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Kedves Papkesziek!
Szüleinknek nem volt lehetősége, hogy drága, a valódi igényeket felülmúló, sőt
gyakran felesleges ajándékokkal ajándékozzák meg egymást. Nem vállaltak be
meggondolatlan banki hiteleket azért, hogy meglepetést okozzanak.
Nem is volt erre szükségük, mert egyszerű meglepetéseiket a legszebbel, a
szívből fakadó szeretettel csomagolták. A karácsonyfát fóliába csomagolt dióval,
almával és színes papírlánccal ékesítették, mely talán nagyobb örömet jelentett,
mint ma a legcsodálatosabb, legpazarabb „trendi” fenyőfa.
A mi világunk megváltozott körülöttünk, és talán magunk is. Manapság már
nem az igazi emberi  értékekre figyelünk, mint tisztesség, szeretet vagy  becsület,
hanem mást tartunk értéknek.
Akadnak olyan emberek, akik nem tudják, hogy hiányzik valami az életükből:
az pedig nem más, mint a szeretet. Nekünk, mindnyájunknak az a feladatunk,
hogy szeretetet sugározzunk a körülöttünk élő társainknak. Nagyon nagy rá az
igény! Sokakban nem is tudatosul a reménytelenség, csak nem érzik magukat
jól, indulatosak, félnek és elkeseredettek. Életükben is elég nagy a zűrzavar, az év
végi hajtás a munkahelyen, bevásárlás, főzés, ajándék vásárlás, családi programok
egybeesése. Mégis, a közelítő ünnep, Karácsony ünnepe, egyre izgatottabbá tesz
mindenkit. Várjuk a megérkezését, csendességét, még talán akkor is, ha nincs
min den a helyén a legnagyobb rendben. Karácsony titka, hogy felerősíti ben-
nünk a szeretetet. 
A karácsonyi időszak kiváló alkalom lehet lelkünk, és kapcsolataink rendezésére.
Kiváló alkalom a félreértések, megbántások tisztázására. Mivel a szeretetnek
nincsenek határai, korlátai, nincs sok értelme azon gondolkodni, kinek illik,
vagy kell kezdeményezni. Ne feledjük, a legszebbet, a szeretetet életünkben kell
kimutatnunk egymásnak.
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, köszönetet mondjak mindazok-
nak, akik egész évben önzetlenül segítették településünk fejlődését és az önkor-
mányzat munkáját.
Köszönöm a lakosságnak a különböző társadalmi munkákban, rendezvényeken
nyújtott segítséget és aktív részvételt.
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az
ünnepeket. Leljék meg örömüket szeretteikben és embertársaikban, hogy a ka -
rá csonyt és az új esztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük.
Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet kívánok mindenkinek!

RÁCZKEVI LAJOS

POLGÁRMESTER
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A Képviselő-testület 2018. szeptember 26-án tartotta soron
következő rendes ülését.
A Képviselő-testület
• elfogadta a település munkaügyi helyzetéről szóló tájékoztatót.
• kiírta a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók,

illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíj Pályázatot.

• véleményezte a Balatonalmádi járás kötelező felvételt biztosító
általános iskolái körzethatárairól szóló tervezetet. A Papkeszi
településen élő általános iskolás korú gyermekek a helyi Bocskai
István Református Általános Iskolába, illetve a balatonfűzfői
Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába
nyernek kötelezően felvételt. 

A Képviselő-testület 2018. október 29-én Colorchemia
lakótelepen a Vitéz Bartha Andor Művelődési Házban tartotta
soron következő ülését, közmeghallgatást, ahol a lakótelepről 3 fő
jelent meg. 
• A közmeghallgatáson Thury Péter ügyvezető adott tájékoztatást

a PureAqua Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. Color -
chemia településrészen végzett tevékenységéről.

• Ebben az évben is tájékoztatást adtak Colorchemia ipartelep
kármentesítésének jelenlegi állásáról a Nitrokémia Zrt.
képviselői – Tasnádi Tibor vállalkozási igazgató és Dr. Galgóczy
Gábor környezetvédelmi igazgató.

• A közmeghallgatás harmadik napirendje az önkormányzat
tevékenységéről szóló tájékoztató volt, melyet a Papkeszi
Hírlap jelen számában jelentetünk meg.

A Képviselő-testület 
• megtárgyalta a Vitéz Bartha Andor Művelődési Ház látoga-

tottságának fejlesztésére a Colorchemia Településrészi Önkor-
mányzati Testület és a Tegyünk Együtt Colorért Egyesület által
beterjesztett javaslatokat. A Képviselő-testület a javaslatokat
támogatta, így a Vitéz Bartha Andor Művelődési Házban lévő
klubkönyvtár volt fodrászhelyiségbe történő áthelyezéséhez, a
jelenlegi könyvtárhelyiségben konditerem kialakításához hoz-
zájárult, továbbá egy darab színes televízió beszerzését határozta
el.

• a művelődési házak bevételének felhasználását az alábbiak
szerint engedélyezte. A papkeszi művelődési ház 2018. évi bérleti
díjának terhére 140 ezer Ft erejéig zárható szekrény, a colori
Vitéz Bartha Andor Művelődési Ház 2018. évi bérleti díjának
terhére 30 ezer Ft erejéig a játékok tárolására alkalmas bútor
beszerzését engedélyezte.

A Képviselő-testület 2018. október 30-án Papkeszin, a Köz ség -
háza tanácstermében tartotta következő ülését, mely szintén köz -
meghallgatás is volt. A közmeghallgatáson 6 fő helyi lakos jelent
meg.
A Képviselő-testület és a megjelentek 
• Közbiztonsági Konzultációs Fórum keretében tájékoztatást kap-

tak a település közbiztonsági helyzetéről.
• tájékoztatást kaptak a Balatonfűzfőn elérhető egészségügyi szak -

ellátásokról, az itt élő betegeket érintő változásokról. (A szakren-
delésekről a Papkeszi Hírlap jelen számában tájékoztatást
adunk.)

• tájékoztatást kaptak az önkormányzat 2018. évi tevékenységéről.

A közmeghallgatásra meghívást kapott a Királyszentistváni
Hulladékkezelő Központ fenntartója is, azonban akadályoztatás
miatt személyesen nem jelent meg senki. Tájékoztatójukat elektro -
ni kus formában küldték meg, melyet szintén közzéteszünk a Pap -
keszi Hírlap jelen számában.

Önkormányzati Hírek

Fogászat – OEP által támogatott rendelés keretében
8182 Berhida, Peremartongyt. Szegfű u. 3.

Kizárólag Berhida, Papkeszi és Vilonya állandó lakcímmel rendelkezők jogosultak támogatott ellátásra

Rendelkezésre állási idő: 14:00-19:30
Havonta egyszer iskolafogászati rendelés: Szerdai napon: 8:00-12:00

BEJELENTKEZÉS: SZEMÉLYESEN VAGY TELEFONON (06-70/587-5061)

Amennyiben a rendelés szünetel, hétköznapokon helyettesít: Dr. Nagy Rezső
Rendelő: Balatonfőkajár, Kossuth u. 10. (06-88/585-955)

Üzemeltető: ER-DENT 3000 kft. 8174 Balatonkenese, Óvoda utca 8
Kötelező felelősségbiztosítással rendelkezünk.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Délelőtt 7:00–10:30 – – 7:00–10:30 –
Délután – 14:00–18:30 14:00–18:30 – 14:00–18:30
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Járóbeteg szakellátások Balatonfűzfőn 
Üzemeltető: Fűzfő-Med Kft.

Fizikoterápia Koronczai Andrea megbeszélés alapján
előzetes időpontkérés
szükséges
a 88/450-388-as számon

kb. 1–2 hét

Gyógymasszázs Fekete Zoltán megbeszélés alapján
előzetes időpontkérés
szükséges
a 88/450-388-as számon

kb. 1–2 hét

Gyógytorna Lengyel Melinda megbeszélés alapján
előzetes időpontkérés
szükséges
a 88/450-388-as számon

kb. 1–2 hét

Gyógyszertár
Hétfő–péntek
8:00–18:00
Szombat 8:00–12:00

telefon: 88/610-076 nincs

Dr. Bujdosó László főorvos úr tájékoztatása szerint a 88/450-388-as telefonszámot 8–12 óráig és a szakrendelések idő-
pontjában lehet hívni.

