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Falunapok 2018
Falunapunk és a nyári tárlatunk megnyitója július 13-án, pénteken
zajlott a Kultúrházban. Elsőként Ráczkevi Lajos polgármester úr
mondott beszédet, ezt követően került sor a tavalyi évben a te -
lepülés kulturális műsoraiban rendszeresen szereplő gyerekek,
vagyis a Fantázia Színpad tagjai – Ádám Nikolett, Barnóczki
Bertold Boldizsár, Kiss József, László Borbála, László
Viktória, Papp Luca Sára, Péterfy Marcell, Toldi Gergő és
Zatykó Emília Zoé – részére elismerő oklevelek átadására. 
Sajnos az évad során hárman elhagyták a csoportot sport, tanulás
vagy kistestvér születése miatt. Távozásuk, ha látszólag nem is, de
lelkileg mindenképpen megviselte a csoportot, ezen túlmenően
időnként bizony emiatt, vagyis az alacsony létszám miatt felmerül-
tek egyes előadásokkal kapcsolatban problémák, amiket azonban
sikerült pozitívan megoldani. Az elmúlt évadban 11 helyi ren-
dezvényen szerepeltünk, két nyílt napot is tartottunk, ezen kívül
mondtunk verset április 11-én a Petőfi Színházban és részt vehet-
tünk a márkói Amatőr Színjátszó találkozón, egyetlen gyerekcso-
portként, amire azóta is nagyon büszke vagyok. A nyáron meg-
valósítottunk egy csapatépítő kirándulást, részt vettünk a vilonyai
napközis táborban. Az új évadunkat az augusztus 20-ai ünnepi
műsorral megkezdtük, és ahogy kezd kibontakozni az újabb évad,
azt gondolom, sok meglepetés, kihívás elé nézünk most is, és
remélhetőleg jövőre is elmondhatom, hogy a lehető legjobban zár-
tuk a most kezdődő évadunkat.
A 2018-as évadzárás kicsit szomorú is számomra, ugyanis két
gyerekem (mert én így hívom őket) szeptemberben megkezdte
középfokú tanulmányait. Kollégisták lettek, így már nem tudnak a
jövőben a csoport aktív tagjai lenni, és sajnos el kellett tőlük bú -

csúzni. A falunap megnyitórendezvényén elsőként Ádám
Nikolett-től búcsúztunk. Niki 2011-ben szerepelt először, majd
egy év kihagyás után 2013-tól folyamatosan tagja volt a csoport-
nak, ezalatt az időszak alatt összesen 42 fellépése volt. Barnóczki
Bertold Boldizsár 2010-től, nagycsoportos óvodás kora óta
folyamatosan csoporttag. Gyakorlatilag itt nőtt fel a szemem előtt,
azt nem mondom, hogy a kicsiből lett nagy, mert ő már akkor is
nagyobb volt, mint a többiek. A 8 év alatt 50 fellépése volt.
A település színjátszó csoportjában végzett kiemelkedő kulturális
és közösségi munkájuk elismeréseként mindketten plakettet és
emlék lapot vehettek át Ráczkevi Lajos polgármester úrtól.
Megnyitórendezvényünket az elismerések átadásával folytattuk.
Ebben az évben is egy „Papkesziért” Érdemérem és egy Jövő re -
mény sége díj átadására került sor.
2018-ban Barnóczki Bertold Boldizsárnak ítélte oda a Kép -
viselő-testület a Jövő reménysége díjat kiemelkedő sportteljesít-
ménye és a településen végzett kulturális munkája elismeréseként.
A továbbiakban a felterjesztő által megfogalmazott indoklás
olvasható: „Boldizsár 2004-ben született, 3 évesen kez dett sportol-
ni, mégpedig úszni. A Vidra SE tagjaként hamar test közelből
tapasztalhatta meg a versenyek világát. Ebben a sportágban
legrosszabb eredménye egy nemzetközi 7. helyezés gyorsúszásban,
de 5 arany-, 5 ezüst- és 4 bronzérem is díszíti szobája falát.
2010-ben a balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskolában kezdte
iskolai tanulmányait, sport tagozaton. Ezzel párhuzamosan a mű -
vészeti tagozaton, rézfúvós szakon tubázni tanult. Óvodás korától
részt vesz a falu rendezvényein Savanyu Bea vezetése alatt. 
A cikk folytatása az 5. oldalon.
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A Képviselő-testület 2018. június 18-án rendkívüli ülést tartott.
Az ülésnek egy napirendi pontja volt, „A Községháza épületenergetikai
korszerűsítése Papkeszin” című TOP pályázat keretében a Községháza
épületenergetikai tervének elkészítése tárgyban kiírt beszerzési eljárásban
érkezett ajánlatok elbírálása. A Képviselő-testület a beszerzési eljárást
eredményesnek, az ajánlattevők ajánlatait érvényesnek nyilvánította.
Az épületenergetikai tervek elkészítésével a legkedvezőbb ajánlatot adó
ÉSK Innovációs Kft.-t (Szentendre) bízta meg. A megbízási díj összege
1.420.000 Ft + ÁFA, összesen bruttó 1.803.400 Ft, melyhez a Képviselő-
testület 1.339.900 Ft-ot biztosít a 2018. évi költségvetése terhére.

A Képviselő-testület 2018. június 27-én tartotta soron következő
rendes ülését. A Képviselő-testület 
• megállapította 2018. II. félévi munkatervét.
• módosította a Győrfi IM Kft-vel – a volt bölcsőde épületre kötött –

helyiségbérleti szerződést.
• a 2018. évi Papkeszi Falunap rendezvényeire Zsére község képvise-

letére 6 fős delegáció meghívását határozta el.
• elfogadta az Eseti Beszerzési Szabályzatot a „Humán szolgáltatások

fejlesztése Balatonfűzfőn és a Kelet-Balaton négy háttér tele pülésén”
című, EFOP-1.5.2-16-2017-00015 azonosító számú projektben.

A Képviselő-testület 2018. június 27-én – rendes ülését követően –
zárt ülést tartott, melyen elismerések adományozásáról döntött.
A Képviselő-testület „Papkesziért” Érdemérmet adományo zott
Varga Andrásné – Panni néni – papkeszi lakos részére a településen
végzett kiemelkedő közösségi munkája elismeréseként. 
„Jövő reménysége” díjat adományozott kiemelkedő sportteljesít-
ménye és a településen végzett kulturális munkája elismeréseként
Barnóczky Bertold Boldizsár papkeszi lakos részére.
A díjazottaknak ezúton is gratulálunk, további munkájukhoz jó
egészséget, sok sikert kívánunk!

