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Kedves Papkesziek!
Gyakran hallom, hogy megint eltelt egy év. Ha gyermekeink, unokáink növekedését nem látnánk,
talán észre sem vennénk az idő múlását. Ilyenkor, karácsony közeledtével, felelevenítjük az év során
megélt eseményeket. Újraéljük a születésnapokat, a jól sikerült családi ünnepeket, de a nyári
szabadság boldog pillanatai is eszünkbe jutnak. Örömmel gondolunk a kertben termő gyümöl csökre
és zöldségekre, amelyeket a fagyasztó, spájz vagy a pince rejteget. Ahogy a nyár perzselő melege
égette bőrünket, úgy melegíti majd szívünket a szeretet ünnepe. Még merengünk az elmúlt időn,
de már számoljuk a napokat karácsonyig. Úgy érezzük, hogy a sok-sok reklámban, az üzletek
dekorációiban korai még a karácsonyi készülődés, de az évek során ezt már megszoktuk.
A csomagszállító autók egymást érik útjainkon, már gépiesen fékez nek a házak előtt, nem először
hoznak csomagot. Lassan eldöntjük, hogy kinek mivel kedveskedünk, próbálunk mindenkire
gondolni. Már sokszor hallottuk, hogy az az igazi ajándék, amit szívből adunk, nem pedig az,
amit muszájból vagy kötelességből. Az ajándék lehet drága vagy olcsó, hasznos vagy haszontalan,
de lehet mosoly, ölelés vagy akár egy bátorító biccentés is. 

Sokkal szebb ajándék a jóindulat kifejezése a bántás helyett, egymás megsegítése a másik letiprása
és a gáncsos kodás helyett, a csendes támogatás a harsány indulatok helyett. Szerintem sokkal többet
ér egy igazi mosoly vagy köszönet, mint egy drága és haszontalan ajándék.

Köszönöm a segítségét mindenkinek, aki a település rendezvényeit segítette és támogatta, bízom
benne, hogy számuk majd egyre gyarapodik. Köszönöm a sok-sok társadalmi munkát, amit
falunkban-falunkért önzetlenül végeztek. Köszönetemet fejezem ki azoknak, akik csendes,
megbízható munkájukkal jelen vannak a falu életében, akik szerényen meghúzódnak –
akiknek nem a ki rakat a fontos! –, de mindig ott vannak, ha szükség van rájuk!
Köszönöm, hogy ebben az évben is számíthattunk rájuk!

Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket.
Leljék örömüket szeretteikben és ember társaikban, hogy az egész éves rohanás után
egy kicsit meg állva, a karácsonyi ünnepek szeretetben, békében, nyugalomban teljenek,
és az új esztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük.

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog újévet kívánok
településünk minden lakójának!

RÁCZKEVI LAJOS POLGÁRMESTER
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Mindenek előtt szeretnék köszönetet mon-
dani az engem és képviselőtársaimat kitün-
tető bizalomért, amellyel megbíztak ben-
nünket a település vezetésével, ránk bízva
a falu és közösségfej lesztés jövőépítő
munkáját. Köszönetet mondok mindazok-
nak, akik a választások előkészítésében és
lebonyolításában részt vettek, a helyi
választási iroda, a helyi választási bizottság,
a szavazatszámláló bizottságok tagjainak
pontos, lelkiismeretes munkájukért.

A helyi önkormányzati képviselők és polgár -
mesterek 2019. október 13-án megtartott
választásával a nyolcadik önkormányzati cik-
lus veszi kezdetét. A jelöltek közül sza va -
zataikkal Önök kiválasztották azokat, akiket
a legalkalmasabbnak tartanak a közügyek
intézésére, az Önök képviseletére. Papkeszi
község lakossága azzal a bizalommal tün-
tetett ki bennünket, hogy mun kánkkal öt
éven keresztül a település fejlődését szol-
gáljuk, a közügyeket a hatályos jogszabályok
alapján, a köz érdekeinek legmesszebb-
menőkig történő figyelembe vételével intéz-
zük, ahogy erre esküt is tettünk.

Papkeszi polgármestereként arra kérem
képviselőtársaimat és a tele pülés minden
lakóját, hogy a korábbi évek takarékos gaz -
dál kodását folytatva, lehetőségeinket a leg -
jobban kihasználva gazdagíthassuk, és
tehessük minél élhetőbbé településünket.
Kérem, támogassanak abban, hogy az előt-
tünk álló öt év alatt folytathassuk az előző

ciklusban megkezdett munkát és megvaló-
sulhasson 
– a csapadékvíz elvezetés a református

temp lomtól a Bendola patakig,
– a papkeszi művelődési ház felújítása és

bővítése, korszerű illemhelyek és ruhatár
kialakítása, 

– a hiányzó járdák pótlása, a meglévők
javítása,

– a településrészek belső úthálózatának
felújítása,

– az óvoda tetőszerkezetének cseréje,
az épü let akadálymentesítése,

– falugondnok telephely kialakításának
befejezése a Bajcsy-Zsilinszky utcában,

– telepgondnoki telephely bővítése Color -
ban,

– a sportöltöző tetőszigetelése,
– kerékpárút kialakítása a balatoni kerék -

párúthoz történő csatlakozással.
Továbbra is fontosnak tartom, hogy az itt
élők minél nagyobb számban legyenek
látogatói, aktív résztvevői kulturális,
közösségi rendezvényeinknek.

Az elhelyezkedési lehetőségek javítása terén
az elmúlt ciklusban jelentős javulást sikerült
elérni. A közeli – és a távolabbi – nagy vá -
rosokban működő vállalatok által
üzemeltetett szerződéses járatok lehetővé
tették, hogy a korábban a közlekedési
nehézségek miatt elhelyezkedni nem tudó,
de dolgozni akaró polgárok munkahelyhez,
és annak eredményeképpen munkajö ve -
delemhez jussanak. 

Néhány vállalkozás települt be Papkeszire,
így néhány helyi lakos ott is talált munkát.

Colorchemia ipartelep kármentesítése
esetén a betelepülő ipar is sokat javíthatna
a munkaügyi helyzeten. Sajnos továbbra is
azt kell elmondanunk, hogy a kár-
mentesítésben hosszú évek óta nincs jelen-
tős előrelépés, illetve az ipartelep többségi
tulajdonosai nem keresik a lehetőséget,
hogyan lehetne tulajdonukat hasznosítani.

A tömegközlekedés javulásával, új buszjára-
tok Papkeszire történő „betérésével”, illetve
a menetrend helyi igényekhez történő
alakításával könnyebbé vált településünk
megközelítése mind az aktív dolgozók,
mind pedig az iskolába járó tanulók részére.  

Fontosnak tartom, hogy ügyes-bajos dol-
gaik intézéséhez továbbra is helyben
kaphassanak pontos és szakszerű segítséget. 

