvánítani és új közbeszerzési eljárást elindítani.
2. Belterületi utak felújítása Papkeszin pályázat keretében a Fő
utca Kossuth utca összekötő útszakaszra 19.500.000 Ft támogatás
kaptunk. A munkálatokat a fagyok elmúltával tavasszal tudta a kivitelező megkezdeni. A felújítás magába foglalja csapadékvíz elve-

1.500.000
30.000.000
9.958.000

zetését – nagy záporeső esetén az utcában élőknek ez nagy gondot
okozott –, járda kiépítését. Az előkészítő munkák után az útszakasz
aszfalt burkolatot kap a pályázat adta lehetőségek szerint.
3. A kistelepülési településtervek elkészítésének támogatása pályázaton településünk 1.500.000 Ft támogatást kapott.
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának
rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározott településfejlesztési terv
és helyi építési szabályzat (a továbbiakban együtt: településterv)
elkészítésére beszerzési eljárást indítottunk, amely eredményesen
zárult. A nyertes pályázó a Város és Ház Bt. lett. Tehát a lakosság által régen várt, illetve jogszabályban rögzített kötelezettségünknek
eleget téve a településterv elkészítésével őket bízzuk meg.
4. Papkeszi Vadrózsa Napköziotthonos Óvodában tornaszoba kiépítése:
2020. szeptember hónapban Papkeszi Község Önkormányzatának
Képviselő testülete úgy döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani a
Magyar Falu Program keretében az „Óvodai sportterem, tornaszo-
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ba fejlesztése” című alprogramhoz meghirdetett, MFP-OTF/2020
kódszámú pályázati kiírás keretében. „A papkeszi Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda tornaszobával történő korszerűsítése” tárgyú
pályázatunkra bruttó 15.000.000 Ft vissza nem térítendő, 100%-os
támogatási intenzitású hazai támogatást kaptunk.
A beruházás megvalósítását sajnos el kellett halasztanunk, mivel
az óvoda felújítandó helyiségét át kellett adnunk a Bocskai István
Református Általános Iskolába járó tanulók részére étkezőnek. (Az
iskola étkezője két ütemben készült el, mivel a Református Egyház
a beruházást két pályázat keretében tudta megvalósítani. Az iskola a melegítőkonyhás étkezőre a használatbavételi engedélyt 2022.
május 27. napján megkapta.)
A tornaszoba kiépítéséhez szükséges beszerzési eljárást a fentiek
miatt 2022. március hónapban tudtuk megindítani, de sajnos ez
eredménytelenül zárult, mivel a beérkezett kivitelezői árajánlatok
nagyon magasak voltak. Az új beszerzési eljárást 2022. május hónapban ismét elindítottuk.
5. Baka ház felújítása:
Mindenki által köztudott, hogy a Magyar Faluprogramban elnyert
pályázat segítségével Papkeszi település legidősebb ingatlanát, az
úgynevezett Baka házat közösségi színtér helyszínének megvásárolhattuk és így megmenthettük az enyészettől.
Az ingatlan állagmegóvásra és közösségi funkció ellátására 2021.
évben pályázatot nyújtottunk be a Magyar Faluprogram erre a célra
kiírt pályázatára, de sajnos nem nyertünk.
2021 decemberében testületünk úgy döntött, hogy önerőből próbáljuk az épület állagát megóvni, valamint az ingatlanban vizes
blokkot kiépíteni. A közművek bekötése után kialakítottunk az
ingatlanban egy fürdőszobát tusolóval és illemhelyekkel, valamint
a konyhahelyiséget is felújítottuk, lehetővé téve a hideg-melegvizes
mosogatást.
A vizesblokk kőműves és burkoló munkálatait Eszes Gyula, a villanyszerelést Kiss Norbert és ifjú Bálint Sándor, a villamossági felmérést Szabó Ferenc Barna társadalmi munkában végezte el. A ház
kertjében pályázaton nyert fák ültetőgödreinek kiásását pedig Monos Norbert, Colorban pedig Németh Arnold szintén társadalmi
munkában végezte.
Nagyon köszönöm az önként felajánlott lelkiismeretes, példaértékű munkájukat, bízva abban, hogy a jövőben mások is kedvet
kapnak településünk építése, szépítése érdekében társadalmi munka végzéséhez.
Az épület további felújítási munkálataira (tető, villanyhálózat cserére, új burkolat beépítésére) ismételten támogatási kérelmet nyújtottunk be a Belügyminisztérium felé, amelynek következtében a
helyi önkormányzatok támogatásáról, helyi önkormányzatokat
érintő kormányhatározatok módosításáról szóló 1035/2022. (II.1.)
Korm. határozat alapján a Baka ház felújítása céljára 35.000.000 forint összegű vissza nem térítendő támogatást kaptunk. A beruházás
megvalósításának előkészítő munkálatait megkezdtük.
Minden beruházásunknál elmondhatom, hogy sajnos a drasztikus
áremelkedések (építőanyag árak, kivitelezői munkadíjak emelkedése) nem kedveznek a pályázatok megvalósításának, de testületünk
ereje és lehetősége szerint mindent megtesz településünk fejlődése
érdekében.
Papkeszi, 2022. május 31.

