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Falunapok 2019
Falunapunk és a nyári tárlatunk megnyitója július 19-én, pénteken
zajlott a Kultúrházban. Elsőként Ráczkevi Lajos polgármester úr
mondott ünnepi beszédet, ezt követően léptek színpadra a helyi
óvoda Katica csoportjának kisgyermekei, akik az évzárójukon be -
mutatott zenés-táncos műsorszámmal varázsolták el a közönséget.
Felkészítők Budáné Bende Mónika és Őri Zsuzsanna óvónők. 
Az óvodások műsorát követően került sor az elismerések átadására.
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ebben az
évben két fő részére adományozott „Papkesziért” Érdemérmet, egy
fő részére pedig „Jövő reménysége” díjat.
Nyúl Lászlóné a településen végzett több évtizedes pedagógiai
munkájának elismeréseként vehette át polgármester úrtól a „Pap -
kesziért” Érdemérmet. Éva néni 1968-ban végzett Pécsett a Ta -
nárképző Főiskolán, matematika–technika szakon. Pályázat útján
került Papkeszi község 4 tantermes és 1 technika termes, 8 tanuló -
csoportos, 11 tanerős iskolájába, ahol délelőtt és délután is volt
tanítás. A szakos ellátottság nem volt biztosított ebben az időben,
ezért az oktatáson és nevelésen kívül sok továbbképzésen és tanfolya-
mon bővítette – kollégáihoz hasonlóan – ismereteit. A közel 40 éves
tanári pályája során 9 osztálynak volt osztályfőnöke – s amíg volt
úttörőcsapat, addig egyben rajvezetője, a csapat gazdasági felelőse,
nyári táboroztató tanár; volt igazgatóhelyettes (11 évig), tovább -
tanu lási felelős; gyermek- és ifjúságvédelmi felelős; szervezett iskolai
vetélkedőket; különböző versenyeken vett részt a diákokkal. 

Osváth András a településen végzett művészeti tevékenysége elis-
meréseként vehette át polgármester úrtól a „Papkesziért”
Érdemérmet. Osváth András általános iskolai tanulmányait

Papkeszin végezte, majd a veszprémi Lovassy László Gimnázium
tanulója lett, ahol 1968-ban érettségizett. Már fiatal korában
szeretett rajzolni, vonzódott a képzőművészethez, leginkább a fes-
tészet érdekelte. A gyerekkori élmények, így a mező- és erdőjárás,
a folyópart (Séd-part), az öreg malmok, Sáripuszta, a falu téli
csendje, később mind mind festői témák lettek számára. A kezdeti
nehézségeken – amelyek a festői technika nem kellő ismeretéből
fakadtak – sikeresen túljutott. Ennek okán a képei mind letisz-
tultabbak lettek. Az évek során nagyon sok alkotása született,
melyek eljutottak az ország különböző területeire, valamint kül -
föld re is. Egyéni és csoportos kiállításokon is bemutathatta alkotá-
sait. Településünkön két alkalommal és két helyszínen volt kiállí -
tása. Annak ellenére, hogy évtizedek óta nem él településünkön,
a mai napig sok szállal kötődik Papkeszihez.

Toldi Gergő példamutató közösségi munkája, sportteljesítménye
és a településen végzett kulturális munkája elismeréseként vehette
át polgármester úrtól a „Jövő reménysége” díjat.
Gergő a Bocskai István Református Általános Iskola tanulója volt,
ugyanis júniusban befejezte alapfokú tanulmányait. Példamutató
közösségi munkája, sportban elért sikerei, valamint tanulmányi
eredménye elismeréseként terjesztette fel a javaslattevő a fiatalem-
bert erre a díjra, akinek kitartása és elszántsága példaértékű az isko-
la többi diákja számára.
2015 szeptemberében kezdett el birkózni, Rupp József és Nesó
Sándor tanította a sportág fortélyaira.

A cikk folytatása a 6. oldalon.

Fotó: Pintér László Fotó: Pintér László
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A Képviselő-testület 2019. június 26-án tartotta soron következő
rendes ülését.
A Képviselő-testület
• megtárgyalta a „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda

2018/2019. évi nevelő munkájáról szóló beszámolót.
• megállapította 2019. július-szeptember havi  munkatervét.
• lakossági kezdeményezésre úgy döntött, hogy kezdeményezi az

önkormányzat tulajdonát képező Papkeszi, 516/3. hrsz. alatti
ingatlan művelési ágának „közterület és gazdasági épület”-re
történő megváltoztatását.

• az önkormányzat tulajdonát képező Papkeszi 707. és 708. hrsz.
alatt felvett „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanok
értékesítését határozta el és kijelölte azok vevőit. Az ingatlanok
vételára 900 Ft/m2 + ÁFA, így a 707. hrsz-ú ingatlan bruttó
vételárát 1.053.846 Ft-ban, a 708. hrsz-ú ingatlan bruttó
vételárát 1.186.434 Ft-ban állapította meg.

• az önkormányzat tulajdonát képező Papkeszi 705. hrsz. alatt fel-
vett „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítését
határozta el és kijelölte az ingatlan vevőjét. Az ingatlan vételára
900 Ft/m2 + ÁFA, így a 705. hrsz-ú ingatlan bruttó vételárát
1.067.562 –ban állapította meg.

• elfogadta a település 2019–2024. évekre szóló Helyi Esély -
egyenlőségi Programját és az intézkedési tervét.

A Képviselő-testület 2019. június 26-án zárt ülést tartott, melyen
elismeréseket adományozott.
A Képviselő-testület „Papkesziért” Érdemérmet adományozott
• NYÚL LÁSZLÓNÉ részére a településen végzett több év ti ze -

des pedagógiai munkájának elismeréseként és
• OSVÁTH ANDRÁS részére a településen végzett művészeti

tevékenysége elismeréseként.

„Jövő reménysége” díjat adományozott 
TOLDI GERGŐ részére példamutató közösségi munkája,
sporttelje sítménye és a településen végzett kulturális munkája
elisme réseként.

Az elismerések ünnepélyes átadására a Papkeszi Falunapon került sor. 
A díjazottaknak ezúton is szívből gratulálunk!

A Képviselő-testület 2019. július 25-én rendkívüli ülést tartott.
A Képviselő-testület 
• a Magyar Falu Program keretében „A Papkeszin működő

Vadrózsa Napköziotthonos Tagóvoda tető szigetelése és fel újí -
tása” tárgyú projektjére pályázat benyújtását határozta el. A pá -
lyázatban igényelt összeg 30 millió forint.

• a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatás igényléséről döntött. A pályázat keretében 50 erdei m3

kemény tűzifa iránt nyújtott be igényt.

A Képviselő-testület 2019. augusztus 28-án tartotta soron
következő rendes ülését.
A Képviselő-testület
• elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi

végrehajtásáról szóló beszámolót.
• módosította az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendeletét.
• elfogadta az átruházott szociális jogkörök 2019. I. félévi gyakor-

lásáról szóló beszámolót.
• módosította az Önkormányzat Szervezeti és működési szabály -

zatáról szóló 11/2013. (IX. 3.) önkormányzati rendeletét.
• módosította a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 16/2014.
(XII. 17.) önkormányzati rendeletét. A rendelet hatályba lépését
kö vetően, 2019. szeptember 1-jétől a nem közművel össze gyűj -
tött háztartási szennyvíz begyűjtését Parrag György egyé ni vál-
lalkozó  (Veszprém) – elérhetősége:   Telefon: +36/30 9462 378,
E-mail: parraggyorgy@indamail.hu – végzi.

• elfogadta az ivóvíz-, illetve a szennyvíz szolgáltatásra vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Tervet.

• elfogadta a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
szóló okiratot.

• megtárgyalta a Magyar Falu Program keretében megjelent
pályázati lehetőségeket és az alábbi pályázatok benyújtásáról
döntött:
➢ „Belterületi utak felújítása Papkeszin” 
➢ „Munkagépek beszerzése Papkeszin”
➢ „A papkeszi temető infrastrukturális fejlesztése”
➢ „Papkeszin működő Vadrózsa Napköziotthonos Tagóvoda

óvodaudvarának eszközfejlesztése”
➢ „Polgármesteri hivatal felújítása”

• az önkormányzat tulajdonát képező Papkeszi 704. hrsz. alatt fel-
vett „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítését
határozta el és kijelölte az ingatlan vevőjét. Az ingatlan vételára
900 Ft/m2 + ÁFA, így a 704. hrsz-ú ingatlan bruttó vételárát
1.169.289 –ban állapította meg.

• bemutatkozási lehetőség biztosítását határozta el a képviselő-,
illetve polgármester jelöltek részére a Papkeszi Hírlap szeptem-
beri számában. A jelöltek bemutatkozó írásait ezen lapunkban
olvashatják.

• megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait. 
• a Colorchemia lakótelepen lévő 700. hrsz-ú „új” utca köz vi lá gí tá -

sá nak tervezéséhez árajánlatok bekérését határozta el.
• a Colorchemia lakótelepen lévő buszmegálló biztonságosabbá

tétele érdekében a közvilágítás megoldására alternatívák kidol go -
zá sát határozta el.