Bízom abban, hogy képviselőtársaim part-
nerek lesznek a fentiekben ismertetett
célok elérésében, hiszen képviselőjelölti
programjaik hasonló célkitűzéseket tartal-
maztak. Kérem, hogy egy esetleges sikerte-
lenség ne szegje senkinek kedvét, ne inog-
janak meg akkor sem, ha netán kényel-
metlen döntést kell hozni. Hiszem, hogy
együtt, közösen sokat tudunk tenni
Papkeszi jobb és szebb jövőjéért!

RÁCZKEVI LAJOS POLGÁRMESTER

Tisztelt papkeszi lakosok!

Tájékoztató
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester-választás eredményéről

Névjegyzéken szereplő választópolgárok
száma: 1297 fő
Szavazóként megjelent: 575 fő

Érvénytelen szavazólapok száma
Polgármester választása: 5 db
Helyi önkormányzati képviselők választása
szavazólapok: 17 db

Polgármester-választás érvényes szava -
zólapok: 570 db

Jelölt neve 001.sz.kör 002. sz.kör Összesen

Ráczkevi Lajos független jelölt 278 68 346

Simon-Jójárt Sándor János
független jelölt 182 28 210

Kis János független jelölt 11 3 14
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Helyi önkormányzati képviselők választása érvényes szavazólapok: 558 db

Jelölt neve Jelölő szervezet Érvényes szavazatok száma Eredmény a szavazatok alapján

Némethné Siliga Ivett független jelölt 124
Humpók Mária független jelölt 130
Kiss József független jelölt 85
Barsi Ákos független jelölt 165
Károlyi-Varga Rózsa független jelölt 156
Györkös Tamás független jelölt 258 képviselő
Rafael-Haszbeck Míra független jelölt 84
Pethő-Pataki Szilvia független jelölt 243 képviselő
Rafael Zsolt független jelölt 169
Takács Tibor független jelölt 172
Czotter Csaba Lászlóné független jelölt 203 képviselő
Humpók Ferencné független jelölt 177 képviselő
Förköli Katalin független jelölt 114
Simon-Jójárt Sándor János független jelölt 303 képviselő
Horváth Annamária független jelölt 233 képviselő

Az előző ciklus Képviselő-testülete 2019.
szeptember 25-én tartotta utolsó rendes
ülését.

A Képviselő-testület
• tájékoztatót hallgatott meg a település
munkaügyi helyzetéről.
• kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön -

kormányzati Ösztön díj 2020. évi pályázatát.
• elfogadta a 2018. évben igénybe vett

támogatások elszámolásának felülvizs-
gálatáról szóló ellenőri jelentést.

• a fogorvosi ellátás zavartalan biztosítása
érdekében, a NEAK által folyósított
egészségügyi szolgáltatás fix díj 40%-os
kiesésének pótlásáról döntött. A fogor-
vosi szolgálatot fenntartó önkormányza-
tok – Berhida, Vilonya és Pap keszi –
a települések lakosságszámának arányá -
ban pótolják a kiesett finanszírozást
a fog orvos részére. Ez az összeg Papkeszi
község esetében 38.630 Ft havonta, 2019.
október 1-jétől.

• a polgármester- és képviselőjelöltek be -
mutatkozásához térítésmentesen bizto -

sította a művelődési házat 2019. október
7-én.

• a helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek választása le bonyolításában
résztvevő SzSzB., HVB. és HVI. tagok –
várhatóan 18 fő – részére a választás napján
meleg étkezés biztosításáról döntött.

2019. október 13-án megtartott önkor-
mányzati választásokon a 2019–2024. cik-
lusra megválasztott Képviselő-testület 2019.
október 30-án tartotta alakuló ülését.
• A Képviselő-testület meghallgatta a He -

lyi Választási Bizottság elnökének vá -
lasztási eredményről szóló tájékozta tóját,
azt követően a képviselők, majd a pol-
gármester esküt tett és aláírták az esküok-
mányokat.

• A polgármester ismertette gazdasági
prog ramját.

• A Képviselő-testület – a polgármester
javaslatára – megválasztotta az alpol-
gármestert. Györkös Tamást 5 igen és 1
nem sza va zattal választotta meg a testület
a 2019–2024. ciklus alpolgármesterévé.

• A Képviselő-testület a polgármester havi
illetményét – Magyar ország helyi önkor-
mányzatairól szóló CLXXXIX. törvény
71. § (4) bekezdésében foglaltak alapján
– 498.600 Ft/hó összegben, havi költ-
ségtérítését – Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló CLXXXIX. törvény
71. § (6) bekezdésében foglaltak alapján
– 74.800 Ft/hó összegben rögzítette.

• Képviselő-testülete Györkös Tamás alpol-
gármester havi tiszteletdíját – Ma gyar -
ország helyi önkormányzatairól szóló
CLXXXIX. törvény 80. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján – 112.200
Ft/hó összegben, havi költségtérítését –
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló CLXXXIX. törvény 80. § (3)
bekezdésében foglaltak alapján – 16.800
Ft/hó összegben állapította meg.

• A Képviselő-testület megállapította utol-
só negyedévi munkatervét.

• A Képviselő-testület a jogszabályi fel -
tételeknek való megfelelésre való tekin-
tettel úgy döntött, hogy a Colorchemia
Településrészi Önkormányzati Testület

PAPKESZI község 2019–2024 ciklusra megválasztott képviselő-testülete

Önkormányzati Hírek

Ráczkevi Lajos polgármester
Czotter Csaba Lászlóné képviselő Horváth Annamária képviselő Pethő-Pataki Szilvia képviselő
Györkös Tamás képviselő Humpók Ferencné képviselő Simon-Jójárt Sándor János képviselő
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összetételét – képviselők és kültagok lét-
számának arányát – megváltoztatja.

A Képviselő-testület 2019. november
6-án rendkívüli ülést tartott.
A Képviselő-testület 
• a Balatonalmádi Szociális Társulás Tár su -

lási Tanácsába Ráczkevi Lajos polgár -
mestert delegálta. 

• a Közép-Duna Vidéke Hulladék gaz dál -
kodási Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába Ráczkevi Lajos polgármestert,
aka dályoztatása esetén Györkös Tamás
alpolgármestert, mindkettejük akadályoz-
tatása esetén Pethő-Pataki Szilvia kép -
viselőt delegálta.

A Képviselő-testület 2019. november
18-án Colorchemia településrészen köz -
meg hallgatást tartott. 
A közmeghallgatás résztvevői 
• meghallgatták Vágfalvi Attila r. őrnagy

(Balatonalmádi Rendőr kapitányság Ba la -
ton kenese Rendőrőrs parancsnok he -
lyettes) beszámolóját a település közbiz-
tonsági helyzetéről.

• tájékoztatást kaptak a település pénzügyi,
gazdasági helyzetéről. (A beszámolót a Pap -
keszi Hírlap jelen számában közzétesszük.)

A Képviselő-testület 
• módosította az önkormányzat szervezeti

és működési szabályzatáról szóló 11/2013.
(IX. 3.) önkormányzati rendeletét.