Ráczkevi Lajos polgármester
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Főzőverseny

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

anyagról, a főzéshez szükséges eszközökről a csapatoknak kell
gondoskodni. Szükség esetén fát tudunk biztosítani.
Díjazás: Minden résztvevő oklevelet kap. A zsűri egyéb díjakat is kioszt, amiket helyi vállalkozók ajánlottak fel.
A versenyre nevezni a kultúrházakban lehet nyitva tartási időben 2022. július 4-ig.
További információ: 30/790 50 94; epapkeszi@gmail.com
(Savanyu Beáta kulturális szervező)
A verseny kellő érdeklődés esetén kerül megvalósításra, legalább 3 csapat részvétele szükséges.

Rendezvényeink
Március 15.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékműsorán Ráczkevi Lajos polgármester úr ünnepi beszédét követően a Fantázia
Színpad tagjainak közreműködésével elevenítettük fel a ’48-as
eseményeket. A műsort követően koszorúkat helyeztünk el a Közösségi parkban található emlékműnél. Végül pedig a szokásoknak
megfelelően a szülőkkel közösen elültettük a 2020-ban született
gyermekek emlékfáját.

XIII. Települési versmondó verseny

2008 óta minden évben megemlékezünk a magyar költészet soha
nem múló értékeiről a mára már hagyományosnak mondható települési versmondó versennyel. A verseny időpontja általában a Magyar Költészet Napjához közel eső szombati nap. Ebben az évben
április 9-én állhattak a közönség és a zsűri elé a verseny résztvevői, és
mondhatták el verseiket. Sajnos sem 2020-ban, sem 2021-ben nem
lehetett a rendezvényt megszervezni, és sajnos ez a két év kihagyás
érezhető volt a versmondásokon is. A versenyzők kiestek a megszokott ritmusból, bátortalanabbak, lámpalázasabbak voltak, mint
a korábbi években, még az ovisok is, akikre ha valami, a lámpaláz
egyáltalán nem volt jellemző.