Önkormányzati Hírek

Helyi önkormányzati választások 2019. október 13.
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Egy nagyon eredményes óvodai nevelési
évet tudhat maga mögött a Vadrózsa
Napköziotthonos Tagóvoda Szülői Mun -
ka közössége és szülői csapata. Számos ren-
dezvény került lebonyolításra nagy sikerrel,
kitűzött céljaink ezáltal megvalósulhattak.
Idén második alkalommal került megszer -
vezésre a karácsony előtti sütemény-vásár,
ahol kézzel készült és a szülők által felaján-
lott apró ajándéktárgyakat is le hetett
vásárolni. Finomabbnál finomabb süte -
mények, ínycsiklandó mézeskalácsok és
számos karácsonyi apróság készült
a vásárra. Külön köszönjük, hogy vásár-
lóból, érdeklődőből is ugyanolyan nagy
számban jelentek meg, így a kitűzött cél is
megvalósulhatott, hogy új asztalokat
vásárolhassunk óvodásaink kényelmesebb
foglalkoztatásához, az étkezések zavartalan
lebonyolításához. A következő mérföldkő
a Szülői Munka közösség életében a Far -
sangi bál volt. Az óvó nénik megálmodták,
életre keltették a szülők bálját, mi pedig
segédkeztünk a megvalósítás során nagy
lelkesedéssel és izgalommal. A bál nagy
érdeklődésnek örvendett és minden percét
derű, vidámság és jó hangulat övezte. Egy
újabb cél valósulhatott meg: a csoport-
szobákba tervezett új babaszoba bútorok
megrendelésre kerültek. Az év folyamán
két alkalommal ismerkedhettek a gyer-
mekek az állat asszisztált terápia módsze -

reivel, a Gyer mekekkel a Kutyákért- Ku -
tyákkal a Gyer mekekért Alapítvány köz -
reműködésével. Az ünnepekhez kap cso -
lódó ajándékozás a szülői adományokból
egyre színesebbé vált, nagy örömet okozva
az óvodásoknak.

Végül az év zárásaként hagyományteremtő
szándékkal megrendezésre került az első
családi- és gyermeknap. A vidám délu tá -
non családi vetélkedőn vehettek részt a vál-
lalkozó kedvűek, találkozhattak a hétköz-
napok hőseivel (tűzoltó, rendőr, katona,
lovas rendőr), csillámtetoválással és számos
színes élménnyel gazdagodhattak, akik
velünk tartottak. Itt szeretnénk meg -
köszönni Ráczkevi Lajos polgármester
támogatását, amely során a szükséges sör-

pad szetteket biztosította, Kiss Irén
védőnő közreműködését a lebonyolítás
során és Csomainé Scheff Adrienn rendőr
törzszászlós aktív közreműködését. Igazán
nagy meglepetés volt a lovas rendőrök
érkezése. Jó hangulatban zajlott a délután,
sok vidám pillanattal gazdagodtunk! 

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy
velünk tartott!

Egyszóval köszönjük az aktív részvételt az
óvodások szüleinek és reméljük, hogy egy
hasonlóan színes év áll előttünk.

KÖSZÖNETTEL A VADRÓZSA

NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODAI SZÜLŐI

MUNKAKÖZÖSSÉGE

Pillanatképek az elmúlt évből… –
Szülői Munkaközösségi beszámoló
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Egyesületünk a februári kezdés óta lankadatlan szorgalommal dol-
gozik. Júniusban különösen sok teendőnk volt. Készültünk június
22-re, ekkor tartottuk a Művelődési házban éves népzenei
gálánkat. Szerve zők ként Kodály Zoltán munkásságából vártuk
a zenei összeállításokat. Népdalcsokrok és szólóének egyaránt
szerepelt a fellépők műsorában.
Fellépő vendégeink voltak:
1. Sólyi Dalkör
2. Csobánc Népdalkör, Tapolca
3. Csajági Hagyományőrző Dalkör.

Mindnyájan – beleértve a helyi Sorstárs Népdalkört is – szebbnél
szebb Kodály-dalokat énekeltünk. Az Esti Dal Kocs Ila szóló -
énekes, dalkörvezető előadásában hangzott el, kísérve a népes
vendégsereg „kórusával” együtt. A színvonalas, jó hangulatú műsor
után megvendégeltünk minden jelenlévőt. Az egyesület „Ízőrzők”
csoportja főzte a finom vacsorát. Az üstben, nagy fazékban, hagyo -
mányos magyaros- és palóc gulyás is készült. Utóbbi birkahúsból
az igazi, azonban azt sajnos nem sikerült beszereznünk.
Marhahúsból is nagyon finom volt, a visszajelzésekből ítélve.
Az esten a további jó hangulatot Nádasi Elemér színvonalas har-
monikajátéka garantálta, a mulatság csaknem éjszakába nyúlt.
A rendezvényről beküldött tudósításunk a Naplóban is megjelent.
Köszönjük mindenkinek, aki ezen a szép estén együtt ünnepelt
velünk.

A hónap végén, június 29-én Pétfürdőre utazott a csapat. A 27 éves
péti Szent László Kórus hívott meg bennünket szomszédolásra.
A felkérést kissé megilletődve fogadtuk. A nagy múltú, nagy lét-
számú, karnagy vezette kórus, kicsit ismeretlen műfaj csopor-
tunknak, azonban igaz a mondás: zenével, énekkel minden egy -
szerű és érthető. Kellemes meglepetés volt, hogy a kórus is énekelt
népdalokat, nagyon szépen. Az eseményre Balatonfőkajárról és
Nemesvámosról is érkeztek fellépők, így a szomszédolás végén
négy csapat énekelte el a karnagy úr saját szerzeményét. Nagyon
szépen szólt az alkalmi kórus, mindenki örömére. A vendéglátás itt
sem maradt el. A finom vacsora után még finomabb sütemények
következtek, és a finom magyar borok is „felvonulnak” egy-egy
ilyen eseményen. Szép élményekkel tértünk haza. Köszönjük pár-
toló tagjainknak a kíséretet és támogatást mindkét rendezvénynél.

Júliusban Ízőrzőink megmérettették magukat. Balatonvidéki han-
gos levessel (babgulyás) neveztek a falunapi főzőversenyre. Az étel
remekül sikerült, szerencsénkre ezt a zsűri is így gondolta. A csa pat
II. helyezést ért el, oklevelet kaptunk és egy 8,5 literes Perfect
Home fazekat, amit igyekszünk mielőbb „felavatni”. 

Július 25-én a Colorchemia lakótelepen léptünk fel a helyi klub
meghívására, régi táncdalokat énekeltünk. Az este családias
hangulatban telt. Augusztusban is ellátogattunk hozzájuk, bor-
dalokat énekeltünk, de néhányan elmondtuk egy-egy kedves ver-
sünket is, a fogadtatás megható volt. A vilonyai Népdalkör is a klub
vendége volt ezen az estén, így a műsort közös vidám nótázás
követte, melyhez Varga József nótaénekes alapozta meg a jó hangu-
latot. A colori klub tevékenysége többirányú. Megszervezték
például, hogy a hívők, akik szeretnék látogatni a templomot,
plébániát, őket minden hónap első vasárnapján néhány önkéntes
kocsikkal szállítja át Papkeszire. Örülök, hogy részese lehetek egy
ilyen szép kezdeményezésnek, melyért Norbert atya is nagyon
hálás. 

Szeptemberben nagy kihívás várt ránk. Másik csoportunk, a Kert -
barát kör is készült egy kiállításra, melyet dísz növényekből és zöld-
ségekből állítottunk össze, és kóstolót is tartottunk a házi-
asszonyok készítményeiből. A kiállítás szeptember 7-én 10 órától
18 óráig volt megtekinthető a papkeszi Kultúrház kistermében.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani minden érdeklődőnek, és
köszönjük a kedves, bátorító szavakat, melyeket vendég könyvünk -
be írtak. Ha minden jól alakul, akkor jövőre a környező tele -
püléseken mű ködő hasonló érdeklődésű csoportok is bemutat -
hatják termékeiket.
A kertbarát körbe és éneklő csoportunkba is várjuk a dalos kedvű
társakat, hogy szépen szóljon az az ének, ha színpadra állunk,
képviselve településünket.

Következő meghívásunk a Sárkeszi falunapra szól, nagy örömmel
me gyünk. No vember 16-án pedig magyar nóta csendül fel a műve -
lődési házban, mindenkit várunk szeretettel erre az alkalomra is.

KÁROLYI-VARGA RÓZSA

ELNÖK

Értelmet az Életnek Hagyományőrző Egyesület

A kerékpár jármű! Ez az alapja a bringásokra vonatkozó köz le -
kedési szabályoknak.
Kerékpárral lakott területen belül legfeljebb 40 km/h sebességgel
szabad közlekedni. Lakott területen kívül sisakban 50 km/h a
megengedett legnagyobb sebesség, ha utast nem szállítunk, sisak
nélkül 40 km/h. (40 km/h felett tehát kötelező a sisak!)
Kerékpárúton 30 km/h, gyalog- és kerékpárúton 20 km/h a
megengedett maximális sebesség. A mai gyors kerékpárokkal való

száguldozás ugyanúgy sebességtúllépés, mint a gépjárművek
esetében. A versenyre való felkészülésnek, edzésnek ne a közút legyen
a helyszíne!

Járdán tilos kerékpározni! Kivétel: 
1. mivel a 12 évnél fiatalabb gyerekek főútvonalon még nem

kerékpározhatnak, ezért ők haladhatnak a párhuzamos járdán,
legfeljebb 10 km/h sebességgel. 

A kerékpárosokra is vonatkozik a KRESZ!
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2. lakott területen belül olyan úton, ahol az úttest kerékpáros
közlekedésre alkalmatlan, a gyalogos forgalom zavarása nélkül,
legfeljebb 10 km/h sebességgel.