• a szervezeti és működési szabályzat ha -
tály balépését követően megválasztotta az
önkormányzat bizottságainak elnökét,
tagjait. 

Colorchemia Településrészi Önkor-
mányzati Testület
Elnöke: Pethő-Pataki Szilvia képviselő
Tagjai: Czotter Csaba Lászlóné képviselő,
Horváth Annamária képviselő, Barsi Ákos
(kültag), Stéberné Endrédi Márta (kültag)

Pénzügyi, Településfejlesztési és Kör -
nyezetvédelmi Bizottság
Elnöke: Horváth Annamária képviselő
Tagjai: Czotter Csaba Lászlóné képviselő
Humpók Ferencné képviselő, Horváth
Ádámné (kültag), Tóthné Magyar Regina
(kültag)

Vagyonnyilatkozati Bizottság
Elnöke: Pethő-Pataki Szilvia képviselő

Tagjai: Czotter Csaba Lászlóné képviselő,
Humpók Ferencné képviselő

A megválasztott bizottsági tagoknak ez úton is
gratulálunk! Az előttük álló feladatok végreha-
jtásához jó erőt, egészséget, kitartást kívánunk!

A Képviselő-testület 2019. november
19-én a Községháza tanácstermében tar-
tott közmeghallgatást. 

A közmeghallgatás résztvevői 
• meghallgatták Vágfalvi Attila r.őrnagy

(Balatonalmádi Rendőrkapitányság Ba la -
ton kenese Rendőrőrs parancsnok he -
lyettes) beszámolóját a település közbiz-
tonsági helyzetéről.

• meghallgatták Mézes József, a Meg újulás –
Pelso Régió Egészséges Kör nye zetéért
Egyesület elnökének tájékoztatóját az
egyesület létrejöttének szükségességéről,
céljaikról, eddigi tevé kenységükről.

• tájékoztatást kaptak a település pénzügyi,
gaz dasági helyzetéről. (A beszámolót a Pap -
keszi Hírlap jelen számában közzétesszük.)

A Képviselő-testület 
• elfogadta a Papkeszi Község Önkormányza-

ta 2019. évi költségvetésének III. negyedévi
végrehajtásáról szóló beszámolót.

• módosította az önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.)
önkormányzati rendeletét.

• megvitatta az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló önkormányzati ren-
deletet, és annak módosításáról döntött.
A mó dosításokat tartalmazó rendelet-
tervezet a következő testületi ülésen
kerül beterjesztésre.

• felülvizsgálta a helyi adókról szóló önkor -
mányzati rendeletet és úgy döntött, hogy
a helyi adók mértékét 2020. január
1-jétől nem módosítja.

• megtárgyalta az átruházott szociális
jogkörök gyakorlásáról szóló beszámolót.

• a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíj havi összegének 6.000
Ft/hó összegre történő emeléséről döntött.

• elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatokat.
A testület Leposa Virág Kata, Mester
Bianka, Torma Szimonetta és Kovács Réka
„A típusú” pályázatát, továbbá Brasch
Renáta „B típusú” pályázatát támogatta.

• elfogadta az EFOP-1.5.2-16-2017-
00015 azonosító számú pályázati projekt
utalványszabályzatát.

• döntött az önkormányzat tulajdonát
képező Papkeszi 703. és 704. hrsz. alatti
felvett ingatlanok (colori építési telkek)
értékesítéséről, kijelölte azok vevőit.

• megtárgyalta a 2019. évi szociális támo-
gatások felhasználása tárgyában készült
előterjesztést.

• elfogadta a kötelező felvételt biztosító álta -
lános iskolák Veszprémi Járási Hivatal által
megállapított körzethatárait. Pap keszi
község vonatkozásában a kötelező felvételt
biztosító általános iskolák a papkeszi
Bocskai István Református Álta lános Iskola
és a balatonfűzfői Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.

A Képviselő-testület ülésének jegyző -
könyvei az önkormányzat hivatalos hon-
lapján az alábbi linken érhetőek el: 
http://papkeszi.hu/onkormanyzat/kepvise
lo-testulet-2/jegyzokonyvek/

Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi
tevékenységéről. (Ráczkevi Lajos

polgármester közmeghallgatásokon
ismertetett beszámolója.)

TISZTELT PAPKESZI LAKOSOK!

Az előző közmeghallgatás óta eltelt egy év,
ismét számot adunk tele pülésünk lakóinak
a végzett munkáról, sikereinkről, nehéz -
ségeinkről, az előttünk álló feladatokról,
terveinkről. 

Az önkormányzat 2019. évi gazdál -
kodásáról az alábbiakban tájékoztatom
Önöket:
Papkeszi Község Önkormányzatának 2019.
évi költségvetési fő összege: 142.632.000 Ft,
melynek legnagyobb részét a kötelezően
ellátandó feladatokra kell, hogy fordítsa az
önkormányzat. A kö telező feladatokon túl
az önként vállalt fejlesztésekre, civil
szervezeteknek nyújtott támogatásokra
csak saját forrásból van lehetőség, azonban
azok alacsony összege nem igazán engedi
„nagyban” álmodni a Képviselő-testületet. 

(Folytatás a 9. oldalon)
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Mi történt az iskolában?
Úgy tűnik, most indult a tanév, és tessék,
ismét három hónap gazdag történéseiről
számolhatunk be. Kezdjük!

Szeptember

Idősek napja
Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel és
odafigyeléssel készült e nap méltó megün-
neplésére. A 4. osztály Leposa Katalin
tanító nénivel  versekkel, dalokkal köszön-
tötte a megjelenteket.

Köcsi-tó
Az 5. osztály szülőkkel, gyerekekkel és Éva
nénivel estébe hajló kirándulást szervezett
a Köcsi-tóhoz. Megjárták a Balaton-
felvidék egyik legszebb kilátóját, jókat ját-
szottak, beszélgettek, ismerkedtek a felsős
lét nagy kalandja előtt. Ráadásul a geoláda
apróságait is meg találták, és ahogy illik,
maguk is hagytak benne apró kincseket.

Október
Aradi vértanúk napja
A 6. osztály Aranka néni segítségével
meghatóvá, felemelővé tette számunkra
a megemlékezést. Ünnepi öltözékük mellé
lelküket is felöltöztették, így a gyászszalag-
gal, világító gyertyák fényénél mindenki
megérezte, miért fontos a főhajtás, és talán
megértette: magyarnak lenni nem szár-
mazás, hanem vállalás dolga.

1956. október 23.
Egy igaz harcot ünnepeltünk a 8. osztály
közreműködésével. Barbi néni osztálya
magát a forradalmat keltette életre. Annak
lelkesültségével, fiatal bátorságával, mának
üzenő igazságaival. Felemelő volt látni
végzőseinket, akik bátran mozogtak a vál-
tott terekben, értőn adták át 1956 szá-
mukra is fontos üzenetét. Záró dalukkal
csak megkoronázták a műsort, hiszen fiú
létükre ez igen bátor és derék dolog volt. 
Szokásainkhoz hűen a napot ünnepi
emlékfutással zártuk. 