Szakrendelés Orvos Rendelési idő Regisztráció Várakozási idő

Belgyógyászat Dr. Árkai Anna Hétfő, csütörtök
7:00–9:00 nem szükséges nincs

Sebészet Dr. Nagy Tibor,
Dr. Mohay József Kedd délután

előzetes időpontkérés
szükséges
a 88/450-388-as számon

nincs

Nőgyógyászat Dr. Csergőffy Gyula Kedd  8:00–10:00
Csütörtök 10:00–14:00

előzetes időpontkérés
szükséges
a 88/450-388-as számon

kb. 1 hét

Reumatológia Dr. Kormos Zsófia Hétfő 13:00–17:00
előzetes időpontkérés
szükséges
a 88/450-388-as számon

kb. 2 hét

Szemészet Dr. Tóth István Kedd 16:00–18:00
előzetes időpontkérés
szükséges
a 88/450-388-as számon

kb. 3 hét

Fül-orr-gégészet Dr. Ali Balluk,
Dr. Kovács Krisztina Péntek 14:00–16:00

előzetes időpontkérés
szükséges
a 88/450-388-as számon

kb. 1 hét

Röntgen Dr. Bezzegh Katalin Hétfő–csütörtök
8:00–12:00 érkezési sorrendben nincs

Labor Tarsoly Katalin

Mintavétel: 
Hétfő–péntek 6:30–9:00
Leletkiadás: 
Hétfő–péntek
6:30–11:30

előzetes időpontkérés
szükséges
a 88/452-067-es
számon, vagy
www.synlab.hu
web oldalon
az időpontfoglalás
menüpont alatt

kb. 1 hét
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Papkeszi Hírlap

Kiadó: Papkeszi Község Önkormányzata • Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság • Felelős szerkesztő: Savanyu Beáta
Készült: Tradeorg Nyomda Kft., Fûzfőgyártelep • Felelős vezető: Tóth Zoltán • Nyomdai előkészítés: Németh-Demeter Zsuzsanna

Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi tevékenységéről
(Ráczkevi Lajos polgármester közmeghallgatásokon ismertetett beszámolója)

Tisztelt papkeszi lakosok!
Az előző közmeghallgatás óta eltelt egy év, ismét számot adunk
településünk lakóinak a végzett munkáról, sikereinkről, nehéz sé -
geinkről, az előttünk álló feladatokról, terveinkről. 

Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról az alábbiakban tájé -
koz tatom Önöket:

Papkeszi Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési
főösszege: 120.996.000 Ft, melynek legnagyobb részét a köte le -
zően ellátandó feladatokra kell, hogy fordítsa az önkormányzat.
A kö telező feladatokon túl az önként vállalt fejlesztésekre, civil
szervezeteknek nyújtott támogatásokra csak saját forrásból van le -
hetőség, azonban azok alacsony összege nem igazán engedi „nagy-
ban” álmodni a Képviselő-testületet. 

A költségvetés végrehajtásának I–III. negyedévi alakulása
a következő:
Bevételek alakulása:
Az Önkormányzat költségvetési bevételei 2018. szeptember 30.
napjáig 94%-ban teljesültek. Bevételeink közül a központi költ-
ségvetési támogatások időarányosan teljesültek, a helyi adók
esetében magasabb a teljesítés az időarányosnál, ami a 2018. évi
működést jelentősen befolyásolta. A helyi iparűzési adó és a
gépjármű adó bevételek esetében a teljesítés meghaladta az éves elő -
irányzatot, míg az építményadó, telekadó és magánszemélyek
kommunális adója esetében a tervezett összeg fele folyt be. Ennek
okát abban látjuk, hogy az ASP rendszerre történő átállás nem volt
zökkenőmentes, így az egyenleg értesítők és befizetési posta -
utalványok csak szeptember második felében kerültek postázásra.
Az önkormányzati telkek iránt több érdeklődő volt, azonban az idén
egy telket sikerült értékesíteni a lakótelepen. A telekeladásból szár -
mazó nettó bevételünk – az ÁFA befizetése után –  814.500 Ft volt.

A volt bölcsőde épület bérbe vétele iránt ismét kérelmet nyújtott
be a Győrfi IM Kft. A Képviselő-testület a kérelmet támogatta és
május 1-jétől az épület bérbeadásáról döntött, a bérleti díj összege
havonta 100 ezer Ft. 
A volt orvosi lakás is újra bérbeadásra került, a bérleti díj havi
összege 60 eezer Ft. Természetesen a rezsi költség mindegyik bér-
lemény esetében a bérlőt terheli.

A kiadási előirányzatok felhasználása a szeptember 30-ig a ter-
veknek megfelelően, időarányosan alakult, a teljesítés mértéke
70%.

A tervezett beruházások jelentős része megvalósult, melyek – a tel-
jesség igénye nélkül – az alábbiak:

1) A legjelentősebb beruházásunk ebben az évben is az út- és járda
felújítás volt, mely a pályázaton elnyert 15 millió forint vissza
nem térítendő támogatás felhasználásával, továbbá az önkor-
mányzat által biztosított mintegy 7 millió forint saját erővel
valósult meg. Megújult a lakótelep ún. belső körútjának
összekötő szakasza, Papkeszin a Hársfa utca útcsatlakozási
deltája, a Fő utcában a leromlott, balesetveszélyes járdaszakasz,
illetve az iskola és a községháza között, a központi parkoló
baleset veszélyes útcsatlakozásának javítása. 

2) A Képviselő-testület ebben az évben is egy tanterem – az isko-
la által javasolt 8. sz. tanterem – felújításának költségeit vállalta
1 mil lió forint erejéig. A támogatásból megújult a világítás, a
tanterem új padlóburkolatot kapott, elkészült a tanterem fes-
tése, illetve a megfelelő árnyékolás érdekében redőnyök is kerül-
tek az ablakokra.

3) A Kistelepülési Önkormányzatok alacsony összegű fejleszté-
seinek támogatása című pályázaton közel 1,6 millió vissza nem
térítendő támogatásban részesült a település a tavalyi év végén,
melyből leromlott állagú járdaszakasz újul meg a Vasút utcában
november 30-ig. A terület átadása már megtörtént a kivitelező
Strabag részére.

4) A településünk lakosságát is súlyosan érintő bűzhatás okának
kivizsgálása érdekében Balatonfűzfő város, Királyszentistván,
Vilonya, Litér és Papkeszi községek Képviselő-testületei szak -
értőt bíztak meg. A szakértői díjat a települések lakosságszámuk
arányában fedezték, melynek összege Papkeszi vonat ko zá sában
688 ezer Ft volt. A szakértői vélemény egyértelműen ki mondja,
hogy a bűzterhelés a királyszentistváni hulladékkezelő telep
működéséből, a helytelen technológiából származik.

5) Ebben az évben sikerült megvalósítani a József Attila utca 9–10.
számú ingatlanok – összesen 6 lakás – szennyvízhálózatra
történő rákötésének lehetőségét. A vezeték kiépítése a Dózsa
utcában megvásárolt telken megtörtént, a csatornaszem a József
Attila utca 9. sz. ingatlan telekhatárától 1 m-re kiépítésre került,
a lakások szennyvízhálózatra történő rákötése elől az akadályt
elhárítottuk.

Folytatás a 13. oldalon.
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Bocskai Hírmondó
Mi történt az iskolában?

Bibliaismereti vetélkedő
2018 októberében iskolánk adhatott otthont a Veszprémi Re for -
mátus Egyházmegye Bibliaismereti vetélkedőjének.
19 csapat érkezett hozzánk, csapatonként 4 gyermek képviselte
iskoláját. Kísérőikkel együtt csaknem száz résztvevővel éltük meg
ezt a szép napot. Velünk volt Császár Attila esperes úr is, aki nem
csak szemlélője, de lelkes szurkolója volt e nemes vetélkedőnek.
A program közös Istentisztelettel indult a templomban. Virágh
Sándor lelkész úr biztató, lelkesítő szavai lelkileg is ráhangolták a
gyerekeket az elkövetkező kihívásokra.
Három „pályán” kellett ügyeskedni a versenyzőknek: Plakát ké -
szítés, szellemi vetélkedő, ügyességi játékok.
A verseny részeként előre kiírt plakátpályázat témája az Ószövetség
történetei mai vonatkozásokkal. Az alkotásokat látva örömmel
nyugtázhatjuk, hogy a merész gondolattársítás, a kreativitás, a dol-
gok újragondolásának képessége nagyon is élő a gyermekekben.
Noé bárkája alatt a tengerben műanyag palackok csúfoskodtak.
A vizek fölött a békegalamb interneten és mobiltelefonon adott
hírt arról, hogy megúsztuk a világvégét. Bábel tornya tükröt tar-
tott reklámoktól hemzsegő, megvásárolható örömöket ígérő vilá-
gunknak. Sokféle technika, sok ötlet és okos gondolat. A zsűri
pánikhangulatban volt – láttam.
A szellemi vetélkedő is a bibliai őstörténetek témakörét ölelte fel.
Fegyelmezetten, csapatmunkában oldották meg a gyerekek a
feladat lapot.
Az udvaron aztán kimozoghatták, ügyeskedhették magukat a gye -
re kek. Állomásról állomásra járva – lábnyomok mutatták a helyes
irányt – ószövetségi történeteket kellett kiteljesíteni. A teremtés
történéseit helyes sorrendbe rakni, Bábel tornyát felépíteni a legle-
hetetlenebb elemekből, vagy éppen gondoskodni arról, hogy Noé
bárkájáról ne maradjon le élőlény, hiszen akkor kihalna. Izgalom
volt bőven, a kísérő pedagógusok és szülők nehezen viselték, hogy
messziről szurkolhatnak csak. Tanácsot bőven adtak, így a siker is
közös volt. 
Sok gyerek és kísérő járta be iskolánkat, meg is állapították, hogy
kicsi, de nagy benne a lélek. Az eredményhirdetésről mindenki
élményekkel és ajándékokkal teli tarsollyal távozott.
Azzal azért eldicsekednék, hogy mi, bocskaisok nyertünk – és nem
volt bunda! Büszkék vagyunk a 8. osztály csapatára. Szép és sikeres
nap volt. Ez történik, ha összefog a templom és az iskola!