A Képviselő-testület 2018. július 5-én rendkívüli ülést tartott. 
A Képviselő-testület 
• a „Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn és a Kelet-

Balaton négy háttértelepülésén” című, EFOP-1.5.2-16-2017-00015
azonosító számú pályázati projektben a Papkeszi rendezvényeinek
megvalósításához szükséges ESZKÖZÖK beszerzése tárgyban kiírt
be szer zési eljárást eredményesnek, az ajánlattevők ajánlatait
érvényesnek nyilvánította. A beszerzési eljárás nyertesének a legjobb
ajánlatot be nyújtó MARTON TRADE HUNGARY Kft.-t
(Budapest) hirdette ki. A pályázat keretében beszerzendő eszközök
értéke 2.918.180 Ft + ÁFA, összesen bruttó 3.706.088 Ft, melyhez
a Képviselő-testület 477.705 Ft-ot biztosít a 2018. évi költségvetés
terhére.

• támogatta a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség 27-es sz. Lepsény-
Veszprém vasútvonalon történő személyszállítás újraindítása iránti
kezdeményezését. A figyelem-felkeltő különvonat 2018. augusztus
24-én 11.50-kor érkezett a Papkeszi vasút állomásra, közel 150 fő utas-
sal. Az állomáson települé sünkön vezetői fogadták az érdeklődőket,
bemutatták községünket. Az utasok közül többen látogatást tettek a

faluban, megte kin tették a református templomot, és pihentek
településünk központjában, a közösségi parkban. A vonat 14.00
órakor indult vissza Veszprémbe.

A Képviselő-testület 2018. augusztus 29-én tartotta soron következő
rendes ülését. A Képviselő-testület 
• elfogadta a Papkeszi „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda

2017/2018. nevelési évről szóló beszámolóját.
• elfogadta az átruházott szociális jogkörök 2018. I. félévi gyakor-

lásáról szóló beszámolót.
• elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi

végrehajtásáról szóló beszámolót.
• módosította az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

2/2018. (III. 5.) önkormányzati rendeletet.
• elfogadta a 2018. évi költségvetés tervezés folyamatának és dokumen-

tálási rendjének ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentést.
• elfogadta a Magyar Államkincstár 2016. évi beszámoló utóel-

lenőrzéséről szóló jelentését.
• a viziközmű-rendszer – ivóvíz és szennyvíz – vagyon érté kelésének

lebonyolítására együttműködési megállapodás kötését határozta el a
Bakonykarszt Zrt.-vel.

• megtárgyalta a vízkár elhárítási terv készítésére érkezett ajánlatokat, a
vízkár elhárítási terv készítésével a Somodi és Társa Bt.-t (Veszprém)
bízta meg az ajánlatban szereplő 160.000 Ft megbízási díj ellenében.

• 50 erdei m3 szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatás iránti igény benyújtását határozta el. A Kép viselő-testület
a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
önrészét és a szállítási költséget 200.000 Ft összeg erejéig a 2018. évi
költségvetés terhére biztosítja.

• az Idősek napja alkalmából 2018. szeptember 30-án a Papkeszi
Művelődési házban tart községi rendezvényt. A Képviselő-testü let a
Colorchemia településrészen élők rendezvényre történő szállításáról
gondoskodik, melynek megszervezésére felkérte a Colorhcemia
Településrészi Önkormányzati Testület tagjait.

• emléktábla készíttetését határozta el Rosos István Veszprém vár -
megye első alispánja emlékére. (Az emléktábla avatás rész leteiről
lapunkban bővebb tájékoztatást adunk.)

• a József Attila utca 9–10. ingatlanok szennyvíz bekötéséhez a gravi -
tációs gerincvezeték kiépítésével Balogh Csaba (Lovas) egyéni vál-
lalkozót bízta meg.

• a Berhida, Vilonya, Papkeszi területi ellátási kötelezettséggel bíró
vegyes fogászati körzet helyettesítéssel történő ellátása érdekében
hozzájárult, hogy a helyettesítési feladatokat 2018. szeptember
16-ától Dr. Gyürüs Ervin Ferenc fogorvos lássa el. A körzet fogor-
vosa Dr. Juhász Ágnes az ellátási szerződést 2018. szeptember 15-ei
hatállyal felmondta, ezért a fogászati ellátást szeptember 16-ától
Dr. Gyürüs Ervin Ferenc fogorvos biztosítja.

• a Leader-pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció – Papkeszi
Művelődési ház vizesblokk teljes körű felújítása – elkészítésével a Kiss
és Rusznák Építészeti Kft.-t (Balatonalmádi) bízta meg, az ár aján -
latban feltüntetett 650.000 Ft + ÁFA, összesen bruttó 825.500 Ft
megbízási díj ellenében.

Önkormányzati Hírek
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Így lettem birkózó

2015. szeptember 1-jével települt Pap ke -
szire a Bocskai István Református Általá nos
Iskolába a BERHI Birkózó Sport egyesület.
Az első edzést a lelkesedő gyerekek izgatot-
tan várták. Én csak megnéztem az első
edzést, Rupp József edző nagyon szerette
volna, hogy én is birkózzak, beszélt rólam
Nesó Sándor elnök-vezetőedzőnek, aki
nagyon várta, hogy elkezdjek birkózni. 
Fél év gondolkodás után, 2016 február-
jában mentem le az első edzésre. Az edzés
eleinte nehéz volt számomra, megtanultam
rengeteg új mozdulatot, az alap lenti
helyzeti fogásokat. A bemelegítés, futás és a
közbeni gimnasztika, utána különféle
gyakorlatok, hídmunka, majd fogás gya -
kor lás: dobások, pörgetések, lábra/derékra
menések, ezek után küzdőbirkózás és
erősítés, végül nyújtás. Sanyi bácsi dolgozta
ki azt a stratégiát számomra, amivel a
lentebb felsorolt eredményeket el tudtam
érni.
Ez belefér 2 órába, ami a gyerekeket
kellemesen lefárasztja. 2016. május 14-én
eljött az első versenyem, ami egyből egy
kötöttfogású nemzetközi emlékgála volt
Győrben, ahonnan sikerült egy harmadik
helyet elhoznom. További eredményeim:
szabadfogású országos diákolimpiai har-
madik, kötöttfogású magyar bajnok és
magyar bajnoki ezüstérmes, kötöttfogású

diákolimpiai második, valamint területi
versenyeken aranyérmes, és szabadfogású
magyar bajnoki harmadik. 
A jövőmről röviden annyit, hogy most bal-
lagtam el az általános iskolából, és az
Újpesti Bródy Imre Gimnáziumban folyta -
tom a tanulmányaimat sport tagozaton, és
az Újpesti Torna Egylet (UTE) színeiben
fogok birkózni. Ezt a lehetőséget Nesó
Sanyi bácsi kapcsolatrendszerének és annak
a szerződésnek köszönhetem, amit 2016
júniusában kötött az UTE sportigazgatójá-
val. 