Spenót Panna
Anna hercegnő kizárólag csak tortát, gumi -
cukrot, édességet hajlandó enni, de a sze -

relem spenótot kedvelő háziasszonyt farag
belőle. Az idei évad első gyermekszínházas
előadása, a Spenót Panna bemutatója
október 20-án volt a Veszprémi Petőfi
Szín ház ban. Iskolánk alsó tagozata is látta
az előadást. Nagyon tetszett nekik, hiszen
rajzok is születtek az élmény nyomán.
Spenótfogyasztásunkra az előadás sajnos
nem hatott. Talán majd a szerelem!

November
Pannon Csillagda
Bakonybélen találjuk hazánk első számú
csillagászati ismeretterjesztő központját,
ahol csillagászattörténeti kiállítás, plane -
tárium, távcsőpark várja a gyerekeket. A 6.
osztálynak tanulságos, okos programot
szervezett Aranka néni, hiszen felke re -
kedtek és meglátogatták a Csillagdát.
Az órákon tanultak így élménnyé, tapasz-
talattá váltak. És ki tudja? Valaki talán ked-
vet kap a csillagászathoz!

Szakmabemutató nap
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Ipar -
kamara szakmabemutató napot szervezett
6–7–8. osztályos diákok részére a vár-
palotai Gál Gyula Sportcsarnokban 2019.
november 6-án. 
A rendezvény fő célkitűzéseként – a kama-
ra pályaorientációs szolgáltatásai kere -
tében – a tanulók közvetlenül, gyakorló

szakemberek bemutatóján keresztül
kaphattak tájékoztatást a különböző szak-
mákról és megismerkedhettek a szak kép -
zési lehetőségekkel. Barbi néni szerve -
zésében a mi 7–8. osztályunk is kipróbál-
hatta az adott szakmák egy-egy munka -
mozzanatát. Éltek is a lehető ség gel, 10–12
szakmával kerültek testközelbe.

Apród Hét Próba
A MATASZ VME a Honvédelmi sport-
szövetség támogatásával a 2019-es évben
egy játékos vetélkedőt szervezett Veszp -
rémben, a Vá rosi Stadionban. Az Apród
Hét Próba rendezvényen a katonai hagyo -
mányokhoz kapcsolódó játékos vetélkedés-
sel színesítették az öt éve beindított prog -
ramot.
A hét próba: kézigránát dobás célba, lég-
puska lövészet, darts célba dobás, petanque
(a tűzérek játéka), Mátrix tájékozódás,
fegyveres váltófutás. A bocskais apródok
kupát nyertek. Név szerint: Antal Csongor,
Balázs Kristóf, Szabó Ákos és Varga Lajos.
Gratulálunk!

Erzsébet-bál
A Szülői Munkaközösség által szervezett
bál idén nagyon sike res volt. A rendezvény
teljes bevétele az iskola javát szolgálja.
Köszönjük mindazoknak, akik ezen sokat
munkálkodtak, sőt, még műsorral is
meglepték a résztvevőket. Örülünk, hogy
sokan jöttek el, és amellett hogy jót mulat-
tak, az iskolának is segítettek!

Suliváró
Leendő elsőseinket hívogatva elindult öt
foglalkozásból álló Suli váró programunk.
E foglalkozások segítik a kicsiket az iskola,
a ta nító megismerésében. Leposa Katatalin
tanító néni Márton-napi meglepetésekkel
várta a gyerekeket. Szeretettel várjuk őket
leg közelebb is!

RPI rendezvény
A Református Pedagógiai Intézet Kiemelt
Bázisintézményeként iskolánk első osztá -
lya Andi néni irányításával négy iskola tíz
pedagógusának tartott bemutató foglal -
kozást. A bemutató tárgya az 1. osztályos
olvasás tanítása Meixner-módszerrel.

Bocskai Hírmondó

Szakmabemutató nap

Szakmabemutató nap
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A Meixner-módszer egy diszlexia preven-
ciós olvasástanítási módszer. Meixner
Ildikó, magyar gyógypedagógus, pszicholó-
gus és pe dagógiai szakpszichológus ne vé -
hez fűződik. A fejlesztési módszer lényege,
hogy az olvasási készség hiányainak pótlása
és az olvasástanulás nem különül el a b e -
széd fejlesztéstől, ezáltal segíti a gyermeket
a betűk és a hangok összekap csolásában.
A módszer szerint haladva a könnyen
összetéveszthető betűket nagy időkülönb-
séggel tanítják, figyelve a ritmusérzék, a tér-
beli tájékozódás és a nyelvi készségek
fejlesztésére is. Kiséné Kovács Andrea tanító
néni és az elsősök nyugodt magabiztossága
mindenkit meggyőzött. Jobb lassan, biztos
tudással haladni!

Microsoft Innovatív Iskola Program
125 iskola iratkozott be a Microsoft
Innovatív Iskola Program 2018/2019-es
évfolyamára. A miénk is. Elsődleges
célunk, hogy élenjárói legyünk a digitalizá-
ciónak, és magunk számára hasznos

gyakor latot építsünk ki. Ehhez a program
minden segítséget megad.
Az iskolaigazgatókat vezetőképző tréning-
sorozattal, a tanárokat módszertani képzés-
sel készítik fel. De az innovatív pedagógia
addig is bármikor „házhoz jön”; a rendhagyó
tanítási mintanapra meghívott Innovatív
Pedagógus Minecraft-tal, 3D Paint-tel, digi -
tális autóskártyákkal, OneNote Osztály -
jegyzetfüzettel, Teams feladatkiosztással
hozza el a 21. századi órákat a diákoknak. 
A program arra is törekszik, hogy az eltérő
kultúrákat összekösse. A mi testvérisko -
lánk Ruandában van egy vízilovak lakta tó
mellett.  A bemutatkozás megtörtént, egy -
más kultúrájából adtak ízelítőt egymásnak
a ruandai és a papkeszi gyerekek.  Népünk
táncaiból Baka Levente adott ízelítőt. Ez
a gyerekeknek egy nagy kaland volt.

Puszirablók
A Kultúrház szervezésében Vig Balázs mese -
íróval találkoztak alsósaink. A szerző Puszi -
rablók című könyve alapján játékos, interak-
tív foglalkozást tartott a gyere keknek.
Tetszett nekik, hogy nem csak szemlélői,
hanem részesei is a történéseknek. Milyen jó
lenne, ha az olvasáshoz kedvet kapnának!