Kötelező!
Ha az út mellett van kerékpárút, akkor csak ott szabad kerék -
pározni. A megengedett sebesség kerékpárúton 30 km/h. Kivétel:
ha az úttesten kerékpáros nyom (piktogram) van felfestve, ugyan -
is ebben az esetben az úttesten is szabad kerékpározni, és a kijelölt
nyomvonal elhagyható. 
Ha az úttesten van felfestett kerékpársáv, akkor csak ott szabad
kerékpározni. A kerékpársáv egyirányú közlekedésre szolgál.
Nemcsak szabálytalan, hanem veszélyes és udvariatlan is szembe
menni a forgalommal! A nyitott kerékpársávra ugyanazok a szabá-
lyok vonatkoznak, mint a kerékpársávra, két kivétellel:
1. A nyitott kerékpársávot el szabad hagyni biciklivel például balra

kanyarodás előtt.
2. A nyitott kerékpársávra más járművek is ráhajthatnak például

jobbra kanyarodás előtt.

A kerékpárút kereszteződéseiben nem mindig a kerékpárosok-
nak van elsőbbsége! Nem csak közlekedési tábla, hanem útburko-
lati jel is figyelmeztet erre. Ha elsőbbsége van, akkor is győződjön
meg arról, hogy megadják azt, és csak utána hajtson le az úttestre!

A kijelölt gyalogátkelőhely a gyalogosoké! Azon kerékpárral
áthajtani tilos! A kerékpárt toló személy gyalogosnak számít,
vagyis szálljon le a bringáról, ha ott akar átkelni. A gyorsan érkező
kerékpáros könnyen lehet baleset áldozata, még a gyalogátkelő hely
mellett felfestett kerékpárúton is!

„Egy sör nem sör.” A KRESZ szerint minden járművezetőnek
vezetésre képes állapotban kell lennie, amikor részt vesz a közúti
forgalomban. A KRESZ szerint a kerékpárosokra a „zéró toleran-
cia” nem vonatkozik, de baleset esetén őket is az ittas vezetőkre
vonatkozó szabályok szerint ítélik meg/el.

Egyéb szabályok…
• Tilos a kerékpárhoz oldalkocsit, illetve egyéb vontatmányt kap -

csolni a kerékpár-utánfutó kivételével.
• Tilos kerékpáron ülve állatot vezetni.
• Tilos a kerékpárt más járművel vontatni.
• Tilos elengedett kormánnyal kerékpározni.
• Kerékpáron csak olyan csomag szállítható, amely a kormányo -

zást nem akadályozza.
• A kerékpárosnak is, mint minden járművezetőnek, jeleznie kell

irányváltoztatási szándékát.  Az irányjelzés az irányváltoztatási
szándékot és ne a megkezdett kanyarodást jelezze. A gépjármű
vezetőknél is!

• Kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat
10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár
pótülésen. 

A szakemberek tervezik egy kerékpáros KRESZ-vizsga be ve -
zetését, de addig is a gyermekek és fiatalok oktatása mellett
kérem, saját érdekükben is mindnyájan tartsák szem előtt a köz -
lekedés biztonságát!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Nem csak a gyermekekre, fiatalokra vonatkozik, hogy tanulják
meg megvédeni magukat az új kihívások közepette is. Az inter-
neten való „élet”, a virtuális valóság veszélyeiről már többször
beszéltünk, de azok a lehetőségek nemcsak a virtuális, hanem a va -
lós életben is fennállnak. Adataink védelme legalább olyan fontos,
mint vagyontárgyainké, ha nem akarunk bűncselekmény áldoza-
tává válni. De nemcsak áldozatok lehetünk könnyen, hanem
elkövetők is. 
A fizikai erőszak legcsekélyebb esete – lökdösődés, ütés, ruharán-
gatás – már kimeríti a könnyű testi sértés fogalmát, szakszerűen:
tényállását.
A másokról alkotott véleményünk nagyobb társaságban, inter-
neten történő közzététele megvalósíthatja a becsületsértés, rossz
hírkeltés, rágalmazás bűncselekményét. Ez a pletykálkodás veszé-
lye!!!
A saját személyes adataik felelőtlen kezelésével (annak számít
a fotó és a videó is rólunk) visszaéléseknek tesszük ki magunkat,
könnyen áldozatává válhatunk pl. a legkülönbözőbb csalásoknak.
A családon, rokoni kapcsolatokon belüli fizikai erőszak, verbális
(szóbeli) vagy lelki bántalmazás ma már önálló bűncselek-
ményként szerepel a Bűntető Törvénykönyvben.

Ha már az áldozati helyzetről van szó, ezekben az esetekben
ugyanilyen könnyen válhatunk bűncselekmény elkövetőjévé is. 
Mások adataival való visszaélés, mások fizikai, verbális, lelki bán-
talmazása egyaránt szerepel a – társadalom által nem elfogadható
– büntetendő magatartások között.

Aki bűncselekmény áldozatává válik. a rendőrség mellett számít -
hat az áldozatvédelmi szervezetek segítségére is! Magyarországon
is létezik az áldozatvédelem intézménye állami és egyesületi for-
mában is!

A természetes személy sérelmére elkövetett cselekmény miatt indí-
tott bűntető eljárás, tulajdon elleni szabálysértési eljárás, személyi
sérüléssel járó közlekedési baleset kárvallottjai a feljelentés
felvételekor, illetve az első meghallgatáskor kapnak tájékoztatást az
áldozatvédelmi lehetőségről. 
Az állami kárenyhítés országos rendszer a Kormányhivatalok
Járási Hivatali rendszerén belül érhető el, ahol a rendőrség által
kiállított igazolás és elbeszélgetés alapján tájékoztatják az
ügyfeleket, milyen segítségre (anyagi, jogi, pszichikai) jogosultak,
és ahhoz milyen iratokat kell benyújtani. 

Vigyázz magadra, vigyázz másokra!
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Az állami szolgálaton túl hasonló segítségért lehet fordulni a Fehér
Gyűrű Közhasznú Egyesülethez is. A Balaton-parton minden
Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referense képviseli az Egye -
sületet, amely hasonló tevékenységi körben nyújt segítséget.
Az egyesület a civil kezdeményezésekre fektet nagyobb hangsúlyt,
így a mediációra (közvetítői eljárás), önsegítő csoportok szer ve -
zésére, esetmegbeszélésekre szakemberekkel, közlekedési balesetek
vétlen áldozatainak képviseletére.

Fontos megemlíteni, hogy mindkét áldozatvédelmi rendszer szol-
gáltatásainak igénybevétele ingyenes, és arra is van lehetőség,
hogy megelőzési céllal tájékozódjon, tanácsot kérjen, aki veszély-
ben érzi magát.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Folytatás a címlapról.

2016 májusában a Sallai László Nemzetközi Utánpótlás kötött- és
szabadfogású birkózó emlékgálán 5. helyezést ért el.
2017-ben kétszer lett területi bajnok, egy alkalommal második, két
alkalommal harmadik helyezett. Az ebben az évben megrendezett
Sallai László emlékgálán második helyen végzett, majd az év végén
Győrben megrendezett Klauz László Birkózó emlékgálán
3. helyezést ért el.
A 2017/2018-as év országos döntőjében 5. helyen végzett. A nyol-
cadikos bizonyítványa kitűnő lett, a tanévzárón igazgató úrtól
átvehette a Bocskai-díjat. 2014-től 2017-ig volt tagja a település
gyermek színjátszó csoportjának. Szomorú szívvel búcsúztunk
tőle, de elfogadtuk, hogy a tanulás és a sport mellett a rendszeres
próbák nem fértek volna bele a szabadidejébe.

A rangos elismerések átadását követően került sor a tavalyi évben
a település kulturális műsoraiban rendszeresen szereplő gyerekek,
vagyis a Fantázia Színpad tagjai – Ádám Nikolett, Hegedűs
Bendegúz, Horváth Bálint, Kiss József, László Borbála, László
Viktória és Zatykó Emília Zoé – részére elismerő oklevelek
átadására. Büszke vagyok a színjátszó csoport tagjaira, hiszen
a szabadidejük jelentős részét áldozzák arra, hogy az egyes
műsorokra felkészüljenek, minden tőlük telhetőt megtesznek
azért, hogy előadásaink színvonalasak legyenek. Sajnos ebben az
év ben is távozott tőlünk egy végzős diák, Csonkás Veronika, aki
2013-tól volt tagja a csoportnak. Vera távozásával igazán nehéz
helyzetbe került a társulat, de igyekszünk kellő optimizmussal
tekin teni az elkövetkező évadra. Az elmúlt évadban 7 helyi rendez -

vényen szerepeltünk, mondtunk verset április 11-én a Petőfi
Színházban, majd a települési versmondó versenyen. Felléptünk
Homokbödögén a Bödögei Komédiák rendezvényen, Márkón az
Amatőr Színjátszó találkozón, egyetlen gyerekcsoportként,
valamint Kiscsőszön az I. Pajta Szín-játszó-találkozón, ahol cso-
portunk Kikelet díjban részesült. A nyár folyamán részt vettünk a
vilonyai napközis táborban. Az új évadunkat az augusztus 20-ai
ünnepi műsorral megkezdtük, szeptemberben pedig fellépünk
Balatonfűzfőn és Homokbödögén.
Az elismerő oklevelek átadását követően megnyitottuk a nyári tár-
latunkat. Ebben az évben a Várpalotán élő Borbás Zoltán grafikus-
és festőművész akvarellekből összeállított kiállítását tekinthették
meg az érdeklődők. Borbás Zoltán a Bán Aladár Általános
Iskolában tanít. A művészet szeretetét családi örökségüknek tekin-
ti: testvére karnagy, nagyobbik fia oboaművész, kisebbik fia had -
történésznek készül, felesége zongoratanár és korrepetítor. Zoltán
1973 óta tagja a városi kórusnak. A képzőművészet és a zene
meghatározó az életében. Legutóbb a Várpalotai Tavaszi Tárlaton
állított ki a képeiből, melyekkel II. helyezést ért el. A papkeszi
kiállí táson bemutatott alkotásai augusztus 9-ig voltak meg te -
kinthetőek.