Idősek napja
Szeptember 30-án hagyományosan a Papkeszi Kultúrház adott
otthont e szeretetteli napnak. Iskolánkat a 4. osztály képviselte.
Lelkesen készültek, versek és dalok mellett kis jeleneteket is elját-
szottak mindenki örömére. Ügyességüket látva meghívást kaptak
Balatonfűzfőre a Támasz Idősek Otthonába. Így aztán októberben
ők köszöntötték műsorukkal az otthon születésnapos lakóit.
Szép volt, negyedikesek, Kati néni, Andi néni, Vera néni!

Ősember nap
Október 19-én az 5. osztály időutazáson vett részt. Sári-pusztán
Aranka néni vezetésével törzsi gyűlést tartottak, aztán az Ős és a
Mamut törzs élni és játszani kezdte az ősemberek életét. Igazi ősök
is voltak, hiszen a szülők is lelkesen vállalták a kihívást. Összedol-
goztak, kunyhót építettek, tűzkövet pattintottak, dárdát és
lándzsát készítettek. Natúr ételeket ettek - sütögettek, hiszen akko-
riban nem létezett mondjuk a chips. Ez egy remek délután volt.

Boldogságóra
A Jobb Veled a Világ Alapítvány 2014-ben indította útjára a Bol -
dog ságóra programot, amelyhez egyre több iskola csatlakozik.
E fog lalkozásokon a gyerekek játékos formában sajátíthatják el a
leghatékonyabb boldogságfokozó módszereket, hiszen tudo -
mányos tény, hogy a boldogság tanulható. A foglalkozások növelik
a gyerekek önismeretét, önbecsülését, fejlesztik pozitív életszem-
léletre való képességüket.
Iskolánkban Papné Vékony Ildikó tanító néni – református
iskolánk szellemiségére átdolgozva – évek óta dolgozik a program-
ban, tanítja a jó és örömteli dolgok felfedezésének, a testi-lelki
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egészség megtartásának képességét. Október 20-án bemutató órát
tartott 2. osztályos diákjaival, melyen részt vettek a módszer iránt
érdeklődő neszmélyi iskola pedagógusai is. Megtapasztaltuk a
mód  szer hatékonyságát, hiszen lelkes, okosan, őszintén megnyilat -
kozó gyerekeket láttunk a foglalkozáson.
Büszkék vagyunk rá, hogy a mi iskolánk mintaként szolgál más
református iskolák számára! 

Megemlékezés 1956. október 23-ra
Iskolánk hagyományaihoz hűen idén is emlékfutással indította a
megemlékezést. 1956 méter azok tiszteletére, akik mártírjaivá let-
tek hazánknak.
Október 19-én a 8. osztály műsora méltó volt az alkalomhoz.
Visszavittek bennünket az úttörőnyakkendős időkbe, amikor az
orosz himnuszt a magyar előtt illett énekelni. A régi iskolapadokba,
ahonnan aztán a forradalmi idők fiatal forradalmárjai is kikerültek.
Átütő erejű, fiatalos és dinamikus előadást láttunk. Megrándultunk
a felbőgő sziréna hangjára, elérzékenyültünk a záró dalon. Akik
még nem érthetik ezt a korszakot, azok is pontosan érezték hangu-
latát, lelkesültséget, tragédiáját és jelenünknek szóló üzenetét.
Köszönjük 8.osztály és Éva néni

KiVa-Program az iskolai bántalmazás megelőzésére
Iskolánk a Református Pedagógiai Intézet pedagógiai-módszertani
megújulást képviselő kiemelt bázisiskolája. Ennek keretében az
iskola bemutató foglalkozásokat is tart. Ezek célja a nálunk bejára-
tott, hatékony módszerek és programok bemutatása, ajánlása.
A KiVa-t Finnországban, a Turkui Egyetemen dolgozták ki, a bán-
talmazás jelenségét és mechanizmusát kutató szakértők segítségé -
vel. A finn iskolák 90%-a alkalmazza sikerrel, egyre több ország
emeli be gyakorlatába. Hazánkban három iskola kapott képzést és
engedélyt a program alkalmazására, az egyik mi vagyunk!

A fentiek okán és szellemében október 27-én Kukáné Horváth
Barbara tanárnő és 7. osztálya bemutató foglalkozást tartott a KiVa
2 program keretében az érdeklődő református iskolák pedagógu-
sainak. Az osztály 2. éve művelője a programnak. E foglalkozáson
választ kerestek arra, mi a teendő, ha bántalmazással találkozunk?
Kik állnak félelemből a bántalmazó mellé? Szabad-e passzívnak
maradni, ha bántalmazást tapasztalunk? Mi a megoldás? A gye re -
kek maguk fogalmazták meg a helyes válaszokat.
Együttműködő, nyitott, jó szellemiségű gyerekeket láttunk. Él -
mény volt jelen lenni, megtapasztalni, hogy egy jó program jó
kezekben milyen sokra képes. 

Szent Imre-napi Kórustalálkozó
Az ifjak védőszentjének tiszteletére, a több évtizedes hagyo -
mányokat követve november 5-én idén is kórustalálkozót tartot-
tak Balatonfűzfőn a Jézus Szíve plébániatemplomban.
A nyolc egyházi iskolából érkező 150 gyereket Laposa Norbert
plébános úr köszöntötte a plébánia kertjében álló Szent Imre-
szobornál. Aztán a templomban mindenki megmutatta ének-
tudását. Az esemény közös énekléssel és agapéval zárult.
A mi iskolánk is részese volt e szép eseménynek. Virágh Sándor
lelkész úr 34 tanítványával csatlakozott a találkozóhoz. Szív me -
lengető látvány ennyi kisgyereket látni és hallani, hiszen a mieink -
től igazi örömzenét hallottunk.
Köszönjük az élményt aprónépek és Sanyi bácsi! 

Jótékonysági est
Október 10-én került sor arra a jótékonysági rendezvényre, ame-
lyet a gyülekezet tagjai szerveztek az Árpád-házi Szent Imre-kápol-
na felújítására. Laposa Norbert atya hívására megtelt a Papkeszi
Kultúrház.
Iskolánkat a 3.osztály képviselte Leposa Katalin tanító néni
vezetésével. Hagyományainkat felelevenítő Márton-napi vigassá-
gok című műsorukban a libás népi gyermekjátékok mellett még
néptánctudásukat is megmutatták a gyerekek. Ügyességüket és
lelkesedésüket nagy tapssal jutalmazta a népes közönség.
Elismerő oklevelet is kaptak, amit büszkén tettek ki a faliújságra.
Mi is büszkék vagyunk rájuk, hiszen nemes dolgokért jóté kony -
kodni igazán „bocskais˝cselekedet.
Köszönjük 3. osztály, Leposa Kati néni, Kreutz Károly bácsi, Batta-
Humli Vera néni 

A KRÓNIKÁS: FORINTOSNÉ BARABÁS MARIANN

50. házassági évforduló
A Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai októberi klubfoglalkozásukon

köszöntötték Varga Andrást és feleségét, Pannikát 50. házassági évfordulójuk alkalmából.
Nagyon jó egészséget, boldogságot és hosszú életet kívánunk nekik ezzel az idézettel:

„Nem kérünk az Istentől kincset, gazdagságot,
Csak nektek egészséget és sok-sok boldogságot,

Szeressetek minket, mert mi nagyon szeretünk.
És oly jó elmondani, hogy ti vagytok nekünk.”

HUMPÓK MÁRIA A PÖNYK ELNÖKE
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Óvodánkban az új nevelési évtől nagy vál-
tozások történtek. 
Czotter Csaba Lászlóné, Rózsa néni már
szeptembertől, majd október 1-től Kántor -
né Istók Klára néni, a Süni csoport óvónője
és tagóvoda vezető is megkezdte nyugdíjas
éveit, s mire ezek a sorok megjelennek, a
katica csoport Galambos Lajosné Marika
nénitől is búcsúzik. Kívánunk Nekik
hosszú, örömben és egészségben eltöltött
nyugdíjas éveket!
„Nemes szép élethez nem kellenek nagy cse-
lekedetek, csupán tiszta szív és sok-sok
szeretet.”
Az élet nem áll meg! – szól a mondás s ez a
mi óvodánkra is igaz. Az új megbízott
tagóvoda vezetőnk, a jó néhány éve Katica
csoportos óvó néni, Budáné Bende Mónika
lett. Szerencsénkre Sántáné Kalapács
Andrea pedagógus asszisztensként vissza-
tért közénk, Süni csoportos óvó néniként
erősíti csapatunkat. Új dajka nénijeink:
Czotter Edina és Buda Mariann. Szere tet -
tel köszöntjük őket!