Szent Imre kórustalálkozó
Többéves hagyománya van, hogy a bala-
tonfűzfői Jézus Szíve-plébánia kórus ta lál -
kozót szervez a környék általános iskoláit
megszólítva. Első szent királyunk fia, Szent

Imre herceg a magyar ifjúság példaképe és
pártfogója, akinek szobra a plébániakert
előtt áll. Idén november 8-án találkoztak a
kórusok. Énekkarunk Virágh Sándor
lelkipásztorunk vezetésével ér kezett. A 130
részt vevő gyönyörűen be énekelte a temp -
lomot, méltón ünnepelve az eseményt.
A nap végén sütemény és forró tea mellett
beszélgetés következett.
Laposa Norbert plébános mindenkinek
megköszönte a részvételt, valamint a ven -
déglátásban nyújtott segítséget.
November 10-én gyerekeink részt vettek
a papkeszi búcsúval egybekötött hálaadó
szentmisén a Szent Imre kápolna fel újí -
tásáért.

Szépkiejtési verseny
30 alsós és 32 felsős diák vett részt
Szépkiejtési versenyünkön. A kétfordulós
megmérettetésen egy választott és egy
kötelező szöveg hibátlan felolvasása volt
a feladat. Szívmelengető és örömteli volt
látni a lelkesedést, hallgatni a pontos,
kifeje ző, értő olvasást. Helyezések helyett
a gyerekek arany, ezüst és bronz minősítést
kaptak, nem adtunk helyezéseket. Ezzel is
a folytatásra szeretnénk őket bátorítani.
Mindenkinek szívből gratulálunk!

Ennyi minden történt nálunk, a Bocskai ban!

FORINTOSNÉ BARABÁS MARIANN

KRÓNIKÁS

RPI rendezvény

Microsoft Innovatív Iskola Program Szépkiejtési verseny – alsós diákok Szépkiejtési verseny – felsős diákok

Rendezvényeink sorában nagy jelentősége
van annak a programunknak, melyet
az idősek világnapja alkalmából szervezünk
a te lepülésen élő szépkorú lakosok köszön-
tése céljából. Ez az az alkalom, amikor egy
olyan korosztály kerül a rendezvény közép-

pontjába, akik nagyon fontosak mind egy
közösség mind pedig a családok életében.
A nagyszülők, dédszülők jelentősége ma -
nap ság sem csökkent még akkor sem, ha
már nem élnek nagy számban többgenerá-
ciós családok, mint régebben, amikor

bizony az otthon élő nagymama vigyázott
a kisgyerekekre, mert az anyának már na -
gyon korán, még gyermeke egy éves kora
előtt vissza kellett mennie dolgozni, és
bölcső dék csak alig léteztek. Most is előfor-
dul, hogy elérhető bölcsőde hiányában a

Őszi rendezvények



2019. december PP aa pp kk ee ss zz ii   HH íí rr ll aa pp 7

nagy szülő vigyáz a kicsire, míg a szülők dol-
goznak. Mindemellett meg kell becsülni azt
a tu dást, tapasztalatot, amit ez a korosztály
élete során felhalmozott, és azt hiszem,
igyekezni kellene ezeket az ismereteket
tőlük átvennünk.

Szeptember 28-án került megrendezésre
a Papkeszi Kultúrházban az idősek napi
rendezvény, ahol a település óvodásai és
iskolásai is fel léptek, egy-egy kis műsorral
kedveskedve a megjelent ven dé geknek.
A rendezvény Ráczkevi Lajos polgármester
úr ünnepi köszöntőjé vel kezdődött,
melynek alapgondolata egy mese volt,
amelyben a gyermek nem érti, hogy a nagy-
papa, aki egész nap csak a székén ül és
a gyermek megítélése szerint nem végez
semmilyen hasznos tevékenységet, miért is
olyan fontos és sérthetetlen személy a csa -
ládja életében. Természetesen a mese végén
a kisgyermek is belátja nagypapája család-
ban betöltött szerepét és jelentőségét.
Számunkra nagyon fontos, hogy erre a ren-
dezvényre meghívjuk a településünkön
(Colorban és Papkeszin) élő legidősebb
lakosokat, hiszen szeretnénk minden évben
őket a rendezvény keretein belül, a nyil-
vánosság előtt is köszönteni. Így történt ez
a mostani alkalommal is, de sajnálatos
módon a legidősebbjeink közül csak Mária
Endre (akit mindenki Mária Imrének
ismer) érkezett meg, a többiek egészségi
állapotuk miatt nem tudtak részt venni

a prog ramon, így őket polgármester úr az
otthonukban köszöntötte meg. Leg idő -
sebbjeink: Papkeszin Klemencz Kálmánné
(94 éves) és Valkai Pál (86 éves), Colorban
Pongrácz Ferencné (89 éves) és Mária Endre
(87 éves). Ezúton is jó egészséget kívánok
nekik, és bízom benne, hogy a jövő évi ren-
dezvényünkön is le hetőségünk lesz őket
köszönteni.
Ezt a rendezvényt mind az óvoda, mind az
iskola pedagógusai fon tos nak tartják, és
sze retettel készítik fel a gyerekeket erre az
alkalomra. Ebben az évben az óvoda Süni
csoportjának gyermekei és a Bocskai István
Református Általános Iskola 4. osztályos
tanu lói léptek színpadra és varázsolták el
kedves műsorukkal a megjelenteket.
Szerencsés helyzetünkből adódóan ismét
tudtunk sztárvendéget varázsolni a szín-
padra, ebben az évben Solymos Tónit, aki az
előzetes egyeztetések alapján egyedül
lépett volna fel nálunk. Vendégünk azon-
ban okozott egy kis meglepetést azáltal,
hogy nem egyedül, hanem zenekarával
érkezett. Így a hosszúnak tűnő technikai
át szerelést és hangpróbát követően, mely
valljuk be, ki csit igénybe vette a közönség
türelmét, egy élőzenés produkcióval lépett
színpadra, nem túlzok, ha azt állítom,
nagyon jó hangulatot teremtve.
A műsort követően vacsorával kínáltuk
ünnepeltjeinket, akik ha nem is örökké, de
talán néhány évig a szívükben és emlékeik-
ben fogják majd őrizni ezt a prog ramot.
Miután ez is egy pályázati rendezvény volt,
ezért egy olyan prog ramot is be kellett
iktatni a kulturális műsor elé, amely illesz -
kedik a pályázati elvárásoknak. A prog ram
a „Közösségünk egykor és ma” címet kapta,
és az volt a célja, hogy a településen hosszú
évek óta működő civil szervezetek, egye -
sületek bemutatkozhassanak a kö zön ség -
nek. A Sorstárs Népdalkör, a Papkeszi
Őszirózsa Nyugdíjas Klub, a Papkeszi Pol -

gárőrség és a Katolikus Karitasz Papkeszi
Cso  portjának vezetői meséltek szer ve -
zetükről.