Megnyitórendezvényünk zárásaként a Szó és Kép Színpad társula-
ta nevettette meg a közönséget Rejtő Jenő egyik nagysikerű bo -
hózatával, a Hallgatással. 

Szombati (július 20.) programjaink 9 órától kezdődtek a Kö zös -
ségi parkban, ahol főzőversennyel, arcfestéssel, buborékfocival,
népi játékokkal vártuk az érdeklődőket, úgyszintén a Veszp rémi

Falunapok 2019

Fotó: Pintér László
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Toborzó és Érdekvédelmi Központ repülőgép-szimulátorral, vala -
mint hatástalanított fegyverek kipróbálásának lehetőségével.
A főzőverseny mottója: „klasszikus ízvilág, hagyományos recep-
túra.” volt. Ebben az évben öt csapat jelentkezett a versenyre, akik
finomabbnál finomabb ételeikkel kicsit megnehezítették a zsűri
dolgát. Az idén a verseny helyezettjei, illetve a különdíjas csapat
tárgynyereményeket is kaptak, melyek helyi vállalkozók felajánlá-
sai voltak.

A főzőverseny eredménye:
I. helyezett: Fiúk csapat – Vaddisznógulyás, vaddisznó szűzpecsenye
grillen sütve krumplilepénnyel, köles-mákos puding
II. helyezett: Ízőrzők csapat – Balatonvidéki hangos csülkös bableves
III. helyezett: Rokets csapat – Csülkös babos káposzta
Különdíj: Névtelenek csapat – Pincepörkölt
Emléklapot kapott: TAKO csapat – Palócleves

A délutáni programot egy nagyon megindító műsorral kezdtük,
mely a Zenével írt történelem címet kapta. Kb. 1 évvel ezelőtt pél-
daértékű összefogásnak lehettünk tanúi a szomszéd városban,
Berhidán: helyi és környékbeli énekesek, népi- és modern tánccso-
portok, iskolások és felnőttek, összesen több mint 80 fős gárda
lépett fel egy közös produkcióban.
Az előadás után megmaradt egy kisebb lelkes mag, akik úgy gon-
dolták, szívesen dolgoznak együtt a jövőben is. Elképzelésük meg-
valósításához támogatójuk is akadt: az Összefogással Berhidáért
Egyesület. Ez az egyesület egy Leader pályázat nyerteseként sikere-
sen teremtette meg az előadás anyagi hátterét. Az előadáshoz befo-
gadó helyszíneket is kellett találni, ezek egyike Papkeszi lehetett.
Tehát megszületett a Zenével írt történelem című előadás, mely-

ben népi- és moderntánc-csoportokból valamint szólóénekesekből
álló társulat egy komplett produkcióban mutatja be a közönségnek
a magyar történelem nagy pillanatait, mai köntösben, népszerű és
kevésbé ismert dalok által. Az előadás sztárvendége Kalapács József
énekes volt.
Ezután a főzőverseny eredményhirdetése és a díjátadás következett,
a díjakat Ráczkevi Lajos polgármester úr és a zsűri elnöke, a zsérei
delegáció egyik tagja, Szórád Erika adta át.
Ezt követően lépett színpadra első sztárvendégünk, Fresh Andi,
majd pedig a Winners Versenytánc Egyesület gyönyörű standard és
forró hangulatú latin táncokból összeállított műsorával. Az X Fak -
torból ismertté vált Gyurcsík Tibi volt a falunapunk második sztár -
vendége, színpadi műsorunk zárásaként pedig a telepü lé sünkön
szintén ismert Yldizlar Hastánccsoport lépett színpadra. A szom-
bati napunkat utcabállal zártuk, ahol a zenét ebben az évben
Szőke Zoltán szolgáltatta.
Mint az elmúlt években, úgy az idén is több önkéntes segített a fa -
lu napi programok előkészítésében, lebonyolításában, nekik ezúton
is szeretném megköszönni támogatásukat, munkájukat: Kiss Irén,
Kovácsné Horváth Margit, Tóth Andrea és a közösségi szol-
gálatukat nálunk teljesítő diákok is köszönetet érdemelnek.
Továbbá ezúton is köszönöm a főzőverseny díjazását tárgynye -
reményekkel támogató vállalkozóknak, vállalkozásoknak a segít-
ségét: Szikszai Norbertnek, Kovács Lajosnak, a Pálma Presszónak és
a Ráczkevi Büfének.
A közösség építésének, fenntartásának nagyon lényeges momentu-
mai a helyi rendezvények, programok. Kérem önöket, a jövőben is
legyenek részesei a helyi rendezvényeknek.

SAVANYU BEÁTA KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Ismét szólt a rock
Az idei nyár talán legforróbb napján került megrendezésre

az V. Papkeszi MiniFeszt rendezvényünk, amely
egy pályázatunknak köszönhetően egészült ki egy

játékdélutánnal, ahol óriás társasjátékok segítségével
mérhették össze az érdeklődők ügyességüket.

Az est folyamán színpadra lépett a veszprémi M. C. S.
Blues Band, sztárvendégünk Varga Miklós, végül pedig

a településen nem ismeretlen Jump Rock Band. 

SAVANYU BEÁTA, KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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SZEPTEMBER
28. 15 órától Közösségünk egykor és
ma: bemutatkoznak a település
legrégebben működő civil szervezetei; 16
órától idősek napi rendezvény Papkeszin.

OKTÓBER
1. PÖNYK klubfoglalkozása 17 órától a
nagyteremben.
4. Ünnepi megemlékezés – a Bocskai
István Református Általános Iskola ren-
dezvénye (8 órától).
6. Aradi vértanúk emlékműsora 10
órától Papkeszin.
6. Megemlékezés az aradi vértanúkról
Colorban a TEC szervezésében.
22. Ünnepi megemlékezés – a Bocskai
István Református Általános Iskola ren-
dezvénye (8 órától).
23. Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc emlékműsora 10 órakor
Papkeszin.
25. Halloween rendezvény 15 órától.
31. Mindenszentek és Halottak napi
megemlékezés a községi temetőben 15
órától – PÖNYK rendezvénye.

NOVEMBER
5. PÖNYK klubfoglalkozása 16 órától a
nagyteremben.
9. Erzsébet-bál a Bocskai István
Református Általános Iskola Szülői
Szervezetének rendezvénye.
16. Márton napi nótaest Sorstárs
Népdalkör
20. Téli tárlat – Kiállítás-megnyitó 17
órától.
30. Vöröskereszt Papkeszi Szervezetének
rendezvénye 16 órától.

DECEMBER
1. Adventi esték 1. Colorban 16 órától.
3. PÖNYK klubfoglalkozása 16 órától a
nagyteremben.
8. Adventi esték 2. Papkeszin 16 órától.
PÖNYK évzáró összejövetel 16 órától a
nagyteremben.
20. Karácsonyi ünnep Colorban a TEC
szervezésében.
20. Ünnepi műsor – a Bocskai István
Református Általános Iskola rendezvénye.
21. Falukarácsony 16 órától.

Tervezett programok

MEGHÍVÓ
Papkeszi Község

Önkormányzata szeretettel
meghívja a tisztelt

Lakosságot az 1956-os
forradalom és szabad-

ságharc emlékmûsorára,
amely október 23-án 10.00
órától kerül megrendezésre
a papkeszi Kultúrházban.

Tisztelt Lakosság!
Az idei téli tárlaton a településen élő

hölgyek (de akár urak is) gobelin
hímzéseit szeretnénk bemutatni
az érdeklődő közönségnek, hogy

ország-világ megláthassa, Papkeszin is
élnek a hímzésnek ezt a típusát kedvelők. 

Várom mindazok jelentkezését, akik
szívesen bemutatnák gobelinjeiket a

nagyközönségnek. Csak olyan munkákat
szeretnék kérni, amelyek be vannak

keretezve. Személyenként 3 alkotást van
módunkban kiállítani.

A kiállításra szánt alkotásokat a Papkeszi
Kultúrházban lehet leadni átvételi

elismervény ellenében, 2019. november
11-től november 15-ig, az intézmény

nyitva tartási idejében.

A kiállítás-megnyitó tervezett időpontja:
2019. november 20. (szerda) 17 óra.
Szeretettel várom az alkotásokat!

Legyen Ön is kiállítója a 2019-es téli
tárlatunknak!

SAVANYU BEÁTA KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Tisztelt Colori
Lakosok!

A szeptember 28-án Papkeszin
megrendezésre kerülő idősek napi

rendezvényünkre a colori érdeklődők
Papkeszire történő utazását biztosítjuk:

15.40-kor a lakótelep bejáratánál található
hirdetőtáblánál várják járművek az érdek-
lődőket, majd a program zárását követően

indulnak az utazást biztosító járművek
Papkesziről Colorba. 

Kérjük Önöket, hogy részvételi
szándékukat legkésőbb 2019.

szeptember 25-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.

MEGHÍVÓ
Papkeszi Község Önkormányzata

szeretettel meghívja a tisztelt
Lakosságot az aradi vértanúk

emlékműsorára, amely október
6-án 10.00 órától kerül megren-

dezésre a papkeszi Kultúrházban.