A budapesti továbbtanulásomat egy
mostani csapattársammal fogom folytatni,
név szerint Varga Szilárd Dominikkal, aki -
vel egy faluban is lakom.
Hogy mi szeretnék lenni. ha nagy leszek?
Sokan kérdezték már tőlem akár ren-
dezvények után, vagy az utcán leállítanak
váltani 1–2 szót, nekik őszintén elmon-
dom: fogalmam sincs. Amit tudok, hogy a
jövőben szeretnék bent maradni a váloga-
tottban, világversenyekre kijutni, és addig
csinálni, amíg eredményesen birkózom.
Szeretnék köszönetet mondani edzőimnek
a felkészítő munkájukért, és azt a háttér-
munkát, amit Éva néni (Sanyi bácsi fele -
sége) tesz az edzésmunka és a versenyre-
járás érdekében.

Kedves Szülők! Annyit mondanék, hogy
engedjék a gyerekeiket birkózni. A bir -
kózás két résztvevő közötti vetélkedés,
mely arra irányul, hogy egyikük akaratát
fizikai eszközökkel a másikra kényszerítse;
a birkózás koncentrációt és stratégiát is
igényel. Mellesleg leveszi a gyerekek
fölösleges energiáját, valamint egészséges
életmódra tanít és nevel. 
Sok szeretettel várjuk a leányokat és fiúkat,
szüleikkel együtt.

BARNÓCZKI BERTOLD BOLDIZSÁR

IV. MiniFeszt 

Ha augusztus, akkor Papkeszin MiniFeszt.
Jó zenékkel, jó hangulatban dübörgött a
rockzene most is. Láthatóan mind a
zenekarok, mind a nézők jól érezték
magukat. Mint tudják, hiszen rendszeresen
leírom, hogy a minifeszt egy olyan alka-

lom, ahol elsősorban feltörekvő amatőr
zenekaroknak biztosítunk lehetőséget a
bemutatkozásra. Ebben az évben a vár-
palotai Tom Stoner, a devecseri FateRock
és a tapolcai Rolling Band lépett szín-
padra. 

Remélhetőleg jövőre is sikerül megszer -
vezni a programot, hasonlóan jó zene -
karokkal és jó zenékkel.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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Papkeszi Hírlap
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Falunapok 2018

Papkeszin és Balatonfűzfőn tartott versmondó versenyeknek,
településünk nemzeti ünnepeinek és kulturális rendezvényeinek
rendszeres szereplője. 
Mivel a tanulás és a zene mellett az úszás már nem fért bele az ide-
jébe, ezért abbahagyta. Ennek ellenére nem maradt sport nélkül.
2016 februárjában a Nesó Sándor és Rupp József által vezetett
Berhi BSE tagja lett, és a birkózásban is kitűnő eredményeket ért
el: Súlycsoportjában 6 arany-, 2 ezüst- és 6 bronzérem birtokosa
lett; köztük van egy magyar bajnoki aranyérem, amit 2017. május
28-án nyert el. 2017-ben meghívást kapott a magyar serdülő
válogatott kötöttfogású keretébe. Felvételt nyert Budapestre
a Bródy Imre Gimnáziumba, az Újpesti Torna Egylet színeiben.
Iskolai bizonyítványa első osztálytól kitűnő. A kitűnő bizonyít -
ványát, a közösségi munkáját az iskola 2016-ban bronz, 2017-ben
ezüst, 2018-ban arany plakettel jutalmazta.” 
A „Papkesziért” Érdemérmet ebben az évben Varga Andrásné,
Panni néni kapta a településen végzett kiemelkedő közösségi
munkája elismeréseként.
Az elismerésre felterjesztők az alábbiakban fogalmazták meg
javaslatuk indokait: „Településünkön az önkormányzati és civil
szervezetek rendezvényei során példaértékű hozzáállásáért,
kiemelkedő, önzetlen segítőkészségéért, hiszen a hétköznapin túl-
mutatót visz véghez, mindig szerényen és vidáman segíti kö zös sé -
günket.” Az idei érdemérmesünk közösségi rendezvényeink ön -
zetlen, szorgalmas segítője, legyen szó önkormányzati, egyházi,
iskolai rendezvényről, az ő finomságai hívogatják a vendégeket.
Egyik pedagógus napi rendezvényen segített a műsorhoz illesz -
kedő palacsinta-varázslatok elkészítésében. Az iskolai gyermek-
napon langallót sütött, másnap az önkormányzati rendezvényen
már lángost dagasztott. A szüreti felvonulás szüreti koszo rúja az ő
perecei nélkül nem az igazi. A vendégfogadások az ő instruk ciói és
vitamin-salátái nélkül elképzelhetetlenek. Taná csai ra, szak -
értelmére a főzőversenyeken is nagy szükség van. Vilonyára kirán-
dult az iskola, ott már a forró gulyás várta az éhes hadat, de ha a
templomban családi napot rendeznek, az illatozó étel is őt dicsé ri.
Zsérei vendégeink ma is úgy emlegetik: „a finomat főző Panni
néni”. Nem sikerült tökéletesre az alapanyag beszer zése? Már nyit-
ja is a kertkaput, szívesen adja a hiányzó zöldségeket, fűszer nö -
vényeket. Soha nem mond nemet a kérésre: ha fáj is a lába, azt
mondja: segítek, ha visztek, legfeljebb ülve teszem a dolgom.
Mindegy, hogy az iskola, az egyházközség, az önkormányzat kéri a
segítségét, időt, fáradságot nem kímélve, önzetlenül segít, ahol tud.
Több évtizedes kiemelkedő közösségi munkájával kivívta
településünk lakóinak elismerését. 

Az elismerések átadását követően kezdetét vette a kulturális műsor,
melyben elsőként a helyi óvoda Katica csoportja lépett fel, akik az év -
zárójukon bemutatott verses, zenés mesejátékot adták elő, melynek
címe: Nagytakarítás a Napnál. Felkészítők Budáné Bende Mónika
és Őri Zsuzsanna óvónők. Az ovisok után a 2009-ben ala kult
Márkói Kamara TehátRum vette birtokba a színpadot. A cso port
meghatározó szerepet játszik településük kulturális életében.

Bohózataikkal, komédiáikkal szórakoztatták már a Felvidék, Erdély
és számos hazai település közönségét. Repertoárjukon szerepelnek
francia és német vásári komédiák, valamint magyar XX. századi
bohózatok, Rejtő Jenő és Kellér Dezső tollából. A megnyitóra a
Csendes otthon című bohózatot hozták el nekünk.

Nyári tárlatunk Tatár Antal képzőművész emlékkiállítása volt, a
művészt Pócsik József, a várpalotai Bartos Sándor Általános Iskola
igazgatója méltatta. Megnyitóbeszédében igazgató úr elmondta,
hogy Tatár Antal természetközeli, realista alkotásai könnyen
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befogadhatók és megérthetők. Műveiből sugárzik a természet
szeretete, a minket körülvevő bakonyi, dunántúli táj tisztelete.
A művész közel hatvan évet alkotott Várpalotán. Kiforrott alkotá-
sai, határozott vonalvezetése, egyéni látásmódja által átszűrt, ter-
mészethű ábrázolásmód és fátyolos pasztell színvilág jellemzi
munkáit. A táj képek mellett rendszeresen festett portrékat,
valamint üde csendéleteket – mondta el Pócsik József. A kiállítást
augusztus 10-ig tekinthették meg az érdeklődők.
Polgármester úr pohárköszöntőjével zárult a 2018-as falunapok és
Tatár Antal képzőművész emlékkiállításának megnyitója, ezt
követően állófogadásra invitáltuk meghívott vendégeinket.