Október 6-án az aradi vértanúkra em -
lékeztünk, október 23-án pedig a 1956-os
forradalom és szabadságharc esemé -
nyeire. A meg  emlékezések mindkét esetben
Ráczkevi Lajos polgármester úr emlékező,
illetve ünnepi beszédével kezdődtek.
Mindkét műsorban a Fantázia Színpad
(Zatykó Emília, Kiss József és Hegedűs
Bendegúz) lépett fel. Az október 6-i koszo -
rúzásnál a Sorstárs Népdalkör énekelt. 

Azt hiszem, nem túlzok, ha azt állítom,
hogy a Halloween- buli a gyerekek
(illetve néhány anyuka) esetében az év
egyik, vagy inkább a legjelentősebb
eseménye a faluban. Az okát nem tudom
megmondani, hiszen semmi különlegeset
nem tudunk kínálni a gyerekeknek a buli -
ban. Azért, mert elképesztő az érdeklődés,
és alig-alig van olyan év, amikor alacsony
a résztvevők létszáma, úgy gondoltam
az idei halloween legyen egy kicsit más,
mint a korábbiak. Volt játszóház, ahol
nagyon muris figurákat lehetett készíteni
kartonból, nagyon egyszerűen, így még az
ovisoknak sem okozott nehézséget a fela-
dat. Volt arcfestés, a sztár, a sláger, ahon-
nan az arcfestő tényleg csak akkor sza -
badul, ha az összes megjelent gyerekre fes-
tett valamit. Az újdonság egyike a karaoke
volt. Láthatóan az idén még zavarban
voltak a gyerekek, kevesen voltak annyira
bátrak, hogy egyedül énekeljenek, de akik
megpróbálták, biztosan nem bánták meg.
A végén már annyira belejöttek, hogy
gyakorlatilag egy színpadi show-műsort is
előadtak. A jelmezverseny sem volt újdon-
ság, de az azt követő játékos sportver se -
nyek már igen. 

(Folytatás a 10. oldalon.)

Idősek napja Idősek napja – Solymos Tóni Halloween

Idősek napja
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Egyesületünk – másfél év kényszerszünet
után – 2019 februárjában kezdte ezévi
munkáját. Terveinket tettek követték.
Vállaltunk népzenei rendezvényt, kiállítást
és nótaestet. Mindhárom igényes, magas
színvonalú volt, aki részese volt ünne peink -
nek, bizonyára nem csalódott. Szeretném,
ha az egyesületen belül újabb és újabb cso-
portok alakulnának, egyre színesebb és vál-
tozatosabb tevékenységgel.

Jelenleg a Balatonvidéki Sorstárs Nép -
dalkörön kívül nagy sikerrel dolgoztak az
„Ízőrzők” (rendezvények, falunapi főző-
verseny II. hely) és a Kertbarát kör tagjai
(dísznövény- és zöldségkiállítás) is. Helyi
alkalmainkon kívül ebben az évben
Gyulafirátóton, Balatonfűzfőn, Pétfürdőn,

Sárkeszin és Sólyban léptünk fel az ének -
csoporttal.
Köszönjük Bollók Gyula igazgató úrnak,
hogy utazásainkhoz igénybe vehetjük az
iskolabuszt, Kuka Sándornak és Miklós
Sándornak, hogy áldoznak ránk a szabad -
idejükből. Köszönjük pártoló tagjainknak,
akik velünk tartanak ezen eseményeinkre,
és jelenlétükkel, lel ke sedésükkel buzdí-
tanak.

Köszönöm továbbá minden tagnak, pár-
toló tagnak a sok-sok fizikai munkát,
cipekedést, hurcolkodást, köszönjük a ter-
mészetbeni adományokat, és magánszemé-
lyek jelentős anyagi támogatását, ami
nélkül egyesületünk nem volna képes ilyen
színvonalon dolgozni. Köszönjük!

A munkát 2020-ban is folytatjuk, számítva
Önökre. Kérem, tiszteljék meg rendez -
vényeinket jelenlétükkel, hogy legyen vissza -
igazolásunk, érdemes a munkát folytatni.
Gratulálunk településünk megválasztott
vezetőinek, a tehetséges fiatal kültagoknak
(nagy tisztelettel köszönöm mindenkinek,
aki bizalmat szavazott nekem), munká -
jukhoz jó egészséget kívánok, és kérem,
hogy segítsék, támogassák egyesületünk
munkáját!
A település minden lakójának kívánunk
nagyon jó egészséget, áldott, békés kará -
csonyi ünnepeket és nagyon boldog új esz-
tendőt!

KÁROLYI-VARGA RÓZSA

EGYESÜLETI ELNÖK

„Értelmet az életnek” Hagyományőrző Egyesület

A megszépült, messzi ről látható temp -
lomtorony Papkeszi ékes sé ge. Harangja
hívja, várja Isten házába a küz del mes élet -
utat járó em be reket, megnyugvásra,
útmutatásra, feltöltekezésre.

A templom valódi szépségét nem csak
a látható része adja, hanem az általa

jobbá levő közösség mindennapi
élete, ahogy a templom sebei,

állapotromlása jelzés arra, hogy
elhanyagolódott a kö zösségi élet, nem

fontos az összetartozás alkalmainak,
helyének az ápolása. A templom megújulása

azt üzeni, megbecsüljük őseinktől kapott örökségünket,
fontosnak tartjuk lelki életünket, és szeretnénk azt a következő
nemzedéknek átadni, hogy a hit számukra is megtartó erő
legyen.
Szeretettel várjuk vasárnaponta, advent időszakában, és
az Ünnepekben a papkeszieket a következő alkalmak szerint.

December 1. 11 óra Adventnyitó Isten tisztelet
December 8. 11 óra Úrvacsora
December 15. 11 óra Advent 3. vasárnapi Istentisztelet
December 20. 12 óra Bocskai István Re formátus Iskola kará -
csonyváró műsora
December 22. 11 óra Advent 4. vasárnapi Istentisztelet
December 24. 16 óra SZENTESTE ÜNNEPÉLY
December 25. 11 óra Karácsonyi úrvacsora
December 26. 11 óra Karácsony másnapi Istentisztelet
December 29. 11 óra Istentisztelet
December 31. 17 óra Óesztendei Isten tisztelet
Január 1. 11 óra Újesztendei Isten tisztelet

A Református Szeretetszolgálat karácsonyi szeretetcsomag akció -
jához csatlakozva december 10-ig tartós élelmiszerek felajánlását,
vagy erre a célra adományokat fogad a református gyülekezet. 

Szeretetben, békességben, örömben megélt karácsonyi ünnepet,
reményteli új esztendőt kívánunk valamennyi honfitársunknak.

„Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítél-
je a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.”
Nem azért küldte, hogy születésének apropóján minden évben
fellendüljön a kereskedelem és az üzletek nagy jövedelemre
tegyenek szert.
Nem azért küldte, hogy kiköltekezzenek, és ha kölcsönökből is,
de fényűző ünneplésnek legyenek részei az emberek.
Nem azért küldte, hogy a fenyőfák hatalmas mennyiségben
néhány napos célt szolgálva kukákba kerüljenek.
Nem azért, hogy ünnepi asztalokon mérhetetlen pazarlás
történjen, és a lelkiismeret megnyugtatására némi alamizsnát
osszanak a nincstelen embereknek.
Nem azért, hogy az emberi szeretet ünnepének kicsinyítsék le
a testet öltés ünnepét.
Azért küldte, hogy meghirdesse az Úr kedves esztendejét.
Azért küldte, hogy bizonyságot tegyen az Atyáról és váltságot
szerezzen a bűnö söknek.
Azért küldte, hogy megszabadítson a bűn től és annak követ -
kezményeitől.
Azért küldte, hogy megtisztítson, megszenteljen az Ige által,
amint hozzánk szólt.

Azért küldte,
hogy a világ üdvözüljön általa

Zán Sándor (Kárpátalja)

Református hírmondó
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A költségvetés végrehajtásának I–III.
negyedévi alakulása a következő:

Bevételek alakulása:
Az Önkormányzat költségvetési bevételei
2019. szeptember 30. napjáig 116%-ban
teljesültek. Bevételeink közül a központi
költségvetési támogatások időarányosan
teljesültek, a helyi adók esetében magasabb
a teljesítés az időarányosnál, ami a 2019.
évi működést jelentősen befolyásolta.
A helyi iparűzési adó, építményadó és a
gép járműadó bevételek esetében a teljesítés
meghaladta az éves előirányzatot, míg
a telekadó és magánszemélyek kommunális
adója esetében időarányos a teljesítés. 
Az önkormányzati telkek iránt több érdek-
lődő is volt. Négy építési telek értékesítésére
került sor – három a lakótelep új utcájában,
egy pedig Papkeszin. A telekeladásból szár-
mazó nettó bevételünk – az ÁFA befizetése
után – 3.861.900 Ft volt. 
A Colorchemia lakótelepen lévő új utcá ban
még négy telek vár értékesítésre, melyekre
a vételi szándék már megérkezett az önkor-
mányzathoz, így értékesítésükre még ebben
az évben sor fog kerülni. A négy telek
eladásával az új utcában lévő valamennyi
önkormányzati ingatlan új tulajdonosra talál.

A kiadási előirányzatok felhasználása
a szep tember 30-ig a tervek nek meg -
felelően, időarányosan alakult, a teljesítés
mértéke 75%.
A tervezett beruházások jelentős része
megvalósult, melyek – a teljesség igénye
nélkül – az alábbiak: 
A legjelentősebb beruházásunk ebben az
évben a községháza energetikai kor -
szerűsítése volt (TOP-3.2.1-16-VE-2017-
00012), mely a pályázaton elnyert
20.016.806 forint vissza nem térítendő
támogatás felhasználásával, továbbá az
önkormányzat által biztosított 9 millió
forint saját erővel valósult meg. 

Pályázatok:
1) A Képviselő-testület a korábbi évekhez
hasonlóan, az idén is benyújtotta pályáza-
tát a szociális célú tüzelőanyag biztosítása

iránt. Pályázatunk kedvező elbírálást nyert,
38 erdei m3 tűzifa be szerzéséhez nyertünk
támogatást. 
2) Ebben az évben is benyújtottuk
pályázatunkat az un. „BM támo gatás”
iránt, melynek segítségével folytatni sze -
retnénk a meg kezdett út- és járda felújítá-
sokat. A beérkezett pályázatok elbírálása
folyamatos, sajnos az eddigi két támogatot-
ti listán Papkeszi nem szerepel.
3) Papkeszi Község Önkormányzata 2002-
ben csatlakozott a Bursa Hungarica Fel -
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj -
pályázathoz. A pályázat keretében évente
10 hónapon keresztül, havi 4.000 Ft támo-
gatást biztosít a Képviselő-testület a hát -
rányos szociális helyzetben lévő, felsőok-
tatásban részt vevő hallgatók részére.
A pá lyázat október elején kiírásra került,
a be nyújtási határidő november 5-e volt.
4) A Magyar Falu Program keretében
meghirdetett, Orvosi eszköz című pályáza-
ton 2.286.388 forint vissza nem térítendő
támogatást nyertünk, mely összeget kizá -
rólag egészségügyi alapellátáshoz szükséges
eszközbeszerzésre – orvosi műszerek be -
szer zésére – fordíthatjuk.
5) Szintén a Magyar Falu Program ke re -
tében meghirdetett, Óvodafejlesztési című
pályázaton 26.469.340 forint vissza nem
térítendő támogatást nyertünk, amely
összeget az óvoda tetőszer kezet felújítására,
valamint az épület főbejáratának fizikai
akadálymentesítésére fordíthatunk.
6) A Magyar Falu Program keretében
nyertünk pályázatot a Te mető fejlesztésére
is: 3.169.920 forint vissza nem térítendő
támogatás formájában. A pályázati összeg
segítségével megvalósulhat az urnafal 48
urnafülkével történő bővítése.
7) Szintén a Magyar Falu Program ke -
retében nyertünk vissza nem térítendő
támogatást az Óvoda udvar eszközeinek
bővítésére 4.999.998 forint összegben.
A pályázatból az óvodaudvaron – végre –
több udvari játék, kiülő, pad valósulhat
meg, így óvodáskorú gyermekeink jobban
érezhetik magukat az intézményben.

Ezen felül még pályázatot nyújtottunk be
a Magyar Falu Program keretében a követ -
kezőkre:

– Önkormányzati tulajdonú utak fel újí -
tására, melynek célja az 5000 fő, és ez
alatti állandó lakosságszámú települési
önkormányzatok tulajdonában levő utak
felújítása. Igényelhető támogatási ösz -
szeg: 30 millió forint.

– Eszközfejlesztés belterületi közterület kar -
bantartására.  A prog ram esélyt ad az ön -
 kor mányzatok számára a közterület fenn -
tartását biztosító eszközök beszerzésére.
A támogatás összege: 15 millió forint.

– Polgármesteri Hivatal felújítására, mely -
nek célja az 5000 fő, és ez alatti állandó
lakosságszámú települések polgármesteri
hivatalainak külső és belső felújítása,
korszerűsítése, illetve a közös önkor-
mányzati hivatalok felújítását is támo-
gatja. Támogatható tevékenységek: a kül -
ső és belső felújítás, átépítés, bővítés,
korsze rűsítés (pl. meglévő világítási
rendszerek, info- és telekommunikációs
hálózat, fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés,
nyílászáró csere), a polgármesteri hivatal-
hoz tartozó parkoló kialakítása, fel -
újítása, épület előtti járda építése vagy
térkövezése, akadálymentesítés. Igényel -
hető összeg: 30 millió forint.