Közösségünk egykor és ma
2019. szeptember 28-án a papkeszi Kultúrházban. 15 órától

bemutatkoznak a település legrégebben működő civil szervezetei;
16 órától idősek napi műsor, melyben fellépnek az óvodások

és az iskolások. 
Sztárvendég: Solymos Tóni.
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A polgármesterjelöltek szavazólapon
történő megjelenítési sorrendje:

1. Ráczkevi Lajos független
2. Simon-Jójárt Sándor János független
3. Kis János független

Az egyéni listás képviselőjelöltek sza va -
zó  lapon történő megjelenítési sorrend-
je:
1. Némethné Siliga Ivett független
2. Humpók Mária független
3. Kiss József független
4. Barsi Ákos független
5. Károlyi-Varga Rózsa független
6. Györkös Tamás független

7. Rafael-Haszbeck Míra független
8. Pethő-Pataki Szilvia független
9. Rafael Zsolt független
10. Takács Tibor független
11. Czotter Csaba Lászlóné független
12. Humpók Ferencné független
13. Förköli Katalin független
14. Simon-Jójárt Sándor János független
15. Horváth Annamária független

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
elnök: Kántorné Istók Klára 
elnök-helyettes: Győrfiné Virág Irma 
tag: Kiss Irén
póttagok: Savanyu Beáta és Sohajda
Menyhértné

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
dr. Takács László HVI vezető
Székelyné Tóth Barbara HVI vezető
helyettes
Vargáné Mátics Zsuzsanna jogi helyettes
(Papkeszi)
Pékné Deák Brigitta pénzügyi helyettes
Künsztler Zoltán informatikai helyettes

SZAVAZÓHELYISÉGEK:
01. szavazókör
Papkeszi, Fő utca 21. (Művelődési Ház)

02. szavazókör
Papkeszi, Colorchemia lakótelep 101. 
(Vitéz Bartha Andor Művelődési Ház)

Helyi önkormányzati választások
2019. október 13.

Tisztelt Lakosság, Választópolgárok!
Születésem óta Papkeszin élek. Általános
iskolai tanulmányaimat a papkeszi álta -
lános iskolában végeztem, amire a mai
napig hálásan gondolok. Középiskolai
tanulmányaimat a veszprémi Kállai Éva
Gimnáziumban folytattam, ahol leérettsé-
giztem. Az irányítástechnikai műszerész
végzettségemet Balatonfűzfőn szereztem.
A Nitrokémia VI. számú gyáregységében
1992-ig dolgoztam műszerészként, közben
elvégeztem a vendéglátó üzletvezető,
később a kereskedelmi üzletvezető OKJ-s
képzéseket. Ezeket az ismereteimet saját
vállalkozásom beindításakor hasznosítot-
tam. A Nyugat-magyarországi Egyetem

pápai kihelyezett tagozatán 2013. január-
jában szereztem meg szociálpedagógus BA
diplomámat. Az itt elsajátított tudásom
nagyban segíti a lakosság szociális eredetű
gondjainak megoldását. Szeretek megújul-
ni, ismereteimet folyamatosan bővíteni,
keresem a kihívásokat, így újra beültem az
iskolapadba. Jelenleg a Dr. Kresz Mária
Alapítvány Fazekas OKJ-s kurzusára járok
végzősként. Az itt szerzett ismereteimet
egyszer szeretném papkeszi ifjúságának
átadni, kézműves foglalkozásokat tartani.
Feleségem a helyben működő Bocskai
István Református Általános Iskolában
tanít földrajzot és történelmet. Két fiam
szintén a helyi iskolában végezte el az
általános iskolát, amely kiváló alapot nyúj-
tott nekik az egyetemi tanulmányokhoz.
Mindketten megházasodtak, Lajos fiam
tanulmányait befejezve Budapesten
helyezkedett el, feleségével és első unokám-
mal, Júliával Budaörsön élnek. Mátyás
gépész mérnökként Székesfehérváron
helyez kedett el, ahol feleségével élnek és
jelenleg mechatronikai mérnöki tanul-
mányokat folytat. 
Tisztelt Lakosság, Választópolgárok!
Papkeszi közéletébe 2006-ban kapcsolód-
tam be. 2008-ig alpolgármesterként, 2008
és 2019 között polgármesterként. Ebben az

időszakban sikerült a település gazdál ko -
dását stabil alapokra helyezni. Így Papkeszi
fejlődése a kitartó és következetes munká-
nak köszönhetően megindulhatott. 
– Papkeszi fizetőképessége stabil,
– sikeresen működik a helyi általános isko-

la a Református Egyház fenntartásában,
– a Petőfi utca pormentesítése megtörtént
– árokelemek beépítésével, szegélyezéssel

elkészült a temető melletti járda és a te -
metőt megközelítő út

– a Bajcsy-Zsilinszky, Kállai Éva és a Hársfa
utca útcsatlakozási deltája, a Fő utca
központi parkoló lejárata aszfalt burkola-
tot kapott

– a járdák felújítása megtörtént a Hársfa
utcától a buszmegállóig, illetve az orvosi
rendelőtől a buszmegállóig, valamint a
Vasút utcában

– Colorchemia lakótelepen a telkeket
megközelítő út kiépítésre került, a belső
„körút” aszfaltozása megtörtént

– kiegészült a közösségi parkban a ját-
szótér: fitneszpark ütéscsillapító burko-
lattal, kültéri kiülők kerültek kihelye -
zésre, illetve a lakótelepen is növekedett a
kültéri játékok száma

– az Önkormányzat energetikai korsze -
rűsítése megtörtént (külső szigetelés,
fűtés-korszerűsítés, napelemek), amitől a

Ráczkevi Lajos polgármesterjelölt
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fűtési és energia költségek csökkenését
várjuk, valamint elkészült az épület aka -
dálymentesítése 

– a szabadtéri színpadot tetővel láttuk el
– a parkban 2 db napelemes lámpa került

kihelyezésre, amit két újabbal fogunk
bővíteni egy nyertes pályázat segítségével

– 2 db traktoros fűnyírót vásároltunk
– Colorchemia ltp. művelődési Ház,

Papkeszi telephely, Önkormányzati la -
kás, orvosi lakás nyílászáróinak cseréje
megtörtént

– A Vadrózsa Tagóvoda ablakaira redőny
és szúnyogháló került

– önkormányzati támogatással a Bocskai
István Református Általános Iskola két
tantermének felújítása (festés, bútor,
lámpák, szalagparketta)

Az elkövetkezendő öt évben szeretném
folytatni azokat a beruházásokat, amelyek
továbbra is a lakosság közérzetét, élet-
minőségét javítják.

Céljaim a következők:
– csapadékvíz elvezetés megoldása a refor-

mátus templomtól a Bendola patakig,
valamint az útszakasz pormentesítése

– Papkeszi Művelődési Ház korszerűsítése
(rendelkezésre állnak a tervek), 

– a hiányzó járdák pótlása, a meglévők javítása,
– a településrészek belső úthálózatának

felújítása, az Árpád-köz és a még murvás
utak pormentesítése

– Colorchemia ltp. útjai aszfaltozásának
folytatása

– Vadrózsa tagóvoda akadálymentesítése,
tetőcsere, új kültéri játékok telepítése

– falugondnoki telephely kialakításának
befejezése

– a sportöltöző tetőjének szigetelése
– Közösségi park útjainak burkolása
– az urnafal férőhelyeinek bővítése
– kerékpárút kialakítása, mely csatlakozik

a balatoni kerékpárúthoz.

Kérem Önöket, hogy 2019. október 13-án
tiszteljenek meg bizalmukkal és folytassuk
együtt Papkeszi építését!

KÖSZÖNETTEL: RÁCZKEVI LAJOS

POLGÁRMESTERJELÖLT

Simon-Jójárt Sándor János vagyok, Sze -
ge den 1949. március 15-én születtem.
Általános- és középiskolai tanulmányaimat
ott végeztem. A Kilián György Repülő
Műszaki Főiskolán helikoptervezetői sza-
kon, Biskek-ben, a mostani Kirgízia fő vá -
rosában diplomáztam. 
1972-ben Szentkirályszabadja repülőtérre
kerültem első repülő-tiszti beosztásomba.
Egyetemi tanulmányaimat a Budapesti
Zrínyi Miklós Katonai Akadémián folytat-
tam és szereztem repülő-parancsnoki sza-
kon felsőfokú képesítést, majd nyugdíjazá-
somig különböző parancsnoki beosztások-
ban szolgáltam. 1992-ben, a Magyar
Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje
kitüntetéssel ismerték el munkámat.
A közigazgatásban, az önkormányzati
munkában 30 éve veszek részt kisebb meg -

szakításokkal, a mai napig. 2008. évtől
Papkeszin élek és veszek részt a helyi
közigazgatási munkában, a közösség formá -
lásában. Először a Pénzügyi, Tele pü lés -
fejlesztési és Környezetvédelmi Bizott ság
kültagjaként, majd 2010. évtől ennek a
bizottságnak, mint megválasztott kép -
viselő, az elnökeként tevékenykedtem.
2014. október 12-én az Önök bizalmából
ismét megválasztásra kerültem, a fenti bi -
zott ságban elnökként végzem a munkámat. 
Fontos és felelősségteljes elhatározást hoz-
tam akkor, amikor eldöntöttem, hogy indu-
lok polgármester- és képviselőjelöltként a
2019. évi önkormányzati választáson.
Döntésemben kiemelkedő szerepet játszott
az itt élő szorgalmas, tehetséges emberek bíz-
tatása, támogatása, hogy jelöltessem magam.
A beszélgetések során úgy tapasztaltam,
hogy szükségesnek érzik és igénylik a vál-
tozást, a megújulást. Az önök bizalmából, az
én felfogásom szerint, a polgármester hiva -
tásként kell, hogy megélje a falu életében
igen fontos szerepét. Szolgálatként kell, hogy
teljesítse az emberek problémáinak, ügyei -
nek megoldását. 
Szeretném, ha szeretett falunk, több figyel-
met kapna az ismertség, az elismertség
területén, ahová érdemes befektetni,
fejlesztésekkel, beruházásokkal megjelen-
ni. Kiemelt figyelmet kell fordítani az

emberek hivatalos ügyeinek intézésében,
azok keletkezésétől az eredményes le -
zárásig. A jól működő szociális hálózatot
tovább kell fejleszteni, az egészségügyi szol-
gáltatást javítani. Az idősek és hátrányos
helyzetűekkel történő foglalkozással
kapcso latosan még hatékonyabban be kell
vonni a faluban tevékenykedő egyesü -
leteket, szervezeteket. Az óvodai és iskolai
ingatlanokkal kapcsolatosan kiemelt fela-
datként kell kezelni az óvoda tető -
szerkezetének cseréjét, be kell fejezni az
iskolai étterem és közösségi tér kialakítását.
Ezzel párhuzamosan újra kell gondolni és
átépíteni a közösségi parkot, a sétautakat
szilárd burkolattal kell ellátni. Az utóbbi
munkákba a helyi vállalkozókat és a la -
kosságot be kell vonni. Fontos és újra gon-
dolt feladatot kell meghatározni a kul -
túrházaknak, ezek közül a Papkesziben
lévő, át- vagy újraépítését állami segítséggel
kiemelt feladatként kell kezelni. A kultúra
és a szabadidős tevékenységek színtere
Veszprém megyében, egyedülállóan mél -
tat lan körülmények között éli mindennap-
jait, ebben az állapotában. Meg kell vizsgál-
ni, fel kell újítani a szabadtéri sportpá-
lyákat, ahol újra kell indítani a korábban
aktív sportéletet.
A helyi ipari és agrár vállalkozásokat, illetve
az itt élő egyéni vállalkozókat, őstermelőket