Meggyőződésem szerint minden versenyző, aki részt vesz a vers
mondó versenyen, győztes. Győztes, mert választott egy verset,
győztes, mert ezt a verset megtanulta, győztes, mert ki mert állni
teltház elé a színpadra és a versét a lehető legjobb tudása szerint
igyekezett elmondani. Miután azonban ez egy verseny, ahol egy
zsűri megállapít kategóriánként egy sorrendet, ezért kell, hogy
megszülessen egy végeredmény, kell, hogy legyenek helyezettek,
akár különdíjasok is. Elkeseredni azonban senkinek sem érdemes,
mert az elkövetkező években akár jobb eredmény is elérhető. Csupán kellő gyakorlás, egy kis segítség és még néhány apróság szükséges ehhez.
Az óvodások és az általános iskola alsó-, valamint felső tagozatosai
teltház előtt mondhatták el erre az alkalomra választott versüket.
Ebben az évben is csak mottója volt a versenynek: „Mondja el kedvenc versét!” Azonban annyi kikötés volt a kiírásban, hogy bármely
magyar költő versével lehetett jelentkezni. Hallhattuk klasszikus és
kortárs költők verseit egyaránt, sőt Vadas Márton saját verssel érkezett a versenyre.
A háromfős zsűri megfelelő szakértelemmel értékelte a versmondásokat: Kilián László író volt ez alaklommal a zsűri elnöke, zsűritagok voltak Csukárdi Sándor – író, rendező, színész- és Rózsás
Hajni, akik mindketten a Szó és Kép Színpad tagjai.
Most pedig következzenek az eredmények:
Óvodás kategória:
I. helyezett: Varga Viola (Vadrózsa tagóvoda – Süni csoport, Papkeszi; felkészítő: szülő; Szalai Borbála: Hápi kacsa)
II. helyezett: Pethő-Pataki Málna (Hétszínvirág Óvoda, Peremarton; felkészítő: szülő; Zelk Zoltán: Halország)
III. helyezett: Balogh Melinda Rozália (Vadrózsa tagóvoda – Katica csoport, Papkeszi; felkészítő: szülő; Zelk Zoltán: Tavaszi dal)
Különdíjasok:
Budai Emese (Várpalota; felkészítő: szülő; Pósa Lajos: Magyar
vagyok)
Hollós Lotti Regina (Vadrózsa tagóvoda, Papkeszi; felkészítő:
szülő; Petőfi Sándor: Anyám tyúkja)
Emléklapot kaptak: Ádám Lotti, Horváth Nóra és Papp Jázmin.
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Alsó tagozatos kategória:
I. helyezett: Varga Lilla (3. osztály, BIRÁI, Papkeszi; felkészítő:
szülő; Mentovics Éva: Zoknicsenő szörnyeteg)
II. helyezett: Batta Zsófi (2. osztály; BIRÁI, Papkeszi; felkészítő:
Kiséné Kovács Andrea; Mentovics Éva: Hiszti)
III. helyezett: Fehér Jozefina (4. osztály; BIRÁI, Papkeszi; felkészítő: szülő; Erdős Virág: Béci és az égi pékség)
Különdíjasok:
Budai Enikő (Várpalota; felkészítő: szülő; Pósa Lajos: Magyar vagyok)
Tóth Zselyke Gyöngyi (Papkeszi; felkészítő: szülő; Mentovics
Éva: Zoknicsenő szörnyeteg)
Emléklapot kaptak: Bőhm Helka (3. osztály), Farkas Flóra (2. osztály), Farkas Izabella (2. osztály) és Győrke Emili (4. osztály)
Felső tagozatos kategória:
I. helyezett: Lőrincz Zsombor (5. osztály, BIRÁI, Papkeszi; felkészítő: Forintosné Barabás Marianna; Lackfi János: Tanári ária)
II. helyezett: Varga Anna (5. osztály, BIRÁI, Papkeszi; felkészítő:
Forintosné Barabás Marianna; Varró Dániel: Szösz néne)
III. helyezett: Erdélyi Iringó (6. osztály; Ady Endre Általános Iskola; Berhida; felkészítő: Császár Zsuzsanna; Szabó Lőrinc: Lóci
óriás lesz)
Különdíjasok:
Balatoni Benjámin (5. osztály, BIRÁI, Papkeszi; felkészítő: Forintosné Barabás Marianna; Lackfi János: Apám kakasa)
Kiss Hanna (5. osztály, BIRÁI, Papkeszi; felkészítő: Forintosné
Barabás Marianna; Arany János: Juliska elbujdosása)
Lakatos Elizabet (6. osztály; Ady Endre Általános Iskola; Berhida; felkészítő: Császár Zsuzsanna; Várnai Zseni: Csodák csodája)
Emléklapot kaptak: Erdélyi Boglárka; (6. osztály - Berhida); Eszes
Emma (5. osztály); Kovács Boglárka (5. osztály); Lendvai Edina
(5. osztály – Berhida); Szabó Zsófia (5. osztály); Szóládi Rubina
(6. osztály – Berhida); Vadas Márton (8. osztály) és Vadászó Jázmin (6. osztály – Berhida).
Középiskolás/ felnőtt kategória:
I. helyezett: Brasch Renáta (Szabó Lőrinc: Semmiért egészen)
II. helyezett: Horváth Bálint (Szabó Lőrinc: Nem nyúlok hozzád,
csak nézem, hogy alszol)
III. helyezett: Savanyu Beáta (Radnóti Miklós: Félelmetes angyal)
Különdíjasok:
Győrke Maja (10. osztály; Pilinszky János: Miféle földalatti harc)
Loridán Kitti (Berhida; Ady Endre: Elválunk)
Emléklapot kaptak: Császár Zsuzsanna (Berhida; Várnai Zseni:
Katonafiamnak) és Szóládi Rebeka (9. osztály; Berhida; Radnóti
Miklós: Nem tudhatom)
A verseny minden kategóriájának helyezettjei és különdíjasai
könyvjutalmat és oklevelet kaptak, a többi versenyző emléklapot
kapott. A Pálma presszó falajánlásának jóvoltából a gyermek kategóriák versenyzői vattacukor-kupont kaptak ajándékba. Az ajándékot ezúton is köszönöm, a gyerekek nagyon boldogok voltak.
Végül köszönöm a jelentkezéseket, gratulálok az elért eredményekhez. Tartalmas és színvonalas verseny részesei lehettünk az idén is,
öröm volt hallgatni az elhangzó verseket.
A következő versmondó versenyig olvassanak sok verset, mind a
gyerekek, mind a felnőttek, mert szakértők szerint a jó és szép gyermekvers képes a gyerekekre hatni, másrészt mágikus ereje is van. A

