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Önkormányzati hírek
Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. június,
augusztus hónapban megtartott Képviselő-testületi üléseken az
alábbi ügyekben döntött
111/2022. (VI. 8.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében az „Óvodai sportterem, tornaszoba
fejlesztése” című alprogramhoz meghirdetett, MFP-OTF/2020.
kódszámú pályázati kiírás keretében „A papkeszi Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda tornaszobával történő korszerűsítése” című,
3108418302. azonosító számú projektben a Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda tornaszoba kivitelezési munkálatainak elvégzése
tárgyban kiírt beszerzési eljárásban az alábbi döntéseket hozta:
1. A Képviselő-testület a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította.
2. A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevők ajánlatait érvényesnek nyilvánította
• Pid Montage Kft. Székhely: 6723 Szeged, Róna utca 27.
• Master Group Kft. Székhely: 8600 Siófok, Kele utca 118.
• Bandi Power Bau Kft. Székhely: 3530 Miskolc, Corvin utca 9.
I.em.2.
• Aqva Elektro Kft. Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. 14. ép.
fsz. 19.
3. A Képviselő-testület a beszerzési eljárás nyertesének az elvégzett
értékelés alapján – tekintettel a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a bruttó vállalkozási díj összesen vonatkozásában bírálati
szempontra – az alábbi gazdasági társaságot hirdette ki:
• Aqva Elektro Kft. Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. 14. ép.
fsz. 19.
Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 15.116.031 Ft.
4. A Képviselő-testület a pályázat szerinti rendelkezésre álló fedezet, valamint az eljárásban legkedvezőbb ajánlatot tevő gazdasági
társaság által megajánlott ajánlati ár közötti különbözetet, bruttó
1.927.305 Ft-ot biztosította a 2022. évi költségvetés általános tartaléka terhére.
112/2022. (VI. 8.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében az „Óvodai sportterem, tornaszoba
fejlesztése” című alprogramhoz meghirdetett, MFP-OTF/2020.
kódszámú pályázati kiírás keretében „A papkeszi Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda tornaszobával történő korszerűsítése” című,
3108418302. azonosító számú projektben műszaki ellenőri munkálatainak elvégzése tárgyban kiírt beszerzési eljárásban az alábbi
döntéseket hozta:
1. A Képviselő-testület a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította.
2. A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevők ajánlatait érvényesnek nyilvánította
• Szigma Mérnökiroda Kft. Székhely: 8420 Zirc, Tölgyfa utca 8.
• Godoterv Bt. Székhely: 8182 Papkeszi, Colorchemia lakótelep 9.