Simon-Jójárt Sándor János  polgármester-
és képviselőjelölt
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sokkal jobban kell menedzselni. Ehhez újra
kell gondolni a Colorban és Papkeszin fel-
hagyott ipari területek újrahasznosításának
lehe tőségét, a köz hasznába történő ismé telt
visszaállítását. Folytatni kell a közutak,
járdák, csapadékvíz elve zetők felújítását,
építését. A településen az emberek biztonsá-
ga érde kében video kamerás rendszert kell
felépíteni a faluba érkező illetéktelen szemé-
lyek felderí tésének segítése és visszatartása
érdekében. Tovább kell tiltakozni az életün-
ket, biztonságunkat veszélyeztető királyszen-

tistváni hulladéklerakó ügyében, folytatni
kell a harcot annak végleges bezárásáért!

Feladatokat bőven lehet felsorolni, amely-
hez az emberi és anyagi erőforrásokat biz-
tosítani szükséges. Bízom mindenki bölcs
döntésében, hogy október 13-án elmen-
nek, és szavazataikat rám leadják. Ezt
megelőzően várom és szeretettel meg -
hívom Önöket lakossági fórumokra, ahol
beszélgethetünk Papkeszi település jele -
néről és annak még élhetőbb jövőjéről.

• Papkeszi Kultúrház
2019. 09. 23. 18.00 óra

• Papkeszi Colorchemia lakótelep kultúrház
2019. 09. 24. 18.00 óra

• Papkeszi Kultúrház
2019. 10. 09. 18.00 óra

• Papkeszi Colorchemia lakótelep kultúrház
2019. 10. 10. 18.00 óra

TISZTELETTEL:
SIMON-JÓJÁRT SÁNDOR JÁNOS

POLGÁRMESTER- ÉS KÉPVISELŐJELÖLT

Kedves Papkeszi Választópolgár!
Engedd meg, hogy néhány szóval bemu-
tatkozzak. Tisztelj meg azzal, hogy vissza-
tegezel, mert a kötelező tiszteletet így
is meg lehet adni. A fennhéjázó magázódás

a kölcsönös bizalomvesztés egyik oka.
Kis János vagyok. Makón, 1952. 09. 19-én,
pénteken születtem, egy földműves család
hatodik gyermekeként. Szerettem tanulni,
olvasni, játszani. Hálás szívvel emlékszem
jó szüleimre, jó tanítóimra. Az általános
iskolai tanulmányaim elvégzése után szak-
mát szereztem, érettségiztem, főiskolai dip -
lomát szereztem. A MI-8-as teherszállító
helikopter oktató fedélzeti technikusa
voltam. Beosztottaimat a katonai repülés
szeretetére neveltem. 2003 májusa óta élek
Papkeszin családommal. Három felnőtt
korú gyermekünk van. Nagy öröm szá-
munkra, hogy majd minden hétvégén
nálunk vannak unokáink. 
Nagyon szépen köszönöm mindenki aján-
lását, amellyel lehetővé vált, hogy pol-
gármester-jelöltként indulhassak az önkor-

mányzati választáson. Ajánlóim a 18 és a 88
év közötti korosztályt képviselik. Talál -
kozásainkkor sokszor elhangzott: „Annyi
mindent lehetne csinálni”. Megválasztásom
esetén nem felejtem el ezeket az ötleteket,
célokat. Nekem mindenki gondja-baja
fontos. Megoldásukért mindenkivel
„együtt  működve”, pártállástól függetlenül
dolgozni fogok. Fontos az, hogy meghall-
gassuk és igyekezzünk megérteni egymást.
Részletesebb programismertetésre lakossági
fórumon kerül sor. Veletek, csapatmunkával
akarok küzdeni Papkeszi és Colorchemia
lakótelep élhetőbb jövőjéért.
Áldás, békesség!
„…mert akinek a lelkében szépen szól az
ének, az hallja a mások énekét is szépnek.”

TISZTELETTEL: KIS JÁNOS

Kis János polgármesterjelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Némethné Siliga Ivettnek hívnak, és a helyi
ön kormányzati választásokon, független
kép viselőjelöltként indulok. 1981-ben szü -
lettem, óvodás és iskolás éveimet Berhidán
töltöttem. Balatonfűzfőn érettségiztem,
majd felsőfokú vámügyintéző végzettséget
szereztem. 15 éve vagyok Papkeszi lakos,
Colorchemia lakótelepen élek férjemmel és
két gyermekemmel. Mindkét gyermekem a
Bocskai István Református Általános Iskola
tanulója Papkeszin. 2013-ban diplomáztam
a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek
Elek Pedagógiai Főiskolai Karán, ahol szo-
ciálpedagógus végzettséget szereztem. Ezt

követően egy magán idősek otthonában
helyezkedtem el, mint mentálhigiénes,
megismerve az idős korral járó problé -
mákat, szociális háttereket. Jelenleg a ber -
hidai önkormányzat hatósági osztályán dol-
gozom, mint műszaki ügyintéző, ahol sok
tapasztalatot sajátítottam el a település
működésével kapcsolatban. Kérem a Pap -
keszi és Colorchemia lakótelep szavazó pol-
gárait, ha úgy gondolják, hogy szükség van
a pozitív változásra, a lendületes, tenni
akaró képviselőre, aki a lakosság érdekeit
tartja szem előtt, és nem áll a fejlődés
útjában, akkor 2019. október 13-án szavaz-
zanak bizalmat, szavazzanak rám!

Némethné Siliga Ivett képviselőjelölt
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Tisztelt Választópolgár!
Humpók Mária, 69 éves nyugdíjas vagyok.
Papkeszin születtem 1950-ben. Az általá -

nos iskolai tanulmányaimat Pap keszin
végeztem. 1968-tól 2002-ig, nyugdíjazá-
somig a Nitrokémiánál dolgoztam, mint
vegyipari szakmunkás, ezen belül 5 évet
telefonkezelőként. 1975-ig éltem Pap ke -
szin, majd 20 évet Veszprémben. 1995-ben
visszajöttem Papkeszire, a gyökereimhez.
Politikai pártnak nem vagyok tagja, az ön -
kormányzati választáson független jelölt -
ként indulok.
2009 óta aktívan veszek részt a település
életében és rendezvényein. Az Őszirózsa
Nyugdíjas Klub elnöke vagyok 5 éve.
Papkeszi Község Önkormányzatánál a
Pénzügyi, Település fejlesz tési és Környe -
zetvédelmi Bizottságnak vagyok egyik kül-
tagja.

Céljaim a következők:
– a csapadékvíz-elvezető rendszer és az

utak javítása,
– idős emberek támogatása, segítése,
– Papkeszi Művelődési ház felújítása és

bővítése, korszerű illemhelyek kialakítása,
– Helyi egyesületeknek, kluboknak, civil

szer vezeteknek minél több segítséget adni,
– Papkeszi temető rendbe tétele,
– Az orvosi rendelőben az internet-hálózat

bővítése, hogy ne legyen emiatt fenn -
akadás a rendelésekkor.

Megválasztásom esetén elfogultság és elő -
ítéletek nélkül a legjobb tudásom szerint, be -
csülettel fogom szolgálni a települést. Kérem
Önöket, hogy támogassanak szavazataikkal!

Humpók Mária képviselőjelölt

A nevem Kiss József, Papkeszi Fő u. 16
szám alatt lakom. Itt születtem és itt
voltam általános iskolai tanuló. Tanul -
mányaimat Veszprémben folytattam. A kö -
zépiskola elvégzése után a Fűzfői Papír -
gyárban helyezkedtem el, ezután
következett a katonai szolgálat, melynek
letelte után megnősültem. A faluban
építkeztem és azóta is itt lakom a csalá-
dommal. Három gyermekem van, közülük
ketten szintén itt élnek a faluban család-
jukkal. Jelenleg közalkalmazottként dolgo-
zom.

Érdekel a falu sorsa, jövője és szeretnék
tevékenyen részt venni a problémák
megoldásában. Szeretném, ha Papkeszi és
Colorchemia lakótelep minden lakosa
számára boldogabb és kényelmesebb életre
nyílna lehetőség. Fontos számomra a fiata -
lok és az idősek támogatása, segítése, és
hogy az önkormányzat működése meg-
fontoltabb és átláthatóbb legyen.
Bízom benne, hogy sokan jönnek el sza -
vazni és támogatnak abban, hogy segít -
hessem az önkormányzat munkáját. 