Szeptemberben megérkeztek a nyári szü -
netről ovisaink, örömmel meséltek él mé -
nyeikről, megbeszéltük ki milyen cso por -
tos lett, és néhány hét alatt visszazökken-
tünk óvodai életünkbe.
Izgatottan és kíváncsian vártuk az új apró -
ságokat, próbáltuk megkönnyíteni szá-
mukra az elválást a családtól. A nagyobbak
szeretettel, féltőn pátyolgatták őket, se gí -
tettek nekik, a játékba invitálták őket. a
beszoktatásukat megkönnyítette, hogy sok
kicsinek már óvodás testvére volt a csopor-
tokban.
Hosszú, kellemes őszünk volt, kirándul-
tunk Balatonkenesére és Balatonfűzfőre.
Megcsodáltuk a Balatont, etettünk vadka -
csá kat és hattyúkat, őszi leveleket, külön-

féle terméseket gyűjtögettünk, hatalmas
fák tövében sétálgattunk.
Az Idősek Napján verses, táncos műsorral
köszöntötték a Katicások a vendégeket,
mely nagy tetszést aratott körükben.
A Szivárvány napon, október 3-án ismét a
Mézengúzok zenéltek nekünk a fűzfői
Művelődési házban. Vidám délelőttünkön
a négy óvoda apróságai együtt énekeltek,
táncoltak.

Október elején régi álmunk vált valóra,
amikor az óvoda bejáratánál sziklakert
épült. Persze a terv csak terv maradt volna,
ha nincsenek támogatóink, segítőink.
A szik lakert anyagait: köveket, farönköket
Balogh Szilárdtól kaptuk. A munkálatok-
ban az óvoda dolgozói mellett oroszlánrészt
vállaltak az önkormányzati dolgozók Rafael
Zsolt vezetésével, valamint Varga István
(Szandi papája), Rafael Norbert, Buda
László. Nagy-nagy köszönet a segítőknek!!!

Sziklakertünk azóta is folyamatosan
szépül, gyarapodik. Díszítettük halloween-
kor, s most az advent kezdetén is díszbe
öltözik majd.
Köszönjük Ráczkevi Lajos polgármes te -
rünk nek, ahogy sok mindenben, ebben is
támogatta óvodánk és környezetének
megszépülését!

Óvodai hagyományunk a Márton-nap,
amikor együtt ünnepelünk, Sünisek és
Katicácások. Idén a Katica csoport kis
műsor ral kedveskedett, majd közös ver -
selés, éneklés, tánc, eszem-iszom követ -
kezett. Köszönjük a sok felajánlást Kissné
Szűcs Marikának!
Sok izgalmas témáról beszélgettünk ebben
a pár hónapban: az ősz és kincsei, gyümö l -
csök, állatok, zöldségek, halloween ünne -
pe. Állatok napjához kapcsolóan Áprily
Géza interaktív előadását láthattuk az
oviban a Szülői Munkaközösség jóvoltából. 

Vadrózsa óvodánkról
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Sütöttünk süteményeket, készítettünk
gyümölcs- és zöldségsalátákat, faragtunk
tököket, sütőtököt kóstoltunk.
Megkezdődött a nagycsoportosoknak az
úszásoktatás, ami főként vízhez szoktatást
jelent, de sok gyermek nagyon ügyes és
hamar megtanulnak úszni is.

Érkezik az Advent időszaka, már átren-
deztük, szépítjük a csoportszobákat, az
ablakokat. Előkerülnek az adventi koszo -
rúk, a mikulás és a karácsony díszei, a kan-

dallók. A gyerekek izgalommal, érdeklődve
vesznek részt ebben és várják a Mikulást,
majd a Jézuskát.
Mi, az óvoda dolgozói kívánunk minden -
ki nek boldog Advent várást, teljesüljenek
az ünnepkor a kívánságok, tudjunk szere -
tetet adni és kapni, és egy percre megállni
és megélni a csodákat rohanó világunkban.

Minden Karácsonykor van egy álmom,
hogy egyszer békesség lesz a világon.
Messze száll a bú, nem lesz több háború, 

derűre nem jön már ború.
Minden Karácsonykor van egy tervem,
hogy sikerül lerakni minden terhem. 
Nincs több cipekedés, nem lesz több veszekedés, 
megtalálom a békesség szigetét.
Legyen minden napod Karácsony!  
Szívemből ezt kívánom.
Szeretet, hit és remény erőt ad neked ne félj. 
Csoda vár Karácsony éjjelén!

ŐRI ZSUZSANNA,  BUDÁNÉ BENDE

MÓNIKA ÓVODAPEDAGÓGUSOK

2018. szeptember 8-án Esztergomban ke rült
sor az Észak-nyugat ma gyarországi Diák II és
Diák I. Területi Kötöttfogású Diák  olimpiára,
ahol az egyesületet 3 fő birkózó képviselte. 

A BERHI BSE eredménye:
Diák I.:
Németh Dániel 76 kg  I. hely
Albert Attila 38 kg  III. hely
Diák II.
Vadas Márton 63 kg  III. hely

A szeptember 22-én megrendezésre került
Országos Diák olim piára csak Németh
Dániel  nek sikerült kvótát szereznie. Dere ka -
san küzdött Vadas Márton és Albert Attila,
azonban a továbbjutáshoz legalább II.
helyezést kellett volna elérniük. Az elért ered-
ményükből látszik, hogy kellő rutint és
tapasztalatot kell még szerezniük, a hozzáállá-
suk és szorgalmuk miatt az ellenfeleiknek
erősen meg kellett dolgozniuk a győzelemért. 
A gyerekeket a versenyekre Nesó Sándor és
Máté Gábor készítette fel.

2018. október 6-án Tatabányán került
megrendezésre az Észak-nyugat Magyar -
ország Diák II-Diák I. Területi Szabad -
fogású Diákolimpia.

A BERHI BSE eredménye:
Diák I.:
Németh Dániel 76 kg. I. hely
Albert Attila 38 kg III. hely
Diák II. 
Szücs Gábor 63 kg. I. hely 
Beck Csongor 46 kg III. hely
Csejtei Krisztofer Ferenc 32 kg III. hely

Az országos döntőre a 76 kg-os Németh
Dániel Diák I., és a 63 kg-os Diák II. kor -
csoportbéli Szücs Gábornak sikerült kvótát
szereznie. Kiemelendő Gábor teljesítmé -
nye, parádés, nagyon okos birkózást láthat-
tunk tőle. Sajnos a másik három verseny -
zőnknek rutin és tapasztalat hiánya miatt
nem sikerült a továbbjutáshoz szükséges 2.
helyet megszereznie. A Diák I. korcso-
portú Albert Attila 38 kg-ban nagyon
szépen birkózott, küzdött, ahogy a Diák II.
korcsoport legerősebb mezőnyében a 32
kg-os Csejtei Krisztofer Ferenc is, akinek
országos diákolimpiai bajnok és diák -
olimpiai helyezettek voltak az ellenfelei.
A 46 kg-os Beck Csongornak sem sikerült a
továbbjutáshoz szükséges eredményt el -
érnie.
Felkészítő edzők: Nesó Sándor, Máté
Gábor, Turi Péter.

2018. október 6-án Budapesten remek
hangulatot varázsoltak a birkózók a 33.
SPAR Budapest Maraton szombati
napjára.
A BERHI BSE-t képviselte ezen a rangos
eseményen: Schweitzer Angéla, Borbás
Péter, Toldi Gergő és Varga Mihály
Benjamin. Közel száz birkózópalánta mel-
lett a budapesti birkózó-világbajnokság
ka bala oroszlánja, Champlion is jelen volt a
budai sporteseményen.
Szeretett sportágunkat és a világbajnoksá-
got nem csak a birkózók standjánál, hanem
a 4x2 kilométeres váltófutásban is népsze -
rűsítették részvételükkel.
Ifjú sportolóink egyrészt a birkózó me -
zükkel, valamint teljesítményükkel is ki -
tűn tek a tömegből, kortól függetlenül
egytől egyig tempósan szedték a lábukat a
rakparton.
Persze, ehhez elengedhetetlen volt egy ala-
pos, profi bemelegítés, amiben a világ -
baj nok, Európa-játékok győztes Sastin
Marianna segédkezett. A Vasas olimpikon-
ja a nagyszínpadon tartott gimnasztikát,
majd a közös fotózásnak és a sajtó interjú-
felkéréseinek is igyekezett eleget tenni.