Szombati (július 14.) programjaink 9 órától kezdődtek a Közös -
ségi parkban, ahol főzőversennyel, ügyességi versennyel, BMX be -
mu tatóval, arcfestéssel, továbbá a Veszprémi Toborzó és Érdek -
védelmi Központ által biztosított repülőgép szimulátorral,
valamint hatástalanított fegyverek kipróbálásának lehetőségével
vártuk az érdeklődőket. Ezen kívül első alkalommal a falunapon
egészségsátorral vártuk a lakosságot, ahol vérnyomás-, vércukor -
szint- és testsúly mérésére volt lehetőség.
Az idei főzőverseny mottója: „klasszikus ízvilág, hagyományos
receptúra.” Ugyan az ételeket nem kóstoltam meg, így az ízüket
nem ismerem, de már az ételek látványa is ínycsiklandozó volt
esetenként. Voltak csapatok, akik külön megkomponálták a
tálalási módot. Díszes edényben, kicsi terítővel esztétikussá tett
tálcán hozták a kóstolót, néha a zsűri számára kísérő italt is tettek
az étel mellé. A főzőverseny zsűrijének most sem volt egyszerű
felada ta, de mint minden értékelésnél, természetesen itt is született
végeredmény. Az ügyességi verseny feladatait a Papkeszi
Polgárőrség találta ki, és a lebonyolítást is ők végezték.

A főzőverseny eredménye:
I. helyezett: Fiúk csapat – Szarvas pörkölt knédlivel és grillezett
körte juhtúróval töltve
II. helyezett: Pálma presszó csapat – Gulyásleves sonkával töltött
krumpli gombóccal
III. helyezett: Polgárőrség 2. csapat – Csülökpörkölt

Emléklapot kaptak:
Eizler család – Erdélyi paraszt csorba

Ho-Si-Ba csapat – Vörösboros marhapörkölt benne főtt hagymás
galuskával
Polgárőrség I. csapat – Zúzapörkölt
Csak csajok csapat – Háromszéki csorba és langalló csak csajok
módra
Horgászok csapat – Jókai bableves tócsival
Közönség kedvence csapat – Vaddisznópörkölt

A Falu legerősebb embere verseny eredménye:
I. helyezett: Kiss Erik
II. helyezett: Barnóczki Bertold Boldizsár
III. helyezett: Varga Mihály
Emléklaposok: Nagy Dezső és Varga Szilárd.

A délutáni programot a versenyek eredményhirdetésével és a díját -
adással kezdtük, ezt követően pedig kezdetét vette a kulturális
műsor, melynek első fellépője a pétfürdői Dance Action Sport -
egyesület volt. A sportegyesület 2013-ban alakult Pétfürdőn, a Kö -
zösségi ház és Könyvtárban, akkor még mindössze 35 fővel. Ma
már több mint 80 főből áll a csoport. Edzőjük és egyben koreográ-
fusuk a többszörös országos – Európa- és világbajnok Kollarics-
Kalocsa Ágnes. Az 5 év alatt számtalan magyar bajnoki címet
gyűjtöttek be a gyerekek. A csapat első nagy sikere 2015-ben a
horvátországi világbajnokságon volt, ahol a gyerekek világbaj -
nokok lettek. A tavalyi évben 45 arany-, 12 ezüst- és 4 bronzérmet
szereztek. Idén ismét kijutottak a Vb-re, és hazahoztak sok szép
érmet; 6 arany-, 4 ezüst- és 2 bronzérmet szereztek. Vezetőjük nem
csak tehetségüket, de elszántságukat, alázatukat és a tánc iránti
szeretetüket is előtérbe helyezi, hisz elmondása szerint  lélek nélkül
a tánc csak üres mozdulatsor lenne. 
A Dance Action után sztárvendégeink következtek, elsőként Sipos
F. Tamás, majd pedig Vastag Tamás.
A következőkben ismét egy tánccsoport lépett színpadra, ők az
ösküi Magic Dance Sportegyesület, melynek vezetői Karbi Vanda és
Szabó Csaba. Vanda Országos Magyar show tánc bajnok, musical
kategóriában világbajnok, edző és koreográfus. A csoport elsősor-
ban Show- és látványtánccal foglalkozik modern tánc alapokra
fektetve. A gyerekek több fajta táncstílussal és különböző tánc -
technikával ismerkednek meg az órákon, hogy minél színvona -
lasabb koreográfiákat mutathassanak be a közönségnek. A csoport
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székhelye Öskü, ahol Vanda 5 éve tanít gyerekeket és felnőtteket
egyaránt. Csoportjaik folyamatosan bővülnek. Több korosztályuk
van: ovis, középkezdő és versenyzőik a közép haladó csoport. 2017.
szeptember 1-jével nem csak Öskün, hanem Peremartonban is
indítottak egy csoportot. Immár 60 főből álló tánccsoporttá
váltak. 2016-os évtől kezdtek versenyekre járni, nem kevés ered-
ménnyel.
A modern tánc után néptánc következett. A Berhida Táncegyüttes
műsorában örkői cigánytánccal, dél-alföldi páros tánccal, szatmári
lassú és friss csárdással, egy kalotaszegi népdalcsokorral, egy
sárközi karikázóval, egy györgyfalvi legényes és páros tánccal,
valamint kalocsai táncokkal szórakoztatta a közönséget. Berhidán
1968 óta van jelen a néptánc. Az együttes mostani tagjai közül van,
akinek még a nagypapája, van, akinek az apukája is ott táncolt.
A táncegyüttes tavaly ünnepelte újjáalakulásának 10. évfordulóját.
Azóta az együttes vezetője és koreográfusa Rózsás Tünde Tímea. 
A néptáncok után a Csillag Musical Társulat Retro party című
műsora következett, majd pedig a település két hastáncosa, Brasch
Renáta és Humpók Fanni, akik 9 éve hastáncolnak együtt
a Yildizlar Hastánccsoportban. A csoport minden alaklommal
színes, vidám és izgalmas műsorral kápráztatja el nézőit, nem volt
ez másként most sem, a két lány műsorával elhozta a falunapra az

Ezeregyéjszaka hangulatát. A műsor méltó és színvonalas befe-
jezéseként a Lángoló Ördögök tűzzsonglőr csapat két tagjának
előadásában gyönyörködhetett a közönség. A csapat mögött 10 év
tapasztalat áll, bejárták már egész Magyarországot, de Európa szá-
mos országában is megfordultak. Hornyák István, a nálunk fellépő
egyik „lángoló ördög” nyerte az idei zsonglőrversenyt. Balázs 15
éve foglalkozik zsonglőrködéssel, mint előadó, tanár és esz köz -
készítő. Akik megvárták a tűzzsonglőrök műsorát, garantáltan egy
páratlan előadásnak lehettek részesei.
A szombati napunkat utcabállal zártuk, ahol a zenét ebben az
évben a Szőke testvérek szolgáltatták.