Kiss József képviselőjelölt

Barsi Ákos vagyok, 1971-ben születtem,
gyermekkorom óta Papkeszi-Colorchemia
lakótelepen élek. Nős vagyok, egy gyermek
édesapja. 1990-ben autószerelőként
végeztem, majd a Nitrokémiánál dolgoz-
tam 1998-ig. Ekkor indítottam el vál-
lalkozásomat, aminek az ügyvezetője
vagyok. 2001 évben megválasztottak a
Colori Ifjúsági Klub vezetőjének. 2002-
ben a Településfejlesztési és Kulturális
Bizottság kültagja lettem, de a bizottsági

munkám mellett aktívan képviseltem és
tevékenyen részt vettem az ifjúsági klub
munkájában is. 2006-ban az újonnan
megalakult képviselő-testület megalakítot-
ta a Colori Településrészi Önkormányza-
tot (CTÖT),  ezután a CTÖT kültagjává
választottak, azóta töltöm be ezt a tiszt-
séget. Hiszem, hogy munkámmal hoz-
zájárultam a falu és a lakótelep fej -
lődéséhez, az Önök támogatásával tovább
szolgálhatom Papkeszi községet.

Barsi Ákos képviselőjelölt
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Kedves Papkesziek!
Lassan húsz éve, 2000-ben kerültem ide,
olyan társ (Károlyi László) oldalán, aki
régóta itt élt és szerették őt. A csoport,
amelyhez ekkor csatlakoztam az első perc-
től kedves, befogadó és elfogadó volt.
Nagyon szeretek énekelni, itt megtehet-
tem, szép hangú, jószívű emberekkel
együtt, természetesen így az itt élők közt is
hamarosan otthon érezhettem magam.
Székesfehérváron érettségiztem. Munka

mellett is többször ültem vissza az isko -
lapad ba, Veszprémben tettem sikeres
könyvelői szakvizsgát, s ebben a szakmában
dolgoztam 18 éven át. Később kereskedő
szakvizsgát, majd üzletvezetői képesítést
szereztem, és indítottam saját vállalkozást.
Nyugdíjazásomig sok és sokféle munkát
végeztem.
Három szép lányom született, nagyszerű
gyerekek, nagyon szeretem őket család-
jaikkal, párjaikkal együtt.
Egész eddigi életem során aktív és tevé keny
ember voltam, így a tanulmányaim,
munka, család, beteg családtagok ápolása
mellett is jutott időm, s energiám sokféle
közösségi munkára, immár több mint
ötven éve. Második férjem halála után foly-
tattam az általa megkezdett utat. Nagy
megtiszteltetés, elismerés, s természetesen
felelősség is számomra, hogy 2014-ben
megkaptam a Papkesziért érdemérmet.
Ez év elején nyugdíjba vonultam, így csalá-
dom, unokáim mellett újra több időt és
energiát tudok fordítani egyéb feladatok
ellátására is. Sokak biztatására éreztem úgy,

hogy az Önök bizalmát és támogatását
kérve elindulok az Önkormányzati
választásokon, és a testület keretein belül is
dolgozom a község életét alakító és építő
munkában, mint képviselő. Meg vá -
lasztásom esetén célomnak tartom, hogy
településünk társadalmi és pénzügyi
stabili tásának fenntartása mellett, a közsé -
günkben megteremtett értékeket, hagyo -
mányokat megőrizzük, és fejlesszük. Ennek
érdekében törekedni fogok jó együtt -
működést kialakítani képviselőtársaimmal,
civil szervezetek vezetőivel, tagjaival, az
önkormányzat, s intézményeink munka -
társaival. Fontosnak tartom, hogy a legif-
jabbaktól a legidősebbekig a nekik leg-
megfelelőbb formában gondoskodjunk, s
teremtsünk számukra az igényeiknek
megfelelő lehetőségeket, életteret, hogy
mindenki jól és otthon érezze magát
Papkeszin.
Kérem, s egyben köszönöm is megtisztelő,
támogató bizalmukat!

KÁROLYI-VARGA RÓZSA

Károlyi-Varga Rózsa képviselőjelölt

Tisztelt Papkeszi Lakosok! Kedves
Választópolgárok!
Györkös Tamás, 48 éves gépészmérnök va -
gyok. Születésem óta Papkeszin, Color  che -
mia lakótelepen élek a családommal együtt.
A Ferrineb Szerviz Kft-nél dolgozom.
Felsőfokú képesítést a győri Széchenyi
István Egyetem Gépészmérnöki Karán
szereztem. 

Köszönöm, hogy a 2010-es és 2014-es
választásokon bizalmat szavaztak.

Politikai pártnak soha nem voltam tagja, az
őszi önkormányzati választásokon függet -
len jelöltként indulok! 
A múltam, a jelenem és reményeim szerint
a jövőm is ideköt, ezért nem lehetünk
közömbösek a megoldatlan feladatokat
látva.
Papkeszinek felelősen gondolkodó,
felelősségteljes döntéseket hozó és a dön-
téseket felvállalni tudó képviselőkre van
szüksége, akik megbízatásukat szolgálat-
nak tekintik.

Múlt, jelen, jövő; Hol látnám a legtöbb
tennivalót?
Múlt:
• Választásokhoz közeledve nyugodt lelki-

ismerettel állok elé. Az elmúlt öt évet
tisztességgel végigdolgoztam. A falu
érdekeit mindig szem előtt tartva,

lehetőségeinkhez képest rendezett, gaz-
daságilag stabil helyzetet hagyunk hátra.

• A tudatos és takarékos gazdálkodásnak
köszönhetően az elmúlt 5 évben jó pár
fej lesztés tudott megvalósulni telepü -
lésünkön. Ezáltal javítva az itt élők
életkörülményeit.

Jövő:
Látva az Önkormányzati működés hatá rait,
felelőtlen lenne bármi nagy ígéretet tenni.
Legfőbb fejlesztési lehetőség az anyagi for-
rások ésszerű, takarékos és jó felhasználásá-
val a pályázati rendszerek kihasználása.
• Megfontolt gazdálkodás folytatása, mi -

nél több pályázaton való indulás
elősegítése.

• Az idős, rászoruló és egyedülálló
emberek segítése.

• A több helyen kritikus állapotú útburko-
latok felújításának folytatása.

• Civil szervezetek felélénkítése, közösségi
kapcsolatok létrehozása.

Györkös Tamás képviselőjelölt
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• Ígérhetem, hogy megválasztásom
esetén elfogultság és előítéletek nélkül,
mindig legjobb tudásom szerint, be -

csülettel fogom szolgálni a település
érdekeit.

Bizalmukban bízva tisztelettel:

GYÖRKÖS TAMÁS

Kedves Papkesziek, tisztelt Választó polgárok!
Szeretnék segíteni az Önök érdekeinek kép -
viseletében, hiszem, hogy együtt szebbé és
jobbá tudjuk tenni a lakóhelyünket. Ebben
szeretnék az Önök szolgálatába állni.
A nevem Haszbeck Míra, 1984 nyarán szü -
lettem, azóta élek Papkeszin a családommal.
Az általános iskolát itt végeztem el, majd

tanulmányaimat Várpalotán folytattam. Je -
lenleg egy új célt próbálok teljesíteni, új szak -
mával szeretnék közelebbről megismerkedni,
pedagógiai asszisztensnek tanulok.
Egy kislány boldog anyukája is vagyok,
akinek a boldogsága mindennél fontosabb.
Férjemmel épp ezt próbáljuk elérni lanka-
datlanul. Kislányunk a helyi Bocskai István
Református Általános Iskolába jár, nagyon
szeret játszani, gyakran visszük különböző
játszóterekre is. Úgy gondolom, hogy ját-
szóterekből sosem elég. Viszont a jelen-
legiek fenntartásához elengedhetetlen,
hogy vigyázzunk azok tisztaságára,
épségére. A gyerekek biztonsága minden-
nél fontosabb, ezt én is tudom, hisz isko -
lában is dolgozom. Szeretném, ha mind -
annyiunk gyermeke egy tiszta, szép kör -
nyezetben nőne fel. Szervezhetnénk
közösen több családi programot, akár
pályázatok keretében is, például vásárokat,
koncerteket, versenyeket, kirándulásokat.

Nagyon szeretnék képviselő lenni, olyan,
aki látja azt, ami esetleg hiányzik, és akitől
bárki szívesen kérdez, esetleg kér, mert
tudja, hogy tisztában van az aktualitásokkal
és esetlegesen eljuttatja a kérelmeket a meg-
valósítás felé. Szerintem a fejlődés fontos
eleme a bizalom. Hiszem, hogy együtt biz-
tonságossá és akár gyerekbaráttá tudjuk
tenni a környezetünket. Fontos, hogy
vigyázzunk a helyre, ahol a gyermekeink fel
fognak nőni, és ahol meg fogunk öregedni. 
Ha engem támogatnak egy szavazattal, biz-
tosak lehetnek benne, hogy mindent meg
fogok tenni annak érdekében, hogy egy
örömteli jövőt biztosítsunk a csalá-
dunknak. Tegyünk érte, hogy innen az
emberek ne elköltözzenek, hanem ide
telepedjenek le! Dolgozzunk együtt, szí-
nesítsük meg kis falunk életét!
Remélem sikerült meggyőznöm Önöket és
október 13-án rám szavaznak, hogy együtt
fejlődhessünk!