• Tóth Anita. Székhely: 8000 Székesfehérvár, Iszkaszentgyörgyi
út 3. B. ép.
3. A Képviselő-testület a beszerzési eljárás nyertesének az elvégzett
értékelés alapján – tekintettel a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a bruttó vállalkozási díj összesen vonatkozásában bírálati
szempontra – az alábbi gazdasági társaságot hirdeti ki:
• Godoterv Bt. Székhely: 8182 Papkeszi, Colorchemia lakótelep 9.
Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 680.000 Ft.
4. A Képviselő-testület az eljárásban legkedvezőbb ajánlatot tevő
gazdasági társaság által megajánlott ajánlati árat, bruttó 680.000
Ft-ot biztosítja a 2022. évi költségvetés általános tartaléka terhére.
5. A szerződést kötő felek: a Papkeszi Községi Önkormányzat és a
Godoterv Bt.
116/2022. (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. II.
félévi munkatervét jóváhagyta.
117/2022. (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda
vezetőjének a 2021/2022. évi beszámolóját a nevelő munkájukról
elfogadta.
118/2022. (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadta.
119/2022. (VI.29.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter által meghirdetett „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” című pályázatról az alábbi döntéseket hozta:
1. A Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást igényli.
2. Az igényelt mennyiség kemény lombos tűzifa támogatás esetén:
35 m3, lágy lombos tűzifa támogatás esetén: 0 m3, szén támogatás
esetén 0 q.
3. Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális
célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás önrészét,
44.450 Ft összegben az általános tartalék terhére biztosítja.
4. Papkeszi Községi Önkormányzat a szociális célú tűzifában vagy
szénben részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.
5. A Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa önkormányzat telephelyére történő szállítás és az
igénylőkhöz történő kiszállítás költségeire Papkeszi Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetés általános tartalék terhére
600.000 Ft-ot biztosít.
120/2022. (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8183
Papkeszi, Fő u. 65. szám alatti 124/1 helyrajzi számú családsegítő
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szolgálat helyiségében az internet szolgáltatási szerződések felülvizsgálatához, internet szolgáltatás biztosításához a szolgáltatóktól
árajánlatokat kér be.
121/2022. (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozat
Képviselő-testülete, mint a 33. 11-33127-1-005-01-06 Berhida,
Papkeszi Királyszentistván, Vilonya, Ősi ívóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelős a víziközmű-rendszer vagyonértékelés aktualizálásával kapcsolatosan az alábbi döntést hozta:
1. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§
(1) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy
• az Önkormányzat nevében adjon megbízást a BAKONYKARSZT Zrt. részére, hogy a 2019. évben elkészített vagyonértékelés aktualizálásával kapcsolatban nevében és helyében eljárjon.
• az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal az Együttműködési megállapodást az Önkormányzat nevében aláírja.
2.A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a vagyonértékelés aktualizálásának fedezeteként a 2022. évet illető víziközmű használati díj,
elszámolási kötelezettséggel a BAKONYKARSZT Zrt-nél maradjon.
123/2022. (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022.
évi Papkeszi Falunap rendezvényeire Zsére község képviseletére 6
fős delegáció meghívását határozta el.
124/2022. (VI.29.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar
Falu Program keretében az „Önkormányzati járdaépítés/felújítás
támogatása” című alprogramhoz meghirdetett, MFP-BJA/2022.
kódszámú pályázati kiírás keretében „A Bajcsy-Zsilinszky utcai
járda felújítása Papkeszin” című, 3345137620. azonosító számú
projektben a Bajcsy-Zsilinszky utcai járda felújításának kivitelezési munkálatainak elvégzése tárgyban kiírt beszerzési eljárásban az
alábbi döntéseket hozta:
1. A Képviselő-testület a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította
2. A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevők ajánlatait érvényesnek nyilvánította.
• Útéppark Kft. Székhely: 8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.
• Zirci Építő Kft. Székhely: 8200 Veszprém, Kádártai út 27.
• Veszprémi Útépítő Kft. Székhely: 8229 Csopak, Bencze László
utca 13.
3. A Képviselő-testület a beszerzési eljárás nyertesének az elvégzett
értékelés alapján – tekintettel a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a bruttó vállalkozási díj összesen vonatkozásában bírálati
szempontra – az alábbi gazdasági társaságot hirdette ki:
• Veszprémi Útépítő Kft. Székhely: 8229 Csopak, Bencze László
utca 13.
Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 10.992.993 Ft.
4. A Képviselő-testület a pályázat szerinti rendelkezésre álló fedezet, valamint az eljárásban legkedvezőbb ajánlatot tevő gazdasági
társaság által megajánlott ajánlati ár közötti különbözetet, bruttó
1.692.993 Ft-ot biztosította a 2022. évi költségvetés általános tartaléka terhére.
A szerződést kötő felek: a Papkeszi Községi Önkormányzat és a
Veszprémi Útépítő Kft.
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5. A Képviselő-testület a vállalkozási szerződés megkötésére felhatalmazta a polgármestert.
126/2022. (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy „A papkeszi Kultúrház korszerűsítése és bővítése” tárgyú
közbeszerzési eljárás” elnevezésű napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja.
A zárt ülés tartásának indoka: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény alapelveire (verseny tisztasága, esélyegyenlőség és
egyenlő bánásmód) tekintettel a felhívás feltételei nem hozhatók
nyilvánosságra az eljárás megindítása előtt.
133/2022. (VIII. 24.) számú képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület Papkeszi Község Önkormányzatának 2022.
évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
134/2022. (VIII. 24.) számú képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület átruházott szociális jogkörök 2022. I. félévi
gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadta.
135/2022. (VIII. 24.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű szolgáltatás biztosításával kapcsolatosan az alábbi döntést
hozta.
A Képviselő-testület hozzájárult, hogy Ráczkevi Lajos polgármester előzetes szándéknyilatkozatot tegyen, miszerint a víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 5/H §-ában foglaltakra tekintettel az önkormányzatot terhelő víziközű-szolgáltatás
biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettség a Magyar
Államra történő átruházásra irányuló Integrációs Programban
részt kívánnak venni.
136/2022. (VIII. 24.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Papkeszi 07/6 hrsz.-ú ingatlanon átmenő ivóvízvezeték kiváltásával kapcsolatos előterjesztést a napirendről levette.
137/2022. (VIII. 24.) számú képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület hozzájárult Papkeszi, Fő u. 65. szám alatti
124/1 hrsz-ú Papkeszi Község Önkormányzatának tulajdonát képező orvosi rendelő előtti közterületen Packeta csomagautomata
felállításához.
A közterület foglalási díjat Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület és az önkormányzat tulajdonában
levő közutak használatáról szóló 2/2010.(V.2) önkormányzati rendelet 3 sz. melléklet 16. pontja alapján 12.000 Ft/évben határozta
meg.
138/2022. (VIII. 24.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Papkeszi Dózsa Gy. u. 501/2 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület értékesítéséhez Papkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat tulajdonát képező építési telkek értékesítésének
elveiről szóló 13/2011. (IX. 2.) önkormányzatai rendelet 2. §-a
alapján a terület értékbecslését forgalmi szakértővel el kívánja végeztetni.
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139/2022. (VIII. 24.) számú képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület hozzájárult a Vadrózsa Napköziotthonos
Óvoda 8183 Papkeszi, Fő utca 46. 221 hrsz.-ú ingatlanon tornaszoba építésével kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenységről szóló
megbízási szerződés I. sz. módosításához.
141/2022. (VIII. 24.) számú képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület Mag Noémi bérlő és Papkeszi Község Önkormányzata bérbeadó között 2022. augusztus 10-én kelt Papkeszi,
Fő utca 94/1. számú ingatlannal kapcsolatos lakásbérleti szerződés
2022. szeptember 30. napjával Mag Noémi bérlő részéről történő
felmondását tudomásul vette, a bérleti szerződés felmondását elfogadta.
142/2022. (VIII. 24.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy „A papkeszi Kultúrház korszerűsítése és bővítése” tárgyú
közbeszerzési eljárás lezárása” elnevezésű napirendi pontot a napi-