Július 15-én, vasárnap a Református Egyházközség által szerve -
zett, és a református templomban megvalósított színvonalas hang-
versennyel zárult a 2018-as falunap. A műsorban közreműködött
Baksa Kata (népdalok), Bánó Tamás (gitár), Farkas Bence Kornél
(orgona), Hajas Szilárd (fuvola), Ihász Irén (zongora) és Varga
Áron (orgona). A korábbi két, teljes mértékben intenzív nap
tökéletes zárása volt a templomi hangverseny, ahol léleknyugtató
és -pihentető komolyzenei művek hangzottak el.
Mint az elmúlt években, úgy az idén is több önkéntes segített a
falunapi programok előkészítésében, lebonyolításában, nekik ez -
úton is szeretném megköszönni támogatásukat, munkájukat. A ta -
ka rításban, székjavításban, udvarrendezésben Balatoni József,
Balatoni Józsefné, Humpók Mária, Kiss Irén, Németh László,
Savanyu Gyuláné, Simon-Jójárt Sándor, Sümegi Éva, Sztána
Lászlóné és Tóth Béla segédkezett. A pénteki megnyitóren-
dezvényen Tóth Andi, Kovácsné Horváth Margit és a Klemencz
család (Marika, Bianka, Marietta, Attila – ők szombaton is sokat
segítettek), szombaton az egészségsátorban Kiss Irén és Humpók
Ferencné, „A falu legerősebb embere” verseny előkészítését és
lebonyolítását most is a Papkeszi Polgárőrség vállalta. 
Évente öröm, amikor vannak a faluban, akik önzetlenül segítenek,
nem csak elvárnak. Talán ez is a közösségépítés lényege. Hogy
együtt segíteni valami hasznos dolognak a megvalósulását. Akik
nem számon kérnek, nem azt nézik, hogy nekik ebből mennyi
előnyük származik, akár anyagi, akár erkölcsi, hanem mosolyogva
segédkeznek. Köszönöm!

SAVANYU BEÁTA KULTURÁLIS SZERVEZŐ

MEGHÍVÓ
Papkeszi Község Önkormányzata szeretettel

meghívja a tisztelt Lakosságot az 1956-os
forradalom és szabadságharc emlékműsorára,

amely október 23-án 10.00 órától kerül
megrendezésre a papkeszi Kultúrházban.
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Óvodai hírek

„A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítsünk a gyermeknek valóra vál-
tani lehetőségeit.” (E.Fromm)

Hamar elrepült az előző nevelési év és már itt is van a következő.
Kicsit lapozzunk vissza az időben és idézzük fel az eseményeket
nagyon röviden.
Szeptemberben az új gyerekek bátortalanul, anyukájuk kezét szo -
rongatva léptek be a csoportba. Az első hetekben a beillesz kedés,
összecsiszolódás zajlott. Aztán minden ment a megszokott kerék vágás -
ban. A gyerekek változatos és sokféle játékot vettek birtokba, érdekes
tevékenységeken gyűjtöttek tapasztalatokat, fontos isme re teket sajátí-
tottak el, közben megtanulták a csoport szokás- és szabályrendszerét. 
Élményekben is volt részük bőven. Őszi Balaton parti és „kincs”
gyűjtögető kirándulásra vittük a gyerekeket Balaton kene sére és
Ba latonfűzfőre. Az óvoda hagyományos Szivárványnapját a
Mézen gúzok zenekar koncertjével ünnepeltük.
Műsorral köszöntötték a Süni csoportosok októberben az időseket;
a két csoport közösen felelevenítette a Márton napi szokásokat;
izgatottan vártuk a Mikulást; szívrepesve lesték a karácsonyfa alatt
sokasodó játékokat; farsangon szép jelmezbe öltöztek; Húsvétkor
örömmel fogadták a fiúk locsolását és együtt keresték a bokrok alatt
megbúvó ajándékokat; szavalóversenyen ügyeskedtek; Anyák
napján verssel és ajándékkal köszöntötték a meghatódott anyu -
kákat. A veszprémi Állatkertet két alkalommal is meglátogattuk.
Gyermeknapon sok meglepetés várt a gyerekekre. Bábszínházban,
uszodában is voltak a nagyobbak. Résztvevője lehetett minden

kisgye rek a Palinta társulat, Áprily Géza és a Mézengúzok zenés,
interaktív műsorainak. Az évzárón mindkét csoport színvonalas
előadással zárta az évet.
Iskolába távozó 11 nagycsoportos gyermekünket meghatódva bú -
csúztattuk el az óvodától és társaiktól. Útravalóul azt kívántuk
nekik, hogy sok-sok dícséretet zsebeljenek be az iskolában. Őriz-
zék meg szívükben az óvodai szép emlékeket és néha azért látogas-
sanak meg minket.
Könnyes szemmel vettünk búcsút kolleganőnktől, Czotter
Csabáné Rózsa nénitől, aki megérdemelt nyugdíjas éveit kezdte
meg az ősszel, ehhez jó egészséget, sok örömet kívánunk. 1974-
ben, szinte gyerekként, kezdett el dolgozni a Colori óvodában.
Gyes után Papkeszin folytatta munkáját, ahol szeretetével, jóked-
vével és gondoskodásával bearanyozta a gyerekek mindennapjait. 
Az idei évet is élménydúsra tervezzük. Szeretettel várjuk a 16 új
óvodás gyermeket a csoportokba. Ebben a tanévben is fontos
felada tunk a kiscsoportosok beilleszkedése, beszoktatása a vegyes
csoportokba. Az óvodai nevelés az otthonról hozott alapokra épít.
Eredményeket csak úgy érhetünk el, ha a szülők az egész év
folyamán partnerként tekintenének az óvodára. 
Köszönjük a szülői munkaközösség eddigi segítségét. Az el kö -
vetkező időben is számítunk munkájukra.

BUDÁNÉ BENDE MÓNIKA, HOÓZNÉ MIKLÓS ZSUZSANNA, 
KÁNTORNÉ ISTÓK KLÁRA, ŐRI ZSUZSANNA

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

A közlekedés veszélyes üzem! Szinte már a csapból is ez folyik.
Egyre több a közlekedő jármű – a kerékpár is az – az utakon, és
mégis azt tapasztaljuk mi rendőrök, hogy ez valahogy nem tudato-
sul a közlekedőkben.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2018.
első 7 hónapjában 36 sérüléssel járó baleset történt. Ebből 1 halál-
lal végződött, amikor is kerékpáros az esés következtében szerzett
sérüléseibe a kórházban meghalt. 9 esetben súlyos sérülés, míg 26
esetben könnyű sérülés keletkezett a balesetek következtében.