versek hangulatuk szerint felderíthetik az olvasót vagy akár meg is
vigasztalhatják. Ezeken túlmenően a vers segíthet a pozitív személyiségjegyek megalapozásában, segíti az érzelmi, erkölcsi és értelmi
fejlődést, fejleszti a nyelvi és kommunikációs képességet. A verstanulás pedig növeli a motivációs képességet, a képzeletet, a gondolkodást. Gyarapodik a szókincs és a nyelvi készségek. A hangos
versmondás csiszolja a kiejtést, ezáltal lehetőséget teremt a tisztább
és kifinomultabb beszédhez.
Jövőre is várom Önöket szeretettel akár versenyzőként érkeznek,
akár hozzátartozóként vagy versszerető érdeklődőként.
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Gyermeknap

9

Két év kihagyás után, május 28-án rendeztük meg Papkeszin, a Közösségi parkban a gyermeknapi rendezvényünket. Bár az időjárás
nem volt a legkedvezőbb, ennek ellenére viszonylag sokan ellátogattak a programra. A programelemek összeállításánál egyértelműen azt vettem figyelembe, hogy a gyermekek számára legyen felejthetetlen ez az alkalom. Így nem maradhatott el az óráscsúszda és
egy nagyobbacska légvár (kicsi csúszdával), ahol leginkább a kisebb
vagy bátortalanabb gyerekek ugrálhattak. Az arcfestés is elmarad-