rendről leveszi és további előkészítés utána későbbi Képviselő-testületi ülésen tárgyalja.
144/2022. (VIII. 24.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8183
Papkeszi, Fő u. 65. szám alatti 124/1 helyrajzi számú családsegítő
szolgálat helyiségében az internet szolgáltatás, felújítási munkálatainak elvégzésével a Marcotel Kft.-t bízta meg.
Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. október hónapban
közmeghallgatást tart a következők szerint:
2022. október 25. (kedd) 16.00 óra
Colorchémia ltp. Vitéz Bartha Andor Művelődési Ház
2022. október 26. (szerda) 16.00 óra
Papkeszi Községháza tanácsterme

2022. évi népszámlálás
2022. évi népszámlálásról röviden:
Magyarország területén a 2022. október 1-jén 0 órakor fennálló
állapotot alapul véve a természetes személyekről és a lakásokról
nép- és lakásszámlálást kell tartani, melyet a 2018. évi CI. törvény
rendelt el, és a 2022. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos
egyes feladatokról szóló 362/2020 (VII. 23.) Korm. rendelet szabályoz.
A népszámlálásról szóló törvény kimondja, hogy az adatszolgáltatás kötelező!
Adaszolgáltatás megtagadása esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal közigazgatási hatósági eljárást indíthat a megtagadó ellen,
és közigazgatási bírsággal is sújthatja az adatszolgáltatás megtagadása miatt. A kiróható bírság nagysága személyenként 200.000 Ft
is lehet.
A számlálás folyamán kérdőívet kell kitölteni,
• mindenkiről, aki Magyarországon él;
• azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak;
• a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.
A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk. A
lakásadatok segítségével pontos képet kaphatunk a háztartások
lakáskörülményeiről. Összeírásra kerül az ország területén minden
• lakás,
• lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
• közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény.
Fontos, hogy az üresen álló lakásokról is ki kell tölteni a kérdőívet.