NESÓ SÁNDOR ELNÖK

A BERHI BSE hírei
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Emléktábla Rosos Istvánnak
Veszprém Vármegye első alispánjának emléktábláját 2018.
szeptember 21-én a Papkeszin lévő Szent Imre kápolna falán
ünnepélyes keretek között leplezték le.
Rosos István Szentkirályszabadján született 1811-ben. Nagyon
fiatalon előbb tiszteletbeli aljegyző és ezt követően hamarosan
második aljegyzővé választották. Életében a sikerek tovább
kísérték, mivel előbb táblabíró, ezt követően megyei aljegyző,
majd a vármegye főjegyzője lett. A tisztújító szék 1847-ben
alispánnak választotta meg. Az 1848–49-es Forradalom és

Szabadságharc alatt Batthyány Lajos miniszterelnök utasítására
jelentős szerepet vállalt a „közcsendi bizottmányok” felállításában
és ezt követően honvéd rendfokozatban rész vett a Dráva menti
hadjáratokban.
1861-ben választották meg újra első alispánnak, amit rövid ideig
töltött be, de az ezt követő időszakban is aktív szerepet játszott a
vármegye életében. A Papkeszi melletti Sári-pusztán lévő kastélyá -
ban halt meg 1888-ban.
Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke ünnepi
beszédében kiemelte, hogy az egész megye számára fontos az a
gesztus, amit Papkeszi tesz az emléktábla elhelyezésével.
Amennyiben megbecsüljük a múltunkat és őrizzük a hagyo má -
nyainkat, akkor tudunk a jövőben értékeket teremteni.
Rosos István nem halmozott fel gazdagságot. Ő, a szellemi
nagyságával hagyott vissza egy olyan értéket, amit meg kell becsül-
ni, amit tovább kell adni az utódainknak. Nem törekedett maga-
sabb pozíciókra, de a rá háruló feladatokat mindig maximálisan
teljesítette.
Ez az emléktábla méltó arra, hogy a vármegye neves szülöttéről
a térségben élők megemlékezhessenek, továbbadva gyerekeiknek
a politikus szellemi nagyságát.
Az emléktáblát Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés
elnöke, Gyarmati Katalin Szentkirályszabadja polgármester asszo -
nya, valamint Ráczkevi Lajos, Papkeszi polgármestere leplezte le. 

DEMETER FERENC

Adventi és ünnepi alkalmak a református templomban
December 2. Vasárnap 11 óra, Református Templom.

Advent 1. vasárnapi Istentisztelet a Bocskai István Református
Általános Iskola 3.osztályosai közreműködésével. Az Isten tisz -

telet alatt a gyerekeknek adventi foglalkoztató a gyülekezeti
házban.

December 9. Vasárnap 11 óra, Református Templom.
Advent 2. vasárnapi Istentisztelet a Bocskai István Református

Általános Iskola 2. osztályosai közreműködésével. Az Isten tisz telet
alatt a gyerekeknek adventi foglalkoztató a gyülekezeti házban.

December 16. Adventi családi nap.
10 órakor a gyerekeknek a gyülekezeti házban adventi

történetek, dalok. 11 órakor a Templomban Istentisztelet a
Bocskai István Református Általános Iskola 1. osztályosai  köz -
reműködésével. Az Istentisztelet alatt a gyerekeknek foglalkoz-

tató 12-ig. 16 órakor a Templomban adventi zenés áhítat,
ünnepre hangoló zenékkel.

December 23. Vasárnap 11 óra, Református Templom.
Advent 4. vasárnapi Istentisztelet.

December 24. Hétfő, 16 óra. Református Templom.
A Szenteste megáldása.

December 25. Kedd 11 óra. Református Templom.
Karácsony 1. napi úrvacsorás Istentisztelet

December 26. Szerda 11 óra. Református Templom.
Karácsony 2. napi úrvacsorás Istentisztelet

December 30. Vasárnap 11 óra. Református Templom.
Hálaadás az esztendőért.

December 31. Hétfő 11 óra.
Óesztendei úrvacsorás Istentisztelet.

Január 1. Kedd. 11 óra.
Újesztendei Istentisztelet.
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A Családsegítő hírei
Ezúton értesítjük Önöket, hogy az ünnepi időszakban a Balaton -
almádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat
Fűzfőgyártelepi és Papkeszi irodájának ügyfélfogadási rendje meg -
változik és az alábbiak szerint alakul:

Az ünnepi időszakban ügyeletet tartunk Balatonfűzfői telep -
helyünkön:
december 24. (hétfő) ZÁRVA – pihenőnap
december 25. (kedd) ZÁRVA – munkaszüneti nap
december 26. (szerda) ZÁRVA – munkaszüneti nap
december 27. (csütörtök) 9.00–14.00-ig
december 28. (péntek) 9.00–13.00-ig

Első munkanap 2019. január 2. (szerda): 9. 00–14. 00 óráig.
A Papkeszi ügyfélfogadás ezen a napon elmarad.
Szükség esetén családsegítő kollégánk a Balatonfűzfői irodában áll
rendelkezésükre.

E-mail-ben az alábbi címeken érhetnek el bennünket:
fuzfojolet@gmail.com
Telefonon a következő elérhetőségeken találhatják meg munka tár -
sainkat: a fent megjelölt nyitvatartási időben 06-88/451-051,
06-20/210-1371, 06-20/223-0293

A segítség elérhető az ünnepek alatt is!

A Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat által
működtetett készenléti telefon a fent leírt ügyeleti időn kívül,
krízishelyzetben hívható szám: 0620-378-9527
Az ünnepek alatt sincs egyedül, ha magányos, lelki válságba került
a Kapcsolat Lelkisegély Szolgálat 24 órás ügyelete ingyenesen
hívható az ország területén vezetékes és mobilhálózatból: 116-123
vagy 06/88/422-205.
Bántalmazták, vagy megalázták, családon belüli erőszak áldozatává
vált? Ingyenesen hívható segélyvonal 24 órában vezetékes és
mobilhálózatról. 06-80/20-55-20 Országos Kríziskezelő és
Információs Telefonszolgálat.
Ha otthontalan, fedél nélkül élő embert lát, aki segítségre szorul,
hívja az Utcai Szociális Segítők egyesületének Regionális Disz pé -
cserszolgálatát a 06-34/ 511-028 éjjel-nappal hívható telefonszámon.

Eddigi segítségüket megköszönve, a jövő évbeli találkozás reményében
kívánunk mindenkinek Békés, boldog Karácsonyt és örömökben
gazdag Újévet!

DR. SAJTOS ILDIKÓ, INTÉZMÉNYVEZETŐ

Ünneplésre hívlak most Testvérem!
Dicsőség Istennek a magas mennyekben.

Világos jelként az égen csillag ragyog,
Öröménekre kelnek az angyali karok.

Zarándok bölcsek érkeznek, s pásztorok,
Isten Betlehemben új korszakot nyitott.

Tehozzád is eljött a szeretet királya,
Ő lesz bűnös életed isteni megoldása.

Szíved, ha bölcsője lesz a testesült Igének,
Üres lelked szert tehet az ég minden kincsére.

Lakozást vesz benned az Ő békessége,
Egységre jutsz Istennel, s emberrel testvériségre.

Teremtett világunk sóhajtozva várta,
Elrendelt idejét a szabadításnak.

Teljesültek próféciák, történtek csodák,
Titokzatos kegyelem övezte Máriát. 

Magára vette Jézus sorsunk minden terhét,

Alakja mintázta a jó pásztor képét.
Nem sokan értették meg rögtön küldetését,

Életét áldozatul szánta a világ bűnéért.
Kik hisztek már Benne, s értitek szavát,
Tanítványaiként teljesítsétek akaratát.

Egyesítsen hát a Földön minden népeket
Krisztus dicső neve, s az isteni szeretet!

VIRÁGH SÁNDOR ÁLDOTT KARÁCSONYT KÍVÁN ÉS VÁRJA

A „LELKI CSALÁDOT” ISTEN HÁZÁBA.

Karácsonyi hívogató
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2018. december 2-án a Vitéz Bartha Andor Művelődési Házban
(Colorchemia ltp.) az alábbi programokkal várjuk a kedves érdeklődőket:

15:00   –15:45-ig Egészségmegőrzés a karácsonyvárás időszakában címmel
különféle ingyenes szűrővizsgálatok.

16 órától a Szó és Kép Színpad Mackó kaland című mesejátéka,
majd a Mézengúzok gyermekzenekar koncertje.

A műsor után melengető ételek és italok.

2018. december 9-én a Papkeszi Kultúrházban
14:00-től 14:50-ig Lélekfényesítő címmel beszélgetés

Virágh Sándor lelkésszel a lelki egészségről.
15 órától Eltűnt a mikulás címmel interaktív előadás gyermekdalokkal, óriásbábokkal,

majd az Irinyi Fúvószenekar koncertje énekesekkel, csengettyűkórussal.
A műsor közben meglepetés a gyerekeknek.

A műsor után melengető ételek és italok.

2018. december 16-án adventi hangverseny
a református templomban 16 órától.