Párbeszéd

Szabó T. Anna és Dés András verses zenés irodalmi műsorát tekinthették meg az érdeklődők április 13-án a papkeszi Kultúrházban. A
műsor központi gondolata a vers, a ritmus és a zene kapcsolata volt.
A műsor bevezetőjében elhangzott, hogy a kezünk, a lábunk és a
hangunk is lehet hangszer, és hogy szinte mindenen lehet zenélni.
Annak, hogy milyen eszközt használhatunk hangszerként, szinte
csak a fantáziánk szabhat határt. Az előadás gyakorlatilag egy játékos párbeszéd volt – versről zene; zenéről vers született spontán.
Nagyon hangulatos, különféle hangszerek bemutatását is alkalmazó verses zenei improvizáció résztvevői lehettünk, melyben a gyerekek aktív közreműködésére, reakcióikra is építettek az előadók.
A program a Papkeszi Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
szervezésében, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében,
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár támogatásával valósult meg. A
közönség soraiban pedig a BIRÁI alsó tagozatos diákjai foglaltak
helyet.
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hatatlan eleme egy gyermeknapi rendezvénynek. Mint minden évben, most is volt egy kis sorbaállás az arcfestő asztalnál, a nap végére
pedig a legtöbb gyermeknek nem egy, hanem kettő vagy ennél is
több virágocska vagy más motívum díszítette arcát, karját.
A Fantázia-sátor játszóházában színes pomponokból hernyót, dekorgumiból szélforgót és krepp papírból színes virágokat készíthettek az érdeklődők. Mindezek mellett óriás darts és a pályára
felrajzolt két akadálypálya várta a gyerekeket, de azt gondolom, a
légvárakkal nem vehették fel a versenyt. 16 órától a Berendhidai
Huszár Péter Baranta SE tagjai tartottak bemutatót. A csapat ízelítőt adott a botforgatás, karikás ostorozás, övbirkózás, íjászat, csatakereszt-hajítás, szablya-, kard- és lándzsavívás tudásukból. A bemutatót követően megérkezett Frici bohóc, akinek nagyon örültek
a gyerekek. Néhány bűvésztrükk bemutatói, résztvevői lehettek a
gyerekek, akiknek vidám kacagása remélhetőleg messzire elhallatszott. A bohócműsor után több foglalkoztató ponton a baranta-

csapat eszközeit próbálhatták ki gyerekek és felnőttek egyaránt. A
rendezvény egész ideje alatt szörpöt és palacsintát kínáltunk, nagy
örömünkre minden elfogyott.
Ezúton mondok köszönetet segítőinknek: Czotter Edinának (játszóház), Dezső Rékának (akadálypálya felrajzolása) és Kiss Irénnek
(szörp- és palacsintakínálás), Balázs Róbertnek és Szabó JózsefnéZsuzsának (a rendezvényterület berendezése és utómunkálatok).
Külön köszönöm a palacsintákat az Ízőrzők csoport tagjainak: Bollók Irén, Humliné Tánczos Zsuzsanna, Humpók Ferencné, Jankó
Józsefné, Károlyi-Varga Rózsa, Nagy Józsefné és Varga Andrásné.
Nagy örömet szereztek a gyerekeknek!
Szeretettel várjuk Önöket rendezvényeinkre!

Savanyu Beáta
kulturális szervező

Elismerések és jutalmazások Balatonalmádiban

Kiemelkedően végzett munkájuk elismeréséül díjakat vehettek át
a rendőrök.
Balatonalmádi Város Önkormányzata kitüntetéseket adományozott azoknak a rendőröknek, akik a tavalyi évben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a munkájukban. Az ünnepséget 2022. május
12-én, a helyi Városházán tartották.
A köszöntőt követően Borbély Zoltán rendőr alezredes a Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetője ünnepi beszédet mondott,
melyben elismerte munkatársai példaértékű szakmai és elhivatott
munkáját, majd átadták az elismeréseket és jutalmakat.
Az Év Rendőre-díjat Miskolczi Roland Krisztián rendőr főtörzs
zászlós, szolgálatirányító parancsnok vehette át Pandur Ferenc
alpolgármestertől, míg a Balatonalmádi Város Közbiztonságáért

elismerést Petrák Ákos rendőr főtörzszászlós, helyszínelő- és balesetvizsgáló kapta.
Az ünnepi rendezvényen a 2021. évben nyújtott kiemelkedő teljesítményéért Balatonalmádi Város Önkormányzata jutalomban
részesítette 2021. évben nyújtott kiemelkedő teljesítményéért:
Kolics Attila r.ftzls., balesethelyszínelőt,
Simon Gergely Máté, r.őrm., járőrvezetőt,
Marczali Gábor, r.zls., Balatonalmádi Város körzeti megbízottat,
Nyíri Jenő r.zls., Bűnügyi Osztály nyomozót,
Gerőfi Roland, mv. informatikust.
Zsendovicsné Demeter Krisztina
c. r.őrgy.

2022. május		
Papkeszi Hírlap

VI.

Meghívó
A Balatonvidéki Sorstárs Népdalkör
tisztelettel meghívja Önt a

Papkeszi MiniFeszt
2022. augusztus 13.