Postai felkérő levél

A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérő levelet küld
szeptember utolsó napjaiban.
A népszámlálás nem a bejelentettség szerinti, hanem a tényleges
élethelyzetet méri fel. Az, hogy kik élnek az adott lakcímen, a ki-

töltött kérdőívekből derül majd ki, előzetesen nem ismert, ezért a
felkérő levél nem névre szól, csak a lakás címe (házszámig) szerepel a címzésben.
Annak érdekében, hogy a felkérő levelek minden háztartásba eljussanak, kérjük, még a népszámlálás előtt gondoskodjanak arról,
hogy házuk falán vagy a kerítésen látható legyen a házszám. Ezzel
nagymértékben megkönnyítik a felkérő leveleket kézbesítők munkáját.
Kérjük, őrizze meg a felkérőlevelet!
A felkérő levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk
mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, ennek segítségével
tudja minden háztartás önállóan, interneten kitölteni a kérdőívet.
A szociális, felsőoktatási vagy más bentlakásos intézményben lakók
az intézmény vezetőjétől kapják meg a felkérő levelet, míg a fedél
nélkül élőket szociális munkások segítik a népszámlálásban való
részvétel során.

A kérdőív kitöltése

A népszámlálási kérdőívet önállóan, interneten keresztül október
1. és 16. között lehet kitölteni.
Egy erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen, amelybe a felkérő levélben szereplő egyedi, 12 jegyű belépési kóddal lehet
belépni.
Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltik ki interneten a kérdőívet, számlálóbiztosok keresik fel október 17. és
november 20. között.
Akik november 20-ig nem teljesítik adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget.
A népszámlálási kérdőív kitöltése egy átlagos háztartásban körülbelül 30 percet vesz igénybe.
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Református egyházi hírek
Lukátsy Vilma:
Istennek adott hegedű
A fényes égen fecske villan:
övé a lég, a végtelen,
A repülés azt jelenti:
– Köszönöm a tért, Istenem!
A napsütötte kavicsok közt
parányi gyík. Már nem is látod.
Fürge mozgása azt jelenti:
– Isten gondol rám! – Megcsodálod?
És azt hiszed, hogy az az Isten,
aki a gyíknak enni ad,
tán megfeledkezik terólad,
s holnapra nem jut jó falat?
Vagy azt hiszed, Aki a fecske
repdeső szárnycsapását méri,
ne tudná azt, mi a te vágyad?
– Még nem is kérted, már kiméri.
És többet ád, értékesebbet,
gyöngyszemeket – kavics helyett!
Nem érzed mégsem, hogy az Isten
téged milyen nagyon szeret?
– Nem próbálod a hála hangját?
(Rossz hangszeren recseg a húr.)
Nehezen nyílik arra ajkad:
,,Mindeddig segített az Úr!’’
– Ne szólj hát! Hálaadás helyett
add Istennek a hangszered!
Ha az Ő ujja játszik rajta,
a hangját meg sem ismered!
Az Ő kezében – nézd – mivé lett
a szakadt húrú hegedű.
Ha Isten Lelke a vonója,
– hallod a hangját? – gyönyörű!
– Köszönöm jó Atyám a reggelt!
– Köszönöm, hogy dolgozhatok.
– Köszönöm a jó egészséget,
Tőled csak jót kaphatok!
Ha betegség is – légy ádott érte,
mert Tőled jő a gyógyulás!
A gondjaim kezedbe tettem,
Te tudod vinni, senki más!
Köszönöm, hogy szüleim vannak,
s légy áldott, ha már nincsenek!
Tenálad vagyok mindig otthon
Nem vagyok árva, bús gyerek!

– Köszönöm, hogy szabad szeretnem!
És köszönöm azt, ami fájt!
– Köszönöm a fényt az égen,
s köszönöm a ködös homályt!
És köszönöm az őszi erdőt!
És köszönöm, hogy van szemem!
Hogy sok bűnömön keresztül
mégis csak látlak, Istenem!
S köszönöm Őt, a legdrágábbat,
a váltságdíj lefizetőt!
S azt, hogy ,,az én Megváltóm él,
s porom felett meglátom Őt.’’

Felkészülés a népszámlálásra
Tisztelt Papkeszi Polgártársaink!
A közelgő népszámlálás idején lehetőségünk van önkéntesen nyilatkozni arról is, hogy felvállaljuk-e őseink lelki örökségének ápolását, a történelmi egyházakhoz tartozást.
Településünk életében ennek nagy jelentősége van, mivel az iskolánk egyházi fenntartású intézmény, de ha a település lakói a fenntartó közösséghez tartozást elhanyagolják, vagy a gyermeklétszám
a fenntarthatóság alá csökken, akkor az iskola jelenlegi működése
veszélybe kerül. Kérjük, fontolják meg mind a lelki hovatartozásuk
felvállalását, mind a község jövőjéért való széles körű összefogást,
támogatást.
A megélhetés minden családban nehezebbé vált a járványos, háborús, válságos időkben. A kiutat az jelentheti, hogy a közös terhet
nem egyre kevesebben, hanem egyre többen hordozhatjuk, és akkor a nehézség kisebbé válik, a szeretet pedig nagyobbodik.
A pályázati támogatások során településünk fejlődhetett. Gyermekeink például az iskolában egy új étteremben étkezhetnek.
Tegyünk együtt továbbra is gyermekeink és településünk jövőjéért
abban a tudatban, hogy Isten megáldja erőfeszítésünket.
„Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt.” (Máté evangéliuma 10:32.)
Egyetértésben a Laposa Norbert plébános úr vezette Római Katolikus Egyházközséggel:
Virágh Sándor református lelkész