2018. december 21-én 16 órától Falukarácsony a Papkeszi Kultúrházban.
Fellépők: 

A Bocskai István Református Általános Iskola 5. osztályos tanulói,
Sztárvendég: SZANDI

A műsor után melengető ételek és italok.
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„Emmánuel – velünk az Isten”
Tisztelt Olvasó!
Karácsony közeledtével szeretettel osztom meg néhány gondo-
latomat. Szinte hihetetlen, hogy az idei év is milyen gyorsan elte-
lik. A december pedig különösen, hiszen mindannyian készülünk
arra az ünnepre, amely összeköti az embert a Teremtővel, Istennel.
Igen összeköt, összekapcsol: Emmánuel – Velünk az Isten!
Mindent Istennek köszönhetünk: az életet, a minket körülvevő
világot és annak minden szépségét. Talán nem mindig látjuk szép-
nek, sőt időnként a mindennapi élet nehézségei, küzdelmei, akár
kudarcai megviselnek minket. De tudnunk kell: nem vagyunk
egyedül. Velünk az Isten – ha odafigyelünk rá, ha nem – velünk
van. Velünk vannak azok a személyek is, akik különösen fontosak
számunkra: családtagok, barátok, sőt azok is, akikkel már nem
találkozhatunk itt a földi életben, de az irántuk érzett szeretetünk
összekapcsol minket velük. Hogy készülünk, és hogy gondolunk
Karácsonyra? Gyakran felidézzük ilyenkor gyermekkorunk kará -
csonyi emlékeit, és egy nagy sóhaj kíséretében megjegyezzük: bár -
csak még egyszer ott lehetnénk, azokkal az emberekkel! De nem
rekedhetünk meg a múlt emlékei között, megfeledkezve a jelenről.
Hogy milyen lesz az idei Karácsony, az mindenek előtt rajtunk
múlik. Az adventi készületben nem hanyagolgatjuk el a külső,
látványosabb dolgok mellett a belső, lelki ráhangolódást. Gyorsan
telnek a napok, ezt mindenki tapasztalja a saját életében. Nincs két
nap ugyanaz, és az idő kerekét sem fordíthatjuk vissza. Az elmu-

lasztott perceket, találkozásokat, a ki nem mondott szavakat nem
tudjuk bepótolni, ezért minden pillanatot igyekezzünk megélni.
Az adventi készületben gondoljuk végig az életünket, a döntésein-
ket, lássuk meg azokat a hibáinkat, melyeken változtatni
szeretnénk. Minden a szív mélységéből fakad. Ha szívünk telve van
az Istentől kapott szeretettel, akkor tudjuk egymást is szeretni. De
nem csak szóval, hanem a tettekkel is. Az advent még nem a kará -
csony! Legyünk türelmesek, készüljünk fel mindenek előtt lelkileg
az ünnepre. A külső körülmények sok esetben nem segítenek
ebben a belső, csendes ráhangolódásban, de rajtunk múlik, hogy
döntünk… Velünk az Isten, legyünk hát mi is Ővele! Ezt kívánom
Papkeszi minden lakójának, ismerősnek és a még számomra
ismeretleneknek egyaránt! Karácsony napján, december 25-én
szeretettel várok mindenkit a Szent Imre kápolnába este 5 órakor,
az ünnepi szentmisére!
Megragadva az alkalmat, itt is köszönetet mondok minden kedves
adakozónak, akik a Szent Imre kápolna felújítására rendezett
jótékonysági esten részt vettek, és adományaikkal segítik e nemes
cél fokozatos megvalósulását!
Lelkiekben megélt adventi készületet, áldott Karácsonyt, és Isten
bőséges áldásában gazdag Új Esztendőt kívánok mindenkinek!

TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL:
LAPOSA NORBERT PLÉBÁNOS
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A 4. oldal folytatása.

6) Az idén is folytattuk a Bajcsy-Zsilinszky utcai falugondnoki
telephely fejlesztését. Szerény anyagi lehetőségeinkhez mérten
az idén a zárhatóság biztosítása a kitűzött cél, melynek
érdekében a kerítés építése folyamatban van.

Pályázatok:
1) Balatonfűzfő Város Önkormányzata és további négy település –

Papkeszi, Csajág, Küngös, Királyszentistván – 247.893.261 Ft
összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a Széchenyi 2020
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című
EFOP-1.5.2-16 számú pályázatán, melyből a településünket
közvetlenül megillető összeg 49.277 e. Ft. A pályázat keretében
közösségi programok, ismeretterjesztő előadások megrende -
zésére kerül sor két éven keresztül, illetve eszközbeszerzésekre is
nyílt lehetőség. Ebből a pályázatból került fejlesztésre a pihenő-
park, ahol négy 8 személyes, tetővel ellátott kerti kiülő felál-
lítása történt meg. A játszótér mögött kültéri fitneszpark
kialakítása valósul meg, melyhez a kültéri fitnesz eszközök (bor-
dásfal, korlát, polyball) beszerzése folyamatban van. Szintén a
pályázati támogatásból szereztünk be 10 sörpad garnitúrát,
melyek cse kély térítés ellenében kölcsönözhetőek is. Étkés-
zletek, poharak, evőeszközök, kültéri főzőeszközök is besz-
erzésre kerültek, így most már a közösségi rendezvényeken saját
eszközeinket tudjuk használni.

2) Az előző évben Önkormányzatunk támogatási kérelmet nyúj-
tott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív (TOP-3.2.1-
16-VE-2017-00012) program keretén belül az Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítésére. A pályázat keretében
a köz ségháza energetikai korszerűsítése valósulhat meg. A be -
szerzési eljárás lezárult, a kivitelezővel a vállalkozási szerződést
megkötöttük. Az energetikai korszerűsítéstől a fűtési és energia
költségek csökkenését várjuk. A pályázaton nyert összeg 20 mil-
lió forint, melyhez az önkormányzat mintegy 2 millió forint
önerőt biztosít azokra a költségekre, melyek a projektben nem
számolhatók el.

3) A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Leader HACS fejlesztési
programja keretében Papkeszi község 6.500 e. Ft-ot fordíthat
fejlesztésre. A Képviselő-testület döntése alapján a Leaderből
igényelhető összeget a papkeszi Művelődési Ház vizesblokkjá-
nak teljes körű felújítására fordítjuk. Sajnos, a művelődési ház
korszerűsítése, bővítése pályázat, illetve saját erő hiányában nem
valósulhat meg, azonban a vizesblokk felújítása már nem tűr
halasztást. A tervek elkészültek, a Leader fejlesztések felületére
feltöltésre kerültek, a döntés – a támogatás összegének számlára
történő megérkezése – után indulhat a kivitelezés. A tervezők
nyilatkozata szerint ez a beruházás sem valósulhat meg saját erő
nélkül, mivel a támogatás összege azt nem fogja fedezni.

4) A Képviselő-testület a korábbi évekhez hasonlóan, az idén is
benyújtotta pályázatát a szociális célú tüzelőanyag biztosítása

iránt. Pályázatunk kedvező elbírálását nyert, 40 erdei m3 tűzifa
beszerzéséhez nyertünk támogatást. A téli rezsicsökkentéshez
kapcsolódóan korábban már 9 m3 tűzifára kapott az önkor-
mányzat támogatást, ami szintén ebben az évben kerül kiosztás-
ra. A szállítási szerződés megkötését követően lehet a kérel -
meket benyújtani, melyekről a szokásos módon értesítést
fogunk közzétenni.

5) Ebben az évben is benyújtottuk pályázatunkat az ún. „BM
támogatás” iránt, melynek segítségével folytatni szeretnénk a
megkezdett út- és járda felújításokat. A beérkezett pályázatok
elbírálása folyamatos, sajnos az eddigi két támogatotti listán
Papkeszi nem szerepel, pályázatunk még elbírálás alatt van. 

6) Papkeszi Község Önkormányzata 2002-ben csatlakozott
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázathoz. A pályázat keretében évente 10 hónapon keresztül,
havi 4.000 Ft támogatást biztosít a Képviselő-testület a hát -
rányos szociális helyzetben lévő, felsőoktatásban részt vevő hall-
gatók részére. A pályázat október elején kiírásra került, a be -
nyújtási határidő november 8-a.

A Képviselő-testület 2016-ban és 2017-ben pénzbeni és termé -
szetbeni támogatást biztosított a településen lakóhellyel rendel -
kező és életvitelszerűen itt élő 65 év feletti lakosok, továbbá a
gyerme kek részére. Az ajándékcsomagok és pénzbeni juttatás
összértéke 5.800 e. Ft volt. 

Ebben az évben is tervezzük ennek a támogatási formának a bizto -
sí tását, mértékéről azonban a költségvetési helyzet figyelembe -
vételével a novemberi ülésen tud a Képviselő-testület döntést hozni.

Természetesen továbbra sem tett le a Képviselő-testület azon ter-
véről, hogy az óvoda épület korszerűsítését, akadálymentesítését,
étkező helyiség kialakítását megvalósítsa. Évek óta várjuk a pá -
lyázati lehetőséget, hogy a papkeszi művelődési ház rekonstruk-
ciója, bővítése megvalósulhasson, a kultúra háza XXI. századnak
megfelelő formát ölthessen. A terveket elkészíttettük, ebben az
esetben is pályázati lehetőséget várunk, mivel önerőből a több,
mint 100 milliós beruházás megvalósítására nincs lehetőségünk.
Folytatni szeretnénk a hat éve megkezdett út- és járdafelújítá-
sokat, hogy településünk valamennyi lakója biztonságban,
kényelmesen közlekedhessen. 