A Képviselő-testület 2018. év végén pénz -
beni és természetbeni támogatást biztosí-
tott a településen lakóhellyel rendelkező és
életvitelszerűen itt élő 65 év feletti lakosok,
továbbá a gyermekek részére. Ebben az
évben is tervezzük ennek a támogatási for-
mának a biztosítását, mértékéről a költ-
ségvetési helyzet figyelembevételével fog
a Képviselő-testület döntést hozni.
Többen már „vesszőparipámnak” tartják
a papkeszi művelődési ház rekonstruk-
ciójának kérdését. Évek óta várjuk a pá lyá -
zati lehetőséget, hogy a papkeszi mű -
velődési ház korszerűsítése, bővítése meg-
valósulhasson, a kultúra háza XXI. század-
nak megfelelő formát ölthessen. A tervek
évek óta rendelkezésre állnak, sajnos,
pályázati lehetőség nincs, a több, mint 100
milliós beruházás megvalósítására ön -
erőből nincs lehetőségünk.
Folytatni szeretnénk a hat éve megkezdett
út- és járdafelújításokat, hogy településünk
valamennyi lakója biztonságban,
kényelmesen közlekedhessen. 

Önkormányzati Hírek
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Az idén nagyon sokan öltözött jelmezbe,
jutalmul mindenki kapott emléklapot és
édességet. A verseny első helyezettje Tóth
Zselyke lett, aki halott menyasszonynak
öltözött. Második helyezett Balogh
Dorina (Szörnyella) lett. A har madik
helyen pontegyenlőség miatt két
versenyző végzett: Nagy Imre (Drakula) és
Németh Boglárka (Boszorkány). A külön -
díjas pedig Gyarmati Alina (Boszorkány).
A jutalmuk oklevél és még több édesség.
A rendezvényt ámpás felvonulással zártuk.
Remélem, nem zavartunk senkit a kiabálá-
sunkkal, és ezúton is szeretném megköszön-
ni mindenkinek, aki cukorkával várta
a gyerekeket a háza kapujában.

November 14-én egy meseíró fiatalember,
Vigh Balázs volt a ven dégünk, aki nagyon
vidáman és játékosan mutatta be egyik
könyvét, a Puszirablókat. A gyerekek na -
gyon örültek annak, hogy nem csak ők
mutathatták meg bátorságukat, hanem az

őket kísérő peda gógusok is aktív résztvevői
lehettek a bemutatónak. Megismer ked het -
tünk a Panelpalota lakóival: Öregkirállyal
és Szép királynéval, valamint egyetlen gyer-
mekükkel, Szeretke hercegkisasszonnyal,
akinek kalandjairól szól a mesekönyv. 

November 21-én a Szó és Kép Színpad
előadásában tekinthették meg az óvodások
és a kisebb gyerekek a Vadvacsorák című
színpadi me sejátékot, amelyben három
LaFontaine mese feldolgozását láthatták.
Elsőként megismerkedhettek a Tücsök és a
hangya, majd a Holló és a róka, végül pedig
a Róka és a gólya című tanulságos mesékkel.

November 20-án nyitottuk meg azt a kiál-
lítást – mely egyben a téli tárlatunk is –,
ahol helyi kézimunkázók mutathatták be
gobelin-jeiket az érdeklődő közönségnek.
A szeptemberi hírlapban közölt felhívásra
mindössze négyen jelentkeztek: Csincsi
Istvánné, Csirke Józsefné, Humpók Mária és
Ráczkevi Lajosné. A kiállítás december
21-ig, vagyis a falukarácsony napjáig lesz

megtekinthető. Ha máskor nem is, az év
legutolsó rendezvényén tekintsék meg
a mű veket, higgyék el, érdemes, mert na -
gyon szép, gondos munkákat láthatnak
majd. Ezúton is szeretném megköszönni a
négy hölgynek, hogy alkotásaikkal hoz-
zájárultak a kiállítás megvalósításához.

A decemberi hírlap lapzártája és az újság meg-
jelenése közötti időszakban is lesznek ren-
dezvényeink, így azokról majd csak a feb ruári
hírlapban tudom a kedves Olvasókat tájékoz-
tatni. Két Adventi mesedélutánunk lesz,
december 1-jén Color ban a Vásári komédiák
című bábelőadás, december 8-án pedig a
Lovagi hétpróba című zenés interaktív műsor
Papkeszin. December 9-én szintén Papkeszin
a Kultúrházban társasjáték délután, decem-
ber 21-én pedig Falu kará csony. Az erről szóló
meghívót a 12. oldalon találhatják.
Kérem Önöket, legyenek vendégeink ren-
dezvényeinken!

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Őszi rendezvények

A Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
szeptember 26-án ellátogatott az ozorai
várkastélyba. A kiránduláson 44 fő vett
részt.
Ozora főterén áll a valaha Nagyvendéglő
nevet viselő barokk kori épület, mely
négyzet alaprajzú, a négy sarkát kerek
tornyok erő sítik. Itt két magyar költő is
megfordult: Petőfi Sándor itt lépett fel
először, mint vándorszínész, Illyés Gyula
itt írta meg a Puszták népe és a Petőfi című
művét.
Filippó Scolari gótikus stílusban emelt
várkastélyt. A magyarok ozorai Pippóként
emlegették, szerelem láncolta Ozorához.
Holtig tartó barátság kötötte Zsigmond
királyhoz. Pippó a vidék urának lányát,
Ozorai Borbálát vette feleségül. Nyolc
évtizeddel az építtető halála után, 1510-ben
kezdődött a várkastély reneszánsz áta-
lakítása. 1545-ben a törökök elfoglalták, és
végvárként használták. 1622-ben az Ester -
házy család örökölte Ozora uradalmát.

Az újjáépítésre 100 év múltán került sor.
A várkastély igazi kuriózumnak számít.
A kastély élményházként is működik. Itt
található Pippó hitvesének hálószobája,
a trónterem, ebédlő és a vár felszentelt
kápolnája, valamint fegyvergyűjtemény
életnagyságú lovas katonával. Látható az
épületben egy XVII. századi magyar kony-
ha is.
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy
eskü vőket, rendezvényeket is tartanak
a kas télyban.
Nagyon sok tapasztalattal és élménnyel
gazdagodtunk ismét a ki rándulásunk alkal -
mával. Claudiának köszönjük a tárlat -
vezetést.
A kastélylátogatás után az igali gyógy -
fürdőbe mentünk pihenni és kikapcso -
lódni. Vidáman, kipihenve, nagyszerű
élményekkel gazdag kirándulásról ér kez -
tünk haza.

HUMPÓK MÁRIA, EGYESÜLETI ELNÖK

Kirándulás Felhívás
Tisztelt Lakosság!

A következő évben szeretnék néhány
klubot elindítani a településen. Elsőként

egy kézimunka és egy irodalmi klub
létrehozását tervezem. Nagyon
fontosnak gondolom, hogy egy

településen legyenek hasonló
érdeklődési kör mellett működő
csoportok, még akkor is, ha ezek

tagjainak létszáma alacsony.
A legfontosabb a klubok esetében,

hogy az a néhány ember, aki hajlandó
otthonról kimozdulni és találkozni

másokkal, lehetőséget teremt