MEGHÍVÓ
2022. október 16-án
vasárnap 11 órakor
a Papkeszi Református templomban
a Tatai Református Gimnázium Kórusa
szolgálata gazdagítja istentiszteletünket.
Az alkalomra mindenkit szeretettel várunk!
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Rendezvényeink
Településünkön július 16-án került megrendezésre a Falunap. A
délelőtti órákban a főzőversenyre jelentkezett csapatok készítették
el hagyományos ízvilágú ételeiket, ezen kívül pedig vidám kalózos
játéktér várta a klasszikus játékokat kedvelő gyerekeket és felnőtteket. Ebben az évben 5 csapat jelentkezett a főzőversenyre. A meghirdetett szabálynak megfelelően bármilyen ételt készíthettek a
csapatok, akik nagy lelkesedéssel és jókedvvel végezték az előkészületeket, és kevergették a bográcsokban a finom illatú étkeket. A három főből álló zsűri értékelése 13 órakor vette kezdetét. A zsűri tagjai voltak Szóládi Erika Zsére testvértelepülésünk delegációjának
tagja és Sztána László a Polgárőr Egyesület elnöke. A zsűri elnöke
a hangtechnikusi feladatokat ellátó Kovács Zsolt volt, aki amellett,
hogy szereti a finom ételeket, szakács végzettséggel is rendelkezik.

Színpadi programjaink 17 órától kezdődtek. Elsőként a Dal-Ma
Musical és Zenés Színpad előadásában a Grease című musical legkedveltebb, legismertebb dalai hangzottak el, táncos koreográfiával
kísért előadásuk nagy sikert aratott a nézők körében. Az előadást
követően Ráczkevi Lajos polgármester úr, majd Zsebi József, Zsére
település polgármesterének gondolatait hallgathattuk meg, majd
pedig a főzőverseny eredményhirdetésére és a díjátadásra került sor.
Ebben az évben a serlegeken és okleveleken kívül a csapatok egyéb
ajándékokat is kaptak vásárlási utalványok formájában, melyeket a
településen működő kereskedelmi és vendéglátóegységek vezetői,
üzemeltetői ajánlottak fel.
A zsűri döntése értelmében a főzőverseny helyezettjei:
I. helyezett: „Nem babra megy az alátét” csapat (Babgulyás, káposztás és sima lángos, tócsi)
II. helyezett: Értelmet az életnek Hagyományőrző Egyesület Ízőrzők csoportja (Csülkös babos káposzta)
III. helyezett: Papkeszi Református Egyház csapata (Papkeszi papi
paprika)
A helyezést elért csapatok oklevelet, serleget és vásárlási utalványokat kaptak az alábbiak szerint:
I. helyezett csapat: 2×5.000 Ft-os Pólus Coop, 10.000 Ft-os Ráczkevi Büfé, 5.000 Ft-os Nefelejcs Virág és Ajándék, valamint 5.000
Ft-os Pálma presszó által felajánlott vásárlási utalvány.
II. helyezett csapat: 5.000 Ft-os Pólus Coop, 10.000 Ft-os MiniFriss, valamint 5.000 Ft-os Pálma presszó által felajánlott vásárlási utalvány.