Közösségi park

20.00: Hangár21

2022. június 25-én 16 órai kezdéssel,

21.30: IronBird

a Papkeszi Kultúrházban megrendezésre

23.00: Kopaszkutya Rt.
A doboknál Pálmai Zoltán!

kerülő jubileumi gálaműsorára,
amellyel a népdalkör megalakulásának
35. évfordulóját ünnepeljük.
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A rendezvény ideje alatt büfé a helyszínen.
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
A rendezvényen fényképfelvételek készülnek, amelyek
megjelenhetnek a Papkeszi Kultúrház Facebook
oldalán, illetve a Papkeszi Hírlapban.

A Balatonvidéki Sorstárs Népdalkör hírei
Dalkörünk az évnyitó közgyűléssel – ez évben akadály nélkül –
kezdte meg munkáját, remélve, hogy két év kihagyás után már nem
kell járványveszélyre számítani.
Fontos feladat állt előttünk: a következő közgyűlésen tisztségviselőket kellett választanunk, hogy működésünk a szabályoknak
megfelelő legyen. Az előírásoknak megfelelően választottuk meg
vezetőinket. Az elnökség tagjai: Károlyi-Varga Rózsa elnök, Sztána Lászlóné elnökhelyettes, Kovács Andrásné elnökségi tag. A felügyelő bizottság tagjai: Török Istvánné elnök, Horváth Istvánné
elnökségi tag, Balatoni Józsefné elnökségi tag. A művészeti vezető
helyettes feladatát továbbra is Bollók Irén tölti be a dalkörben.
Ez év januárjában is egy katonadallal tisztelegtünk a doni katasztrófa áldozatainak emléke előtt, majd megkezdtük a felkészülést első
fellépésünkre. Április 9-én nagyszabású katonadal fesztivált rendezett a Szivárvány Népdalkör Balatonkenesén, a Honvéd üdülőben,
amelyen – 17 fellépő csoport között – mi is ott lehettünk. Komoly
kihívás évről évre egy ilyen nagy fesztiválon, hogy olyan dalokat állítsunk össze, amelyek más csoportnál nem szerepelnek. Művészeti
vezető helyettesemmel együttműködve, nekünk ez sikerült.
Május 21-én Buzsákra vártak bennünket barátaink dalostalálkozóra. Utunk azonban nem úgy alakult, ahogy terveztük. Az iskolabusz – amelyet évek óta kedvezményesen vehetünk igénybe, hálás
köszönettel – még az odavezető úton meghibásodott. Kalandos
volt az oda- és a hazavezető út is. Nagyon nagy köszönettel tartozunk Csizmadia Ferencnek és Tölgyesi Lászlónak, akik közreműködtek a csoport hazaszállításában, valamint Miklós Sándornak,
aki vállalta a sofőr szerepét a buszokon; hozott-vitt bennünket.
Ebben a felállásban jutottunk el következő fellépésünk helyszínére
is, Tapolcára, ahol a vendéglátók a 15. Pünkösdi Dalostalálkozóra vártak bennünket. A rendezvényre elkísértek pártoló tagjaink:

Humpók Ferenc és Humpók Ferencné alpolgármester, aminek nagyon örültünk. Színvonalas találkozónak lehettünk részesei, ahova
pünkösdi párosító dalokat kötöttünk csokorba, Kodály Zoltán és
Vikár Béla gyűjtéséből, valamint csongrádi népdalokat énekeltünk
(vacsora után). A rendezvényen tiszteletét tette Dr. Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős
tárca nélküli miniszter is. Vacsora után, a jó zene hatására, igen jó
hangulat kerekedett, végül egy közös fotót is készítettek a résztvevőkről. Nagyon örülünk az ilyen felkéréseknek, amelyek nagy keresztény hagyomány köré csoportosulnak. Az ilyen eseményeknek
mindig van egyfajta méltósága. Ezeken a helyeken tetten érhető a
hagyományőrzésen túl – pünkösd ünnepéhez számos hagyomány
kötődik – az emberek belső késztetése, nagy ünnepeinkhez való viszonyulása. Úgy gondolom, hogy a Kodály-gyűjtés dalait énekelve,
a színpadon állva – egy pillanatra – mindannyiunkat megérintett a
Szentlélek ereje. Hálásak vagyunk az alkalomért.
Ugyanezen nap reggelére azonban volt egy másik felkésérünk, amit
szintén nagyon nagy örömmel vállaltunk és teljesítettünk. Az egyesületen belül működő „Ízőrzők” csoport 250 db palacsintát sütött a
település gyermeknapi rendezvényére. Szívből reméljük, hogy soksok gyermeknek okoztunk örömöt ezen a szép napon.
Következő rendezvényünk itt Papkeszin lesz, június 25-én, amikor is jubileumi gálaműsorral ünnepeljük a népdalkör megalakulásának 35 éves évfordulóját. A valamikor nagy létszámú csoport
jelenleg 10 fővel működik. Nagyon örülünk, és büszkék vagyunk
Bertáné Zsuzsikára, aki betegségéből felépülve újra velünk énekel.
Tisztelettel kérem, aki tud, akit érdekel, jöjjön el, nézze meg műsorunkat, emlékezzünk együtt az alapítókra, akik már az égi kórusban énekelnek!
Károlyi-Varga Rózsa elnök
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Hátsó sor balról jobbra: Horváth Zsófia Márta, Pető Dzsenifer, Balogh Dorina, Csonnó Patrícia,
Csillag Dóra, Tóth Hanna, Rétfalvi Fanni, Papp Luca Sára, Nagy Imre
Első sor balról jobbra: Kiss Bence Máté, Majlinger Gergő, Kovács Csaba, Magasházi Róbert, Cseh Attila Ferenc, Balázs Márton,
Vadas Márton, Csejtei Krisztofer Ferenc, Dohar Kevin, Molnár Bence, Hoóz Adrián, Karáth Dominik, Bagi Benedek Barnabás
Pedagógiai asszisztens és osztályfőnökök balról jobbra: Várkonyi-Varga Veronika, Ráczkevi Lajosné, Szoboszlai Zita, Eszes-Sinka Zsuzsanna

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

TÁJÉKOZTATÓ
MOBILIZÁLT ÜGYFÉLSZOLGÁLATRÓL
Értesítem Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kormányablak Buszban
intézhetik ügyeiket

2022. június 15-én (szerdán) 13:00 – 15:00 óra között

PAPKESZIN
a Községháza parkolójában (8183 Papkeszi, Fő utca 42.).
A Kormányablak Buszban okmányirodai (személyi igazolvány,
lakcím,
jogosítvány,
útlevél,
gépjármű,
ügyfélkapu,
diákigazolvány ügyek), valamint kormányablakban indítható
ügyek intézhetők. A díjak, illetékek kiegyenlítésére kizárólag
bankkártyás fizetési lehetőség biztosított.

Balatonalmádi, 2022. június 3.
dr. Tar Viktória hivatalvezető
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Balatonalmádi Járási Hivatala

A falunap
tervezett programja

2022. július 16. szombat, 9 órától

Helyszín: közösségi park (a Polgármesteri
Hivatal és az általános iskola közötti park)
9 órától Főzőverseny
– az elkészített ételek zsűrizése 13 órakor
10-14 óráig Toma és csapata Kalózos játéktár
– vidám játékok kicsiknek és nagyoknak
17-20 óráig Légvárvarázs
17 órától kulturális műsor:
17.00: Dal-ma: GREASE kivonat
17.50: A főzőverseny eredményhirdetése, díjátadás
18.10: Sorstárs Népdalkör
18.25: Magic Dance Se
19.00: Tapolcai Musical Stúdió: Neoton buli
20.00: Vision Hip-Hop Tánciskola
21.00: Gate
Kb. 22.30-tól retro videodiszkó (szinte minden
zenei stílusban) Zene: DJ Glück
A rendezvény ideje alatt büfé a helyszínen.
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
A rendezvényen fényképfelvételek készülnek,
amelyek megjelenhetnek a Papkeszi Kultúrház Facebook
oldalán, illetve a Papkeszi Hírlapban.