Érdemes vizsgálni a balesetek bekövetkezésének okait is!
• Kiemelkedik a „haladás az úton” szabályainak 12 esetben történt

megszegése, 
• az elsőbbségi szabályok be nem tartása 7 esetben,
• a kanyarodási szabályok megszegése 6 esetben,
• háromszor az előzés volt szabálytalan, 4 esetben nem tartották be

a követési távolságot,
• és volt 2 elalvás is a volánnál.

A balesetek zöme 12 és 18 óra között történt, okozója elsősorban

Egész évben közlekedünk….
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A színjátszás személyiségformáló, kommunikációs készséget javító,
önkifejezést fejlesztő tevékenység, mely során a gyerekek nyitot-
tabbá válnak a világra, önmaguknak és másoknak is kulturális szép-
séget adnak.

Comenius véleménye szerint a színjátszás oldja a gyerekek gátlásait,
jobb lesz a memóriájuk és a nyelvi készségük, a megélt dolgok örökre
megmaradnak bennük és tapasztalattá, tudássá formálódnak.

A színjátszás pozitívumai:
• A kifejezőkészség, az ön- és emberismeret, a művészeti tudás

gazdagítása,
• A személyiség fejlesztése,
• A kreativitás, önálló, rugalmas gondolkodás fejlesztése,
• Összpontosított, megtervezett munkára való szoktatás,
• Különböző képességek fejlesztése (pl. mozgás, beszéd)
• A szabadidő eltöltését gazdagítja,
• Segíti a beilleszkedést,
• Formálja az egyént és a közösséget,
• Segíti az önkifejezést,
• Egyéni és csoportos sikerélményt ad.

A 2017/2018-as évadunk eseményei:
2017.
• Augusztus 20. – Arany János emlékműsor,
• Október 6. – Aradi vértanúk emlékműsora,
• Október 23. – ’56-os forradalom emlékműsora,
• November 4. – fellépés a Márkói Amatőr Színjátszó Találkozón,
• November 22. – versmondás a téli tárlat megnyitóján,
• December 10. – adventi verses műsor,
• December 17. – mesejáték a Falukarácsonyon.

2018.
• Március 15. – emlékműsor,
• Április 11. – versmondás a Petőfi Színházban,
• Április 12. – versmondás a tavaszi tárlat megnyitóján,
• Április 14. – részvétel a települési versmondó versenyen,
• Május 5. – anyák napi műsor,
• Június 4. – pedagógus napi műsor.

Lazításként: Csapatépítő kirándulás, színházlátogatás, évzáró- és
évadzáró bankett, a próbákon időnként játék és beszélgetés.
A csoportban való részvétel ingyenes.

Kedves Szülők!

személygépkocsi volt (27 esetben), csupán 2 tehergépkocsi, de
3 kerékpáros és 1 gyalogos is volt. A közúti ellenőrzések kiemelt
célja az ittas vezetők (mint potenciális balesetokozók) kiszűrése
mel lett a veszélyes magatartások megelőzése.
Ezek mellett meg kell említeni még a sérüléssel nem, csupán anya-
gi kárral járó eseményeket, ami 54 volt, úgynevezett koccanás,
vagyis ráfutásos baleset, és ide tartozik a gépkocsik „meghúzása” is.

Hogy miért is a balesetekről írok így a nyár vége előtt? Mert
hamarosan kezdődik a tanítás. Megnő a gyalogosan közlekedő
gyereke száma a lakott területeken, és főleg megnő az őket szállító
szülők által vezetett gépkocsik száma az utakon és az intézmények
környékén.
Az oktatási intézményekben nem csak a tananyag része lehet a köz -
lekedésbiztonság, hanem az iskolarendőrök is tudnak ebben a
témakörben foglalkozásokat tartani igény esetén.

De a legfontosabb gyermekeink életében a környezetükben élő
felnőttek magatartás mintája. Mert amikor a gyerekek elmond-
ják, hogy a szülők csak a rendőr láttán kapcsolják be a biztonsági
övet, bizony rossz példa, még akkor is, ha gyermekeiket gyermek-
biztonsági rendszerrel védik. 

A fegyelmezettség, a szabályok betartása nem azért szükséges,
hogy a rendőröknek ne legyen munkája! Egy közösség, a köz leke -
dők közössége tagjának lenni felelősség! Felelősség a saját család-
tagjaink iránt, a barátaink iránt, a szomszédok iránt, embertár-
saink iránt!
Egy másnak okozott baleset, még ha nem is mi vagyunk jog szerint
a felelősek, egy életre nyomot hagy lelkünkben!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG



10 PP aa pp kk ee ss zz ii   HH íí rr ll aa pp 2018. szeptember

Katolikus Hittan tábor
Szent György Ifjúsági Tábor
Káptalantóti június 18–22.

Hitoktatóik vezetésével lelkiségben és
élményekben gazdag napokat élt meg a 24
táborozó, köztük 12 Papkeszi gyerek.
Bejárták Salföldet gyalog és sétakocsival,
eveztek a Tapolcai-tavasbarlangban, stran-
doltak Badacsonytomajon, szóval szárazon
és vízen egyaránt helytálltak. Elmentek az
Afrika Múzeumba is, ez is egy izgalmas,
tanulságos program.
Sok beszélgetés, közös játékok!  Szép volt!

Bárka tábor
Balatonszárszó, június 23–28.

A bocskais gyerekek nyári tarisznyája
bizony megtelt élményekkel.

Még meg sem száradt a tinta a bizonyítvá-
nyokon, amikor 131 gyerek és 13 felnőtt
belevágott egy közös kalandba: a Bárka-
tábor Balatonszárszón ránk várt.
Ezt a nagyszerű élményt egy nyertes iskolai
pályázatnak köszönhetjük, ráadásul még
kétszer ismétlünk!
A Kalandok és Álmok Szakmai Műhely az
élménypedagógia zászlóshajója hazánk-
ban. Vezérelvük a saját tapasztalaton alapu-
ló oktatás, a cselekvés közbeni tanulás.
Önismeretet, elfogadást, közösségben való
örömteli tevékenységet tanít. Arra buzdítja
a gyerekeket, hogy bátran próbálják ki

magukat mindenféle helyzetben, hiszen
minden próba és kaland őket gazdagítja.
Így aztán június végén 200 gyerek-voltak

más kisebb csoportok is – korosztályuk
szerinti vegyes csapatokban a legváltozato-

sabb élményeket élték át. Mindezt képzett
élménypedagógusokkal és kedves, türelmes
segítőkkel.
A napoknak szép, kerek rendje volt. A reg-
gel áhítattal indult. Aztán megismertük a
nap témáját, amely köré a feladatok szö-
vődtek. Volt, hogy Micimackónak tűnt el a
méze, volt, hogy Pumukli vált kámforrá.
Az estét pedig a tyúkanyónak keresztelt
óriási sátorban közös tánc zárta.
A bocskais felnőtteknek pedig Bányai
Sándor – a Szakmai Műhely atyja – tartott
élménypedagógiai okítást, önfeledten ját-
szottunk és közben sokat tanultunk.
Szeretetteljes, baráti légkör, millió kaland,
kiváló koszt és kvártély! Kell több?
Mind a csapatvezetők, mind a táborvezető
határozottan a mi gyerekeinkkel szeretne
egy turnusban lenni jövő nyáron is.
Szuperek voltunk, de tényleg! 
Megyünk!