Tájékoztatás a Királyszentistváni Hulladékkezelő Köz -
ponttal kapcsolatos intézkedésekről

A Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ üzemeltetését
végző Közszolgáltató a tulajdonos Társulással és az NHKV Zrt-vel
együttműködve mindent megtesz annak érdekében, hogy a koráb-
bi vállalásnak megfelelően a telephelyen folyó esetleges szaghatás-
sal járó tevékenységet megszüntesse. Ennek érdekében az üze mel -
tető az alábbi haladéktalan intézkedéseket vezette be a már koráb-
ban megtett intézkedések mellett (pl. folyamatos depótakarás,
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biofilter csere a biológiai csarnokban), melyről a Környe zet -
védelmi Hatóság is tájékoztatásra került:
– a már deponált kezelt hulladék permetezése szagmegkötés céljából
– mobil fáklyázó rendszer kiépítése a keletkező depóniagáz ártal-

matlanítására
– keletkező csurgalékvíz visszalocsolás megszüntetése, a kiépített

háló zaton keresztül történő átadása a szomszédos szenny víz -
tisztítónak

Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a létesítmény
megvalósítása EU forrás felhasználásával történt, melynek okán a
fenntartási időszak végéig 2018. december 31-ig a telephelyen
folyó tevékenység megszüntetése az EU forrás visszafizetését ered-
ményezheti. Ennek figyelembe vételével folynak az esetleges szag -
hatás megszüntetése érdekében folyó egyeztetések, melybe május
közepétől a helyi környezetvédelmi hatóság is aktívan bevonásra
került. Tekintettel kell lenni arra, hogy a tevékenység megváltoz-
tatása csak a kiadott környezetvédelmi engedély betartása ill.
módosítása mellett történhet.
Azonnali intézkedésként a beszállításra kerülő hulladék mennyi -
sége cca 40%-ban eltérítésre kerül, ezáltal a technológiában jelent -
kező feltorlódások és normál üzemtől eltérő folyamatok minimali -
zálására és vélhető megszűntetésére kerülhet sor.
Következő lépésként a biológiai hulladékkezelés fázisai kerültek
felülvizsgálatra, kísérleti üzem formájában. A kísérleti üzem ideje
alatt a technológiában a biológiai bomlás folyamata úgy kerül
meghatározásra, hogy ezáltal a technológiából kikerülő kezelt hul-
ladék zavaró szaghatással nem járhat a környezetre. Ahhoz, hogy ez
biztonsággal tudjon működni és a kísérleti fázis megtörténjen,
a hatósággal egyeztetésre került, hogy a biológiai kezelésből – nem
a kísérleti kamrákból kikerülő előírástól eltérő minőségű kom-
poszt, amennyiben esetlegesen zavaró szaghatású, annak átszál-
lítását pró báljuk megoldani, más arra engedéllyel rendelkező hul-
ladékkezelő létesítménybe. Továbbá a biológiai bomlás meg -
kezdése előtt a biztonsággal nem kezelhető hulladékot úgyszintén
más hulla dék kezelő létesítménybe próbáljuk elszállítani, hasz -
nosításra. A fo gadófél engedély módosítása megtörtént, az elszál-
lítás megkezdését a Hatóság jóváhagyta.
Ezen intézkedések és a közszolgáltató által már megtett
intézkedések már most is jelentősen csökkentették az esetleges

szag hatásokat. A szakszerű és körültekintő üzemeltetésnek
köszönhetően a lakossági bejelentések száma jelentősen csökkent.

Az NHKV Zrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy a
lakosságot érintő, a közszolgáltatási hulladék kezeléséből származó
szaghatások, vagy bármely kedvezőtlen környezeti hatás minimali -
zálásra vagy megszüntetésre kerüljön. Ennek érdekében az orszá-
gos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer felülvizs-
gálataként keresi azt a lehetőséget, hogy milyen formában és
milyen új helyszínre lehetséges a telephelyen folyó tevékenység
átirányítása, átszervezése. Azonnali intézkedésként a folyamatban
lévő Európai Uniós KEHOP forrásból a Társulás, mint ked-
vezményezett által megvalósítás alatt lévő fejlesztés építésre
vonatkozó műszaki tartalma módosításra került. A királyszent -
istváni hulladékkezelő központ tervezett technológia fejlesztése
törlésre került. A hulladék későbbi, új feldolgozó műbe szállí -
tásához Veszprém Városába egy átrakó állomás került betervezésre.

Az Innovációs és Technológiai Minisztériumon belül a hulla -
dékgazdálkodási közszolgáltatás szakmai felügyeletéért felelős
Fenntarthatóságért felelős Államtitkársága megalakulása után
hala déktalanul megkezdte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
integrációjában elért eredmények felülvizsgálatát.

Ennek keretében megtörténik a közszolgáltatási rendszer elemek,
különösen a stratégiailag kiemelten kezelendő hulladékkezelő
létesítmények működésének felülvizsgálata. A Minisztériumi szin-
tű stratégiaalkotás befejezése után, reálisan 2019. év elején
teremtődnek meg annak a lehetőségei, hogy a királyszentistváni
hulladékkezelő központban zajló, szaghatással járó hulladékkezelési
tevékenységek teljes felszámolásának, áttelepítésének feltételei
véglegesítésre kerüljenek. Tekintettel arra, hogy a csarnokban lévő
technológia, illetve a teljes hulladékgazdálkodási, gyűjtés-szállítási
rendszer átszervezésére van szükség csak ez után válhat adottá min-
den feltétel, hogy a telephelyen folyó tevékenységből a szaghatással
járó biológiailag lebomló hulladékok kezelése, befogadása teljes
mértékben megszűntetésre kerüljön. Ez komoly logisztikai, szak-
mai feladat, valamint a megfelelő forrás biztosítása is szükséges,
melynek biztosítéka lehet a Minisztérium aktív közreműködése a
megoldás véglegesítésében.

Igaz, még hetek múlva lesz karácsony, de már mindenütt
találkozhatunk az ünnep közeledtét idéző díszítésekkel, reklá -
mokkal, felhívásokkal. Vajon a készülődés az anyagi
környezetünk mellett a lelkünk felkészítésére is kiterjed? Vajon
elgondolkodunk azon, milyen jót vagy kevésbé jót tettünk az év
során, mennyi örömöt adtunk szeretteinknek, vagy hányszor
bántottuk meg őket?

Hiszem, hogy az őszinte érzelmek a szeretet ünnepén, a következő
évbe való átlépéskor többet érnek minden „drága pénzen” vett

ajándéknál. 

Az elmaradt öleléseket nem lehet pótolni értékes kütyükkel,
de szívből jövő mosollyal, szeretetteli odafigyeléssel igen!

Az együtt eltöltött idő legyen tartalmas, türelemmel, megértés-
sel, elfogadással teli! Ne a felgyülemlett feszültség leve -
zetésének, a családi vitáknak adjunk teret, mert azt különösen a
gyerekek nehezen élik meg, mert azt egy életre szóló romboló
élményként viszik magukkal!

Nekünk, rendőröknek az év végi ünnepek nemcsak a boldog
oldalukat mutatják meg! Gyakran találkozunk a szeretet, a

Ünnepekre készülve
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megértés hiányát tükröző szóbeli és tettleges bántalmazásokkal.
Ezekben az esetekben szinte mindig jelen van az alkohol -
fogyasztás negatív hatása is.
Persze ez nemcsak ünnepeken fordulhat elő! Az alkoholt
fogyasztó ember belátó-képessége korlátozott, legyen idős vagy
fiatal, nő vagy férfi. Az alkohol hatása a szervezetben a
viselkedés kontrollálhatóságát csökkenti, magyarul nem hat
ránk a józan eszünk. Előtérbe kerülnek a sérelmek, elszabadul-
nak az indulatok, és máris kész a családi, a barátok, szomszédok,
idegenek közötti vita, ami akár tettlegességig is fajulhat.
Tipikus helyzet, hogy egy ittas személy közterületen vagy egy
szórakozóhelyen viselkedésével zavarja, zaklatja a többi embert.
Ezt a garázda viselkedést bizony ismeri a Büntető Törvény -
könyv is! Ha már három ember együtt követi el ezt, a közösség
rendjét, nyugalmát zavaró tettet, csoportos garázdaságról
beszélünk, ami már minősített eset, és szigorúbb büntetés jár
érte. Jellemzően alkohol hatása alatt elkövetett bűncselekmény
még a rongálás, amely különösen a fiatalabb korosztálynál for-

dul elő. Nincs olyan szilveszter, hogy ne történjen intézkedés
ilyen esettekkel kapcsolatban. 

Az ittas vezetésről nem is beszélve! Ahogy azt már korábban is
megírtam, ebben az évben jelentősen nőtt az ellenőrzések során
kiszűrt ittas vezetők száma. Nekünk is meglepetés volt, hogy
nem a nyáron ideérkező turisták, nyaralók köréből kerülnek ki
nagyobb számban, hanem a helyi lakosok fegyelmezetlensége,
felelőtlensége húzódik meg a magasabb számok mögött.

Tudom, vannak olyanok, akik szerényebb anyagi lehetőséggel
bírnak, de az ünnep nem a ráköltött összegtől lesz igazi

ünnep, hanem a szeretettől, amit befektetünk, 
a szeretettől, amit megosztunk másokkal, akár

a rászorulóknak juttatott adomány formájában.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

1. Gázszolgáltató, vízszolgáltató, EON (áramszolgáltató) szak -
embere túlfizetés esetén nem visz készpénzt, mérőállás
leolvasáskor nem kér készpénzt. Elszámolás mindig postán
keresztül történik. CSAK A POSTÁS VISZ PÉNZT
A HÁZHOZ!