III. helyezett csapat: 5.000 Ft-os Pólus Coop, 10.000 Ft-os Lagábek Kft. által felajánlott vásárlási utalvány.
Emléklapot kapott az Alfa (vörösboros marharagu knédlivel) és a
Bogyó és Babóca csapat (babos káposzta). Mindkét csapat egy-egy
5.000 Ft-os Pólus Coop vásárlási utalványt is kapott az emléklap
mellett.
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A díjátadást követően a Balatonvidéki Sorstárs Népdalkör lépett
színpadra, erre az alkalomra egy Pest megyei és balatoni dalokat
tartalmazó dalcsokorral készültek. A népdalokat követően a táncé,
ezen belül is az akrobatikus elemeket tartalmazó modern és divattáncoké volt a főszerep. A Karbi Vanda által vezetett Magic Dance
Sportegyesület látványos és színvonalas koreográfiát megjelenítő
táncprodukciói ismételten elvarázsolták a közönséget.
A Tapolcai Musical Színpad előadásában Neoton és egyéb retro zenekarok dalait hallgathattuk meg, majd pedig a Vision Hip-Hop
Tánciskola növendékeinek előadását tekinthettük meg.
A színpadi programokat a hazai rockzenekarok legismertebb dalait
feldolgozó Gate együttes koncertje zárta, majd pedig kezdetét vette
a retro videódiszkó, ahol a zenét DJ Glück keverte.
IronBird
Két év kihagyás után, ez év augusztus 13-án, immár 6. alkalommal
került megrendezésre a Papkeszi Minifeszt. Az idei rendezvényen
megújított repertoárjával elsőként a Hangár21 zenekar lépett színpadra, majd az ajkai IronBird, az estet (vagy inkább éjszakát) pedig a Kopaszkutya Rt. zárta, akik HBB feldolgozásokat játszottak,
és akiket a közönség másfél óra zenélés után alig akart leengedni
a színpadról. Koncertjük kuriózuma volt, hogy a doboknál az exHBB-s Pálmai Zoltán foglalt helyet.

Ezúton is köszönöm minden közreműködőnek a segítségét a rendezvény lebonyolításában, valamint az előkészületi, illetve az utómunkálatokban való részvételüket Czotter Edinának, Balázs Róbertnek és Szabó Józsefné Zsuzsának. Külön köszönöm a Pólus
Coop, a Lagábeck Kft., a MiniFriss, a Pálma presszó, a Ráczkevi
Büfé és a Nefelejcs Virág- és Ajándékbolt tulajdonosainak, üzemeltetőinek a felajánlott vásárlási utalványokat.

Hangár21

Az augusztus 20-i ünnepi műsorban Ráczkevi Lajos polgármester
mondott ünnepi beszédet, majd a Fantázia Színpad előadásában a
Petőfi emlékévhez kapcsolódóan Petőfi Sándor életét bemutató rövid műsort tekinthették meg az érdeklődők. Ezt követően Virágh
Sándor lelkész úr mondott áldást a jelen lévőkre, és az új kenyérre.
Az ünnepi kenyér elfogyasztása után került sor a református templom és a posta közötti, nemrégiben felújított útszakasz ünnepélyes
átadására. A jelen lévők polgármester úr gondolatait, majd a Sorstárs Népdalkör előadásában egy dalt hallgathattak meg. Végül a közösségi parkban, az emlékezés koszorújának elhelyezésével zártuk
az ünnepséget.
Savanyu Beáta
kulturális szervező

2022. szeptember		
Papkeszi Hírlap

9

Nyárbúcsúztató összejövetel
2022. szeptember 7-én megrendezett klubfoglalkozásunk egyben
nyárbúcsúztató összejövetel is volt, melyet nagyon jó hangulatban
töltöttünk el. A kötetlen és vidám, az estébe nyúló beszélgetések
közben finom sertéspörköltet készítettünk. A főzésnél főszakácsunk Csirke Józsefné Marika volt, munkáját Varga Istvánné Zsuzsa és Balatoni Józsefné Marika segítette. Ezúton is köszönöm
mindannyiuk munkáját, és egyben azon klubtársainkét is, akik
rendszeresen segítenek a klubfoglalkozások előkészületeiben és az
utómunkálatokban.

Sajnos egyre kevesebben vagyunk a nyugdíjas klubban, így továbbra is szeretettel várjuk a korosztályba tartozó helyi lakosokat. Ha
csatlakozni szeretnének egy vidám csapathoz, minden hónap első
keddjén a papkeszi Kultúrház kistermében várjuk Önöket foglalkozásainkra, összejövetelinkre.
Beszámolómat Petőfi Sándor egyik csodás versének soraival zárom:
„Itt van az ősz, itt van újra/ S szép, mint mindig, énnekem. Tudja
isten, hogy mi okból/ Szeretem? de szeretem.”
Sztána Lászlóné
Elnök-helyettes