Mind tábor (Mindent Isten
legnagyobb dicsőségére)

Református Tehetséggondozó
Műhely

Neszmély, július 2–6.

A Zeneakadémia pályázatán nyerte az isko-
la azt a 3 évre szóló programot, melynek
célja, hogy a zenét (főleg a komolyzenét)
be építse a gyerekek életébe. Ennek nyitánya
volt ez a neszmélyi tábor. Rajtunk kívül a
Dadi Református Általános Iskola és a Tatai
Református Gimnázium vett rész benne.
Programunkat a korszakokhoz igazítottuk:
az őskortól kívántunk eljutni napjaink ze -
néjéig.
A délelőtt digitális kutatómunkával telt.
Rövid, a korszakról szóló tájékoztató után
a gyerekek Barbi néni irányításával csopor-
tokban dolgoztak. Saját kiselőadást készí-
tettek és mutattak be. Fantasztikusan sike-
rült például a romantika kora, amikor
a nagy romantikusok zenéjére készítettek
a zene hangulatának megfelelő némafil-
met. Nekem biztos nem sikerült volna! 
Sajnos az általunk kért programok – lant-
művész, kamarazenekar, zeneterapeuta –
nem érkezett meg. De! Ezért vagy ennek
elle nére nagyon jól sikerült ez a tábor. Mert
jött klarinét művész, emlékszel, László Viki?

Bocskai Hírmondó – Nyár 2018
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Bartókot két alkalommal is hallgattunk, jazz
is szólt, bár másként, mint vártuk.
Viszont megvesztegetett buszsofőrrel elju-
tottunk egy kemping tenyérnyi medencéjé-
be, ami hamarosan kiürült és teljesen a
miénk lett. Eljutottunk a gyönyörű Tatára,

bejártuk a Fényes Tanösvényt, az Angol -
parkot, mely hazánk első angol típusú kertje,
az Esterházy család építtette 1783-ban. Itt
ültettek idehaza először szomorúfűzfát.
Karaoke tudásunk sokat csiszolódott.
A Pap  keszi gyerekek Barbi néni és Dia néni

inspiráló közreműködésével fergeteges
tánctudásukat is bizonyították. Gergő és
Áron késő estébe nyúló gitárestje osztatlan
siker volt: még pénz is hullott a kalapjukba.
Mi pedig esténként tisztálkodásra buzdító
altatódallal köszöntünk el a gyerekektől. 
Az étel és a szállás kifogástalan volt, a víz
pe dig annyira büdös, hogy garantáltan gyó-
gyító hatása lett volna, ha megisszuk. Ezt
azért nem tettük. Helyette a Duna vize mel-
lett köszöntünk el alkonyatkor a naptól.
Gyerekeinket itt is őszintén megdicsérték,
várnának vissza bennünket, de sajnos ez
csak egyszeri alkalom volt.

FORINTOSNÉ MARIANN KRÓNIKÁS

2018. augusztus 2-án Virágh Sándor refor-
mátus lelkipásztor költözött be családjával a
papkeszi parókiára. Kettős feladatot tölt be
a község életében. Egyrészt pásztorolja a
református gyülekezetet, annak igehirdető-
jeként, lelki gondozójaként, másrészt iskola -
lelkészként képviseli a fenntartót a Bocskai
István Református Általános Iskolában.
A 10 éve egyháziként működő iskola, és a
gyülekezetben a másik szolgálati területre
meghívott Eizler Csaba 4 éves munkáját
folytató lelkész a váltófutókhoz hasonlítja
küldetését. Amikor a stafétabotot a ke -
zünkbe vesszük az előttünk futóktól, teljes
erőbedobással arra kell törekedni, hogy a
ránk bízott szakaszon az elért pozíció ne
romoljon, hanem megőrződjön. A startvo-
nalnál egyébként a feltámadt Krisztus állt
egykoron, amikor keresztyén egyházát
tanítványaival megalapította, és majd a cél-
vonalnál is Ő várja a mindvégig kitartókat
az idők végezetén. Most az 500 éves refor-
mációs pálya új körében haladhatunk,
naponta megújuló reménységgel és odaszá-
nással a gyülekezet, a jövő nemzedék és a
község javának munkálásában.
Az első időszakot az ismerkedés tölti ki.
A lelkipásztor abban bízik, hogy elsősorban
nem az élet nehézségei, próbatételei szolgál-
nak majd találkozási, ismerkedési alkalo-
mul, – mint a temetés, vagy válsághelyzet –,
hanem a vasárnapi templomi alkal mak, az
iskolai események, vagy az utcán, boltban,
családlátogatáson való találkozás teszi isme-
rőssé a papkesziek számára.

A papkeszi templom gyönyörű. Hama -
rosan folytatódnak a felújítási munkálatok
a toronnyal, külső vakolattal. Ám egy
templom ékességét nem önmagában az
épület adja, hanem a benne összegyűlő,
imádkozó, egymással közösséget alkotó
többnemzedékes gyülekezet. Eger várának
erejét sem a vár falai jelentették csupán az
ostrom idején, hanem a védők szívében
levő erő tette azokat hatékonnyá. 
A lelkész szeretné újra felfedeztetni az itt
élőkkel, hogy milyen csodás megtalálni a
zaklatott világunkban lelkünk békéjét,
milyen jó a folyton változó világban a vál-
tozhatatlan, örök dolgokról hallani, megér-
lelni belső világunkban egy-egy döntést,
kihordani egy-egy lelki fájdalmat, megbo-
csátásra jutni, konfliktushelyzetben Isten
szavára hallgatni. A filmsorozatok világá-
ban jó otthagyni egy kis időre a képernyőt,
és az itt élők közösségben és egységben
élhetik át a Szentírás kínálta bölcsességet,
élettapasztalatot, Istentől ihletett megoldá-
sokat, példázatokat. Jó ott lenni, ahol az
elődeink imádkoztak, és jó elfogadni, fel-
vállalni és hordozni azt az örökséget, lelki
kincset, amit az őseink az egyházban, a
szentírásban, a keresztyén életfolytatásban
ránk hagyományoztak.
A harangszó hívogat mindenkit. A közös-
séghez tartozás, és az azért tenni is tudó
áldozatkészség, az egy ember személyiségé-
nek legnemesebb részét képezik. Ma az
egyéni érdekek kerülnek az első helyre.
Akkor harmonikus az életünk, ha az egyén

és közösség szempontjai nem ellenérdekelt-
ségűek, hanem szimbiózisban, azaz kölcsö-
nös jó egymásra hatásban vannak. 
Így köszön be szeretettel Papkeszibe
Virágh Sándor, minden családnak boldo-
gulást kívánva, Isten áldásával, Pál apostol
Rómaiakhoz írt levele 12. részének első 18
versével. 