2. Idegent soha NE ENGEDJEN BE a házába, lakásába! Csu -
kott ajtón, kapun keresztül beszéljen vele! Ha előre bejelent -
kezik, kérjen meg valakit, legyen ott Önnel, amikor megjön.

3. Házalótól, kereskedőnek látszó idegentől NE VÁSÁ -
ROLJON, mert értéktelen holmit ad olcsónak tűnő áron. 

4. NE VEGYEN ELŐ PÉNZT IDEGENEK ELŐTT!
NEM LÉTEZIK olyan szerencsejáték, amelyben mobiltele-
fon feltöltő kártya adatainak bemondása után nagy összegű
pénzt, üdülést, házat, lakást, gépkocsit lehet nyerni. 

5. Soha ne árulja el idegennek, hogy egyedül él, mert kiszol-
gáltatottá válik, visszaélhetnek a bizalmával. 

6. Semmilyen, Ön által nem ismert, el nem olvasott, meg nem
értett szerződést, papírt NE ÍRJON ALÁ! Előtte mindig
kérjen segítséget rokonától, a családsegítőtől, az önkor-
mányzattól, a helyi körzeti megbízottól, hogy ne veszítse el a
házát, lakását, vagyonát. 

7. Ha ellopták a pénzét, értéktárgyait, azonnal kérjen segít-
séget a rendőrségtől. Ne várjon másnapig, ne titkolja és szé-
gyellje, hogy bűncselekmény áldozata lett. 

Az ingyenesen hívható 107-es telefonszámon a NAP
MINDEN ÓRÁJÁBAN fogadják hívását.

Ha valami gyanúsat észlel, vagy gyanús személyt lát,
AZONNAL tájékoztassa a körzeti megbízottat

vagy hívja a rendőrséget.

BALATONALMÁDI

RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Idősvédelmi 7 parancsolat

Bár még nincs tünete, de számíthatunk rá, hogy az év vége a
telet, a havat is, de a hidegebb időt mindenképpen magával
hozza. A megváltozott közlekedési feltételekre való felkészülés
elsősorban a gépjárművek vezetőitől kíván több odafigyelést.
A látási és láthatósági körülmények romlása, a reggeli és esti
szürkület szükségessé teszi a gépjárművek világítóberendezé-
seinek gyakoribb ellenőrzését, tisztítását.

A műszaki állapot felülvizsgálata, fagyálló hűtő- és ablakmosó-
folyadék feltöltése mellett itt az ideje a gumicserének. A fagyos,

jeges, nedves utakon, +7 fok alatt a nyári gumi már nem tapad
megfelelően, nem nyújt biztonságot.

A rosszabb út- és látásviszonyok miatt célszerű lassítani a
vezetési tempón, nagyobb követési távolságot tartva, hiszen a
sérüléssel járó balesetek közel egy harmadát az útviszonyoknak
nem megfelelően megválasztott sebesség okozza még a jó idő -
ben is.
A klímaberendezés karban tartása a belső párásodás meg elő -
zését is szolgálja.

Mert télen is közlekedünk!
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Téli felszerelésként jégmentesítőt, hóláncot, lapátot, takarót
érdemes bekészíteni a gyakran és hosszabb utakon autózóknak.
Hosszabb útra indulva, elakadásra felkészülve tele tankkal, ele-
gendő folyadékkal, élelemmel, több takaróval célszerű készülni.
A gépjárművezetők mellett a gyalogosok figyelmét is fel kell
hívnom a rossz látási feltételekre. A rendőrség őszi Látni és
látszani! kampánya rájuk kiemelten vonatkozik. Minden
gyalo gos gázolásnál felvetődik, hogy a „nem jó láthatóság”
meghatározó szerepet játszott a baleset bekövetkeztében. Ma
már a gyermekek iskola táskáin, ruházatán gyakran látunk
fényvisszaverő elemeket, amelyek egyértelműen az észrevehe -

tőségüket szolgálja. Nem gondolom, hogy törvényi rendelkezés
kell ahhoz, hogy a saját testi épségünk megőrzése érdekében mi
felnőttek is viseljünk ilyen, a láthatóságunkat segítő ki egé szí -
tőket. 
Tudom, számtalanszor, számtalan helyen elhangoztak már a
fenti figyelmeztetések, felhívások a közlekedés témájában, de
még sem lehet elégszer elmondani, ahogy azt kollégáim és saját
tapasztalataim is mutatják.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Időpontra lehet hívni a kéményseprőket
a családi házakhoz!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018.
január elsejétől a családi házban (egylaká-
sos ingatlanban) élők a nekik alkalmas idő-
pontra kérhetik a kéményseprést, illetve az
ellenőrzési munkákat. A szolgáltatás igény-
lése ezekben az esetekben nem kötelező, de
a biztonság érdekében javasolt. Figyelem!
Az ingyenes kéményseprő ipari sormunka
igénylése időpontfoglalással történik,
amely re interneten, telefonon vagy szemé -
lye sen van lehetőség.
Fontos tudnivalók: A gyors és egyszerű
ügy in tézés érdekében korszerű internetes
felületen is lehet időpontot foglalni
kéményseprésre!
Interneten: http://kemenysepres.kataszt-
rofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken.
E-mailben: levelét a kemenysepro.ugyfel-
szolgalat@katved.gov.hu címre küldve.
Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül:
a 1818-as hívószám tárcsázása után a 9-es,
majd az 1-es nyomógombot megnyomva,
a jelentkező ügyintézőnél.
Személyesen: ügyfélfogadási időben vár-
ják munkatársaink a megyei ellátási cso -
por tok székhelyén.

Ezeken a felületeken az egylakásos ingat-
lan (zömmel családi házak) tulajdonosa
egyez tethet időpontot az ingyenes ké -
mény  seprői sormunka elvégzésére.

A kéményseprő ipari szolgáltatás a megyei
katasztrófavédelmi igazgató ságokon és a
katasztrófavédelmi kirendeltségen keresz-
tül nem intézhető! Kérjük, megkeresései-
ket kizárólag a fenti elérhetőségeken tegyék
meg! 

A szabadtéri (avar, kerti hulladék, elszá-
radt növényzet) égetés szabályai, alterna-
tívái
Belterületen növényi (kerti) hulladékot és
avart csak akkor, és úgy lehet égetni, ahogy
azt önkormányzati rendelet megengedi.
Ahol önkormányzati rendelet nem szabá-
lyozza a kerti hulladék és avar égetését, ott
tilos meggyújtani az elszáradt, összegyűj-
tött növényzetet.
A keletkező növényi hulladék eltávolításá-
nak alternatívái:
• komposztálással,
• szelektív gyűjtésére szolgáló zsák haszná-

latával, 
• konténeres elszállíttatás,
• teherautóval történő elszállíttatás, növé-

nyi hulladék beszállítás komposztáló
telepre saját járművel.

A szabadtéri tüzek megelőzése (a szabad-
ban történő tűzgyújtás tudnivalói)
1. Tilos szabadtéren tüzet gyújtani, égetni,

kivéve, ha azt jogszabály külön megenge-
di.

2. Belterületen kerti hulladékot (avart)
égetni csak önkormányzati rendelet által
meghatározott feltételek szerint szabad.

3. Megengedett a kerti grillezés, sütés-főzés
a tűz állandó felügyelete mellett.

4. Az önkormányzati rendeletek meghatá-
rozzák az égetés napját vagy napjait, vala-
mint az időkeretet is. Más időpontban a
tűzgyújtás tilos!

5. A külterületi tarlóégetés és vágott növé-
nyek égetése engedélyhez kötött, ame-
lyet a munkálatok előtt tíz nappal kell a
helyi katasztrófavédelmi kirendeltségnél
igényelni.

6. Tűzgyújtási tilalom (fokozottan tűzve-
szélyes időszak) esetén az érintett terüle-
ten akkor sem megengedett a tűzgyújtás,
ha azt egyébként más jogszabály, vagy
hatósági döntés megengedi.

7. Jogszabálytól eltérő vagy hatósági enge-
dély hiányában végzett tűzgyújtási tevé-
kenység tűzvédelmi bírságot vonhat
maga után.

A jogszabály által megengedett tűzgyúj-
tás esetén betartani kötelező alapvető
szabályok
1. A szabadban meggyújtott tüzet ne hagy-

juk felügyelet nélkül!
2. Gondoskodjunk megfelelő mennyiségű

oltóanyagról, oltására alkalmas eszköz-
ről!

3. Csak folyamatosan felügyelhető méretű
tüzet gyújtsunk, amiből a szél nem tudja
a parazsat, izzó zsarátnokot távolra vinni.

4. Tájékozódjunk a várható időjárásról,
mert a szél kedvez a tűz gyors továbbter-
jedésének.

5. Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtsunk
tüzet!

6. A tüzet gondosan oltsuk el, használjunk
vizet, nehogy a szél esetleg visszagyújtsa!

Tájékoztató a kéményseprő ipari szolgáltatás
lakossági megrendeléséről
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