Rafael-Haszbeck Míra képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgár, Tisztelt Papkeszi
Lakosok!
Pethő-Pataki Szilvia vagyok, Papkeszin,
Colorchemia lakótelepen élek férjemmel és
két kisgyermekünkkel.
Ezúton szeretném megköszönni Önöknek,
hogy a 2014-es önkormányzati választá-
sokon bizalmat szavaztak nekem!
Remélem, az elmúlt 5 évben végzett
képviselői munkámmal megszolgáltam az
Önök szavazatát.
Kis településünk, valamint a hozzá tartozó
lakótelepi településrész az elmúlt 5 évben a
sikeres pályázatoknak és az odaadó, lelkiis-
meretes munkának köszönhetően épült,

szépült, megújult. Azonban nem dől-
hetünk hátra, nem ülhetünk a babér-
jainkon, még rengeteg munka vár ránk.
Egy kis község életében folyamatosan
adódnak feladatok, mindig van meg -
oldandó probléma.
Amennyiben Ön is úgy gondolja, hogy
folytathatom a már 5 éve végzett munkát,
segíthetem továbbra is a község jobbá
tételét, kérem, tiszteljen meg szavazatával!
A legjobb tudásom szerint fogom ellátni
képviselői feladataimat, és ezzel igyekszem
meghálálni az Önök szavazatát!
Kérem, a 2019-es Önkormányzati választá-
sokon szavazzon rám! Köszönöm!

Pethő-Pataki Szilvia képviselőjelölt

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
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Tisztelt Lakosság és Választópolgárok!
Az idei évben nagy elhatározásra szántam el
magam, miszerint képviselőként is sze ret -
ném támogatni a településünket, mivel már
több mint 12 éve a falu érdekeit előtérbe
helyezve végzem munkámat. Úgy gondo-
lom, sokan ismernek, ennek elle nére enged-
jék meg nekem, hogy bemutatkozzam.
Rafael Zsolt vagyok. 1984. 10. 20-án szü l et -
tem Veszprémben. Papkeszin nevel ked tem
fel és általános iskolai tanulmányaimat is itt
folytattam. Majd kőműves képesítést szerez -
tem. Közben a családi gazdaságban segéd-
keztem szüleimnek és elvégeztem a
nehézgép-kezelői tanfolyamot.  

2007 óta dolgozom a Papkeszi Önkor-
mányzatnál, mint falugondnok és temető-
gondnok. Mellette a családi gazdaságban
tevékenykedem.
Két fiam van, akik közül a kisebbik szintén
a Bocskai István Református Általános
Iskola padjait koptatja. 
Együtt élek a falu mindennapjaival,
ismerem a falu minden zegzugát. Ismerem a
mindennapos problémákat, amiket hiszem,
hogy közös erővel meg tudunk oldani.  
A jövőben a tapasztalataimat szeretném
képviselőként kamatoztatni, hogy a mi kis
falunkat támogathassam a fejlődés útján.
Előre is köszönöm megtisztelő bizalmukat!

Rafael Zsolt képviselőjelölt

Tisztelt Választó polgárok, Tisztelt
Papkeszi lakosok!
Takács Tibor vagyok. Születésem óta a
településen élek. Párommal és felnőtt
fiammal a Vasút utcában lakom. 
A leköszönő testület alpolgármestereként
tevé kenykedtem. Igyekeztem mindig
tisztesen helyt állni, a rám bízott felada-
tokat a legjobb tudásom szerint elvégezni,
mindig, mindenhol szem előtt tartva a
települést, és a javát szolgálni.
Az októberi választáson független kép vi se -
lőként indulok, és bízom az Önök szavaza-
tában, hogy ebben a ciklusban is a testület
tagja lehetek. Szeretném a már megszerzett
tapasztalatomat kamatoztatni a falu érde -

kében. Javítani szeretném a tájékoztatást,
az információ áramlását elősegíteni a
lakosság számára. Szeretném még komfor-
tosabbá, biztonságosabbá, nyugodtabbá
tenni kicsiny kis falunkat.
Nagyokat ígérni úgy gondolom nem
szabad, de az adódó lehetőségeket igen is ki
kell használni, meg kell fogni minden
lehetőséget a falu jobbá tételéhez, a la kos -
ság kényelmét szolgálva.
Kérem a Tisztelt választókat, hogy támo-
gassanak szavazatukkal és én a munkám-
mal meghálálom Önöknek.

Köszönöm szépen, hogy végigolvasták e
pár sort.

Takács Tibor képviselőjelölt

Czotter Csaba Lászlóné (Czipp Rózsa)
vagyok. Papkeszin születtem és itt élek
jelenleg is.
A Vadrózsa Óvodában dolgoztam 44 évig,
most már nyugdíjas éveimet töltöm. Az
elmúlt 5 évben képviselőként tevé -
kenykedtem, így jobban beleláttam a falu
életébe és gondjaiba. Képviselő társaimmal
a lehetőségekhez mérten fejlesztettük a
falut: javítottuk az utakat, járdákat, felújí-
tottuk az Önkormányzat épületét, az
orvosi rendelőnél és a védőnői szolgálatnál
megtörtént az ablakok cseréje, segítettük a

családokat és időseket év végén ajándékcso-
maggal, pénzzel.
Tisztelt Papkeszi Lakosok!
Ha szavazatukkal megtisztelnek, továbbra
is a faluért fogok minden energiámmal
tevékenykedni. A nyugdíjas klub új tag-
jaként az idős embereket is fogom képvisel-
ni. Küldetésemnek érzem továbbra is az
intézményeink (iskola, óvoda, kultúrház)
fejlesztését.
Támogatni fogom az utak, járdák további
felújítását.
Előre is köszönöm megtisztelő bizalmukat.

Czotter Csaba Lászlóné képviselőjelölt
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Humpók Ferencné Turzó Ibolya vagyok.
1964-ben születtem Derecskén (Hajdú-
Bihar megyében). 1982 októberében
kerültem a településre házasságom révén.
1985. október 16-tól dolgozom Papkeszin
mint szociális gondozó és ápoló. Előtte
Debrecenben az Orvostudományi
Egyetem Klinikáján, mint csecsemő- és
kisgyermekgondozó. Nagyon hamar be -

illeszkedtem a településen, és egyre több
ismerőst, barátot szereztem. Képviselőként
szeretném segíteni a polgármester munká -
ját, együtt dolgozni az önkormányzat dol-
gozóival, civil szervezetekkel és a település
lakóival. Ezzel célom, hogy a képviselő-
testület tagjaként felkészülten, hoz-
záértően tevékenykedjek és helyes dön-
téseket hozzak a faluközösség érdekében.

Humpók Ferencné képviselőjelölt

2010 decemberben költöztünk élettársam-
mal a községbe. Állattartással foglalkozunk
hobbiszinten, ezért választottuk ottho-
nunknak a települést. A folyamatos tanulás
híveként állandó jelleggel bővítem

ismereteim, végzettségeim. 2006-ban
diplomáztam szociális munkásként, majd
később élménypedagógiát, állatasszisztált
foglalkozás vezetést tanultam, továbbá
mediátorként is dolgozom. 2013-ban,
majd 2015–2017-ig dolgoztam család-
segítő munkatársként Papkeszi községben,
amely során számos emberrel dolgoztam
problémája megoldásában, megismer -
kedtem a gyermekközösséggel, a helyben
dolgozó szakemberekkel.
Jelenleg Vár palota Járásban a Család- és
Gyer mekjóléti Központ szakmai vezető-
jeként dolgozom a járásba tartozó, közeli
települések szociális helyzetének javításán,
a gyermekek mindenek felett álló
érdekében. Mindezek mellett a Vadrózsa
Tagóvoda szülői munkaközösségének
lelkes tagjaként igyekszem megmutatni,

hogy szülői és pedagógusi összefogással
nincs olyan cél, amit ne tudnánk meg-
valósítani óvodásaink érdekében. Fon tos -
nak tartom, hogy a jövőben a gyermekek
érdekei mindinkább előtérbe helyeződ-
jenek, hiszen ők a jövőnk zálogai. A gyer-
mekek, fiatalok számára a szabadidő
hasznos eltöltésére mind több lehetőség
megteremtése a célom sportegyesületek,
tehetséggondozás, programok, közösségi
tér kialakítása által. Szeretném a közösség
javára fordítani széleskörű tapaszta-
lataimat, ismereteimet, ismeretségeimet,
amelyet a közel 12 év gyermekvédelmi
munka alatt szereztem. Büszkeséggel tölt
el, hogy a helyi közösség tagja vagyok és
remélem bizalmat szavaznak, hogy a
jövőben segíthessem munkámmal a község
érdekeit a képviselőtestület tagjaként.

Förköli Katalin képviselőjelölt

Horváth Annamária vagyok, 1984-ben
születtem. Születésem óta Papkeszin élek.
Ötödik éve dolgozom a helyi Bocskai István
Református Általános Iskolában, mint isko-
latitkár. Munkámból kifolyólag napi szinten
sok szülővel, gyermekkel találkozom,
akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolok.
Örömmel veszem, ha az emberek a bizal-
mukba fogadnak, s kisebb-nagyobb prob-
lémáikkal, észrevételeikkel felkeresnek.
Gondjaikat, kéréseiket mindig kiemelten
kezeltem, és a képviselőtestület elé vittem.
Bízom benne, hogy az elmúlt időszakban
képviselőként megszerzett tapasztalatot,

tudást az Önök jóvoltából ez év október
13-án Papkeszi község megválasztott
képviselőjeként kamatoztathatom az
elkövetkező öt évben.
A továbbiakban is lelkiismeretes munkával
szeretném segíteni a falu fejlődését, illetve a
lakosság véleményét szem előtt tartva, jó
döntések meghozatalával, az Önök és a
településünk érdekeit képviselve szeretnék
tevékenykedni.
Ennek megvalósításához, megvalósu -
lásához viszont az Önök, falubeliek támo-
gatására, szavazatára van szükségem. 
Bizalmukat ezúton is köszönöm!

Horváth Annamária képviselőjelölt
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