Megkezdődött
a szerződéses határvadászok toborzása
A jelentkezési feltételekről, a felvételi eljárásról, és a várható szolgálati feladatellátásról is beszámoltak a sajtótájékoztatón a rendőrségi
vezetők.
Dr. Tarcsa Csaba rendőr vezérőrnagy, műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes, a Készenléti Rendőrség parancsnoka, valamint
dr. Pozsgai Zsolt rendőr vezérőrnagy, személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes ismertette a Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred szervezeti felépítését, tevékenységi körét, a szolgálat
ellátás helyszíneit, illetve a szerződéses határvadászok toborzásával
kapcsolatos tudnivalókat 2022. július 15-én, a Rendőrségi Igazgatási Központ sajtótermében.

jogellenesen belépők vagy azt megkísérlők száma, amelyet intenzív
embercsempész tevékenység támogat.
A Kormány 2022. július 8-án döntött a szerződéses határvadász
jogviszony létrehozásáról és a Rendőrség Határvadász Ezredének
felállításáról. Első ütemben összesen 2200 fő szerződéses határvadász felvétele, képzése és szolgálatba állítása szükséges a Bács-Kiskun Megyei, a Csongrád-Csanád Megyei, a Békés Megyei, a Hajdú-Bihar Megyei és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei határvadász
századok állományába.
Az országos toborzás keretében Toborzási Koordinációs Központot állítottunk fel, valamint a Készenléti Rendőrségen belül mű-

A Rendőrség várja azoknak a 18 évet betöltött, de az 55. életévet be
nem töltött, büntetlen előéletű, legalább alapfokú iskolai végzettségről (8 évfolyam sikeres elvégzéséről) kiállított bizonyítvánnyal
és magyar állampolgársággal rendelkező személyek jelentkezését a
szerződéses határvadász képzésre, akik elhivatottak Magyarország
államhatárának őrzése és a jogellenes migráció megakadályozása
iránt.
Magyarország schengeni külső határszakaszán – elsősorban a
szerb-magyar viszonylatban, illetve a magyar–szerb–román hármashatár térségében – 2021. év elejétől folyamatosan emelkedik a

ködő Központi Határvadász Toborzó Iroda mellett a határvadász
századok objektumaiban öt helyszínen (Kiskunhalason, Szegeden,
Orosházán, Debrecenben és Nyírbátorban) toborzó irodákat hoztunk létre. A toborzásra kijelölt munkatársaink az általános felvilágosítás mellett közvetlenül keresik meg és személyesen fogadják az
érdeklődőket.
A Legyél Te is rendőr Facebook oldalon, valamint a rendőség további social media felületein, a police. hu hivatalos weboldalán folyamatosan frissülő tartalmakkal segítjük a tájékozódást. Emellett
több, ingyenesen hívható zöld szám (06-80-310-100, 06-80-203-
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983), messenger, email küldési lehetőség is a jelentkezők rendelkezésére áll.
Jelentkezés esetén…
A jelentkező már a képzés megkezdésekor alapilletményre jogosult.
A szerződéses határvadász illetményén felül szolgálati, idegennyelvtudási, éjszakai, valamint készenléti pótlékokra és cafeteria-juttatásra is jogosult lesz.
A jogviszony határozott idejű szerződéssel jön létre 3 év időtartamra, amely további három évre egy alkalommal meghosszabbítható.
A felvételi eljárás első szakaszában a fizikai, pszichikai és egészségi
vizsgálatok zajlanak majd. A folyamat a Nemzeti Védelmi Szolgálat
életvitel ellenőrzésével zárul.
Folyamatosan lehet jelentkezni a 160 órás szerződéses határvadász-képzésre amely a jelentkezők számához igazodóan gördülő
rendszerben, ütemezetten indul elsősorban a Készenléti Rendőrség
schengeni külső határszakasz mentén található határvadász objektumaiban: Kiskunhalason, Szegeden, Orosházán, Debrecenben és
Nyírbátorban.
A leendő határvadászok a határrendészeti kirendeltségek illetékességi területén járőrszolgálatot látnak majd el, alapfeladatuk az államhatáron történő illegális belépési kísérletek megakadályozása,
továbbá az illegálisan belépett személyek feltartóztatása és az ideiglenes biztonsági határzáron történő átkísérése lesz.
A jelentkezési egységcsomag és bővebb tájékoztatás az új jogviszony
tartalmáról és a jelentkezés feltételeiről az alábbi linken érhető el:
https://www.police.hu/szerzodeses-hatarvadasz-kepzes

Hiperaktivitás, figyelemzavar:
pszichiátriai betegségek-e valójában?
„Hiperaktív” a gyermek? Nem tud odafigyelni az órán? Magatartásával bomlasztja az osztály rendjét?
Olyan kérdések ezek, melyekkel számos szülő riadtan szembesül,
amikor kiderül, hogy gyermekével gond van az iskolában. Ilyenkor aztán a szülő válaszút elé kerül: vagy maga keres megoldást a
problémára, vagy másik iskolába viszi a gyereket, vagy a hivatalos
szakemberekre bízza a dolgot.
Az utóbbival kapcsolatban viszont számos kétely, ellenérzés fogalmazódott már meg, nem is véletlenül. Ha ugyanis a gyermek
pszichiáterhez kerül, könnyen kaphat olyan diagnózist, amelyre
gyógyszerszedést írnak elő. A szülőknek azonban két dologról
rendszerint nincs tudomásuk:
– A „hiperaktivitás”, „figyelemzavar” és hasonló gyermekpszichiátriai diagnózisok kizárólag a tünetek alapján címkézik fel a gyermeket, és nem visznek közelebb az okok feltárásához – pedig ezeknek
a tüneteknek számos kiváltó oka lehet. Olyan ez, mintha a lázat tekintenénk betegségnek, és csupán azt próbálnánk kezelni anélkül,
hogy a láz okát felkutatnánk.
– Az ilyen állapotokra felírt „gyógyszerek” valójában tudatmódosító szerek, olyan anyagok, amelyek sokkal közelebb állnak a drogokhoz, mint a gyógyszerekhez. E szerek csupán arra alkalmasak, hogy

elfedjék a gyermek kellemetlen tüneteit. Számos szülő beszámolt
róla, hogy a szer beadása után gyermeke „zombiként” viselkedik,
kitágult pupillákkal néz maga elé, mintha ott sem lenne. Ezek a
szerek alkalmasak arra, hogy a gyermek tüneteit elnyomják, de a
megoldáshoz nem visznek közelebb, ráadásul számos nagyon kellemetlen, sőt veszélyes mellékhatással nehezíthetik a gyermek boldogulását.
Ebben a témában segít eligazodni a szülőknek, pedagógusoknak és
más érdeklődőknek az az ingyenes kiadvány, amelyet az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány jelentetett meg közszolgálati céllal. Az informatív anyagban nemcsak arról esik szó,
pontosan milyen veszélyeket hordozhat a pszichiátriai diagnózis és
a felírt gyógyszer, de megoldási javaslatokat is nyújt a szülőknek:
merre keressék a valódi okot, a valódi megoldást gyermekük számára.
A kiadvány ingyenesen megrendelhető, illetve letölthető az alapítvány weboldaláról:
www.emberijogok.hu/adhd
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért

2022. szeptember		
Papkeszi Hírlap

11

Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
ROSOS ISTVÁN
Veszprém vármegye első alispánja emléktáblájának koszorúzására.
Időpont: 2022. szeptember 29-én
16:15 órai kezdettel
Helyszín: Papkeszi, Szent Imre kápolna
Papkeszi Község Önkormányzata tisztelettel meghívja
a település szépkorú lakóit
az Idősek világnapja alkalmából
megrendezésre kerülő ünnepi műsorára.
Időpont: 2022. október 1. 16 óra
Helyszín: Papkeszi Kultúrház
Fellépők: A Bocskai István
Református Általános Iskola 4. osztályos tanulói
Kádárné Hegedűs Veronika és Csizmadia Géza
(operett és népszerű slágerek)

Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja a település lakosait
az aradi vértanúk emlékműsorára,
amely 2022. október 6-án
16:30 órai kezdettel kerül megrendezésre
a papkeszi Kultúrházban. Emlékező beszédet
mond Ráczkevi Lajos polgármester.
A műsorban közreműködnek a Bocskai István
Református Általános Iskola 6. osztályos tanulói.

Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja a település lakosait
az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékműsorára,
amely 2022. október 23-án 10 órai kezdettel
kerül megrendezésre a papkeszi Kultúrházban.
Ünnepi beszédet mond Savanyu Beáta kulturális szervező.
A műsorban közreműködnek a Bocskai István Református
Általános Iskola 8. osztályos tanulói.
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Kopaszkutya Rt. koncertje a VI. Papkeszi MiniFeszten