„1. Kérlek azért titeket atyámfiai az Isten nek
irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti
testeiteket élő, szent és Istennek kedves
áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

2. És ne szabjátok magatokat e világhoz,
hanem változzatok el a ti elméteknek meg-
újulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az
Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

3. Mert a nékem adott kegyelem által mon-
dom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb
ne bölcselkedjék, mint a hogy kell bölcsel-
kedni; hanem józanon bölcselkedjék, a
mint az Isten adta kinek-kinek a hit mér-
tékét.

4. Mert miképen egy testben sok tagunk van,
minden tagnak pedig nem ugyanazon cse-
lekedete van:

5. Azonképen sokan egy test vagyunk a
Krisztusban, egyenként pedig egymásnak
tag jai vagyunk.

6. Minthogy azért külön-külön ajándékaink
vannak a nékünk adott kegyelem szerint,
akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya
szerint teljesítsük;

7. Akár szolgálat, a szolgálatban; akár taní-
tó, a tanításban;

Virágh Sándor református lelkipásztor köszönti Papkeszit
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Tervezett programok

SZEPTEMBER
4. PÖNYK klubfoglalkozása 17.00 órá -
tól a Papkeszi Kultúrházban.
15. VIII. Colorball kosárlabda bajnok-
ság Colorban a sportpályán.
18. Őszi tárlat megnyitója 17.00 órától a
Papkeszi Kultúrházban. Kiállító Kovács
Dorottya grafikus. 
21. Rosos István Veszprém vármegye első
alispánjának emléktábla-avatása a kato-
likus imaháznál 17.00 órakor.
30. Idősek napi rendezvény Papkeszin a
Kultúrházban16.00 órakor.

OKTÓBER
2. PÖNYK klubfoglalkozása 17.00
órától a Papkeszi Kultúrházban.
5. Ünnepi megemlékezés – a Bocskai
István Református Általános Iskola ren-
dezvénye (8.00) a Papkeszi Kultúrházban.
6. Aradi vértanúk emlékműsora 10.00
órától Papkeszin a Kultúrházban.
6. Megemlékezés az aradi vértanúkról
Colorban a TEC szervezésében.
12. A dinoszaurusz-kutatás itthon és a
nagyvilágban címmel Dr. Ősi Attila
geológus, paleontológus elő adása a
Papkeszi Kultúrházban 14.30-tól.
19. Ünnepi megemlékezés – a Bocskai
István Református Általános Iskola ren-
dezvénye (8.00) Papkeszi Kultúrházban.
23. Az 1956-os forradalom és szabadság -
harc emlékműsora 10.00 órától Papkeszin
a Kultúrházban.
26. Halloween rendezvény 15.00 órától a
Papkeszi Kultúrházban.

31. Mindenszentek és Halottak napi
megemlékezés a községi temetőben 15.00
órától a PÖNYK szervezésében.

NOVEMBER
6. PÖNYK klubfoglalkozása 16.00 órá -
tól a Papkeszi Kultúrházban.
17. Erzsébet bál a Bocskai István Re for -
mátus Általános Iskola Szülői Szer ve ze -
tének rendezvénye a Papkeszi Kultúr -
házban..
21. Kalmár Lajos Gábor természetfotós
kiállításának megnyitója 17.00 órakor a
Papkeszi Kultúrházban.

DECEMBER
1. Vöröskereszt Papkeszi Szervezetének
rendez vénye 16.00 órától a Papkeszi
Kultúrházban.
2. Karácsonyváró rendezvény 15.00
órától Colorban a Vitéz Bartha Andor
Művelődési Házban.
9. Karácsonyváró rendezvény 15.00
órától Papkeszin a Kultúrházban.
11. PÖNYK klubfoglalkozása 16.00
órától a Papkeszi Kultúrház nagytermében.
15. Karácsonyi ünnep Colorban a TEC
szervezésében.
16. Adventi hangverseny a Református
templomban az Egyházközség szervezé -
sében.
19. vagy 20. Ünnepi műsor – a Bocskai
István Református Általános Iskola ren-
dezvénye a Papkeszi Kultúrházban.
21. Falukarácsony 16.00 órától a Papkeszi
Kultúrházban.

8. Akár intő, az intésben; az adakozó szelíd-
ségben; az előljáró szorgalmatossággal; a
könyörülő vídámsággal mívelje.

9. A szeretet képmutatás nélkül való legyen.
Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok
a jóhoz.

10. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngé-
dek; a tiszteletadásban egymást megelő-
zők legyetek.

11. Az igyekezetben ne legyetek restek; lélek-
ben buzgók legyetek; az Úrnak szolgál-
jatok.

12. A reménységben örvendezők; a háború-
ságban tűrők; a könyörgésben állhatato-
sak;

13. A szentek szükségeire adakozók legyetek;
a vendégszeretetet gyakoroljátok.

14. Áldjátok azokat, a kik titeket kergetnek;
áldjátok és ne átkozzátok.

15. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a
sírókkal.

16. Egymás iránt ugyanazon indulattal
legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az
alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne
legyetek bölcsek timagatokban.

17. Senkinek gonoszért gonoszszal ne fizesse-
tek. A tisztességre gondotok legyen min-
den ember előtt.

18. Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll,
minden emberrel békességesen éljetek.”

MEGHÍVÓ

Papkeszi Község Önkormányzata
szeretettel meghívja a tisztelt

Lakosságot idősek napi rendezvényére,
amely 2018. szeptember 30-án,

vasárnap 16.00 órától kerül
megrendezésre a papkeszi

Kultúrházban

Tisztelt Colori Lakosok!
A szeptember 30-án Papkeszin

megrendezésre kerülő idősek napi
rendezvényünkre a colori érdeklődők

Papkeszire történő utazását biztosítjuk:
15.30-kor a lakótelep bejáratánál

található hirdetőtáblánál várják járművek
az érdeklődőket, majd a program zárását
követően indulnak az utazást biztosító

járművek Papkesziről Colorba. 
Kérjük Önöket, hogy részvételi

szándékukat legkésőbb
2018. szeptember 27-ig jelezni

szíveskedjenek az alábbi lehetőségek
egyikén:

– a colori könyvtárban személyesen
(kedden és csütörtökön 14.30–18.30),

– Savanyu Beáta kulturális szervezőnél a
30/790 50 94-es telefonszámon,

– a Colorchemia Településrészi Önkor-
mányzati testület tagjainál személyesen

vagy az alábbi telefonszámokon:
Pethő–Pataki Szilvia 30/3190404;

Györkös Tamás: 30/902 4548

MEGHÍVÓ
Papkeszi Község Önkormányzata

szeretettel meghívja a tisztelt
Lakosságot az aradi vértanúk

emlékműsorára, amely október 6-án
10.00 órától kerül megrendezésre a

papkeszi Kultúrházban.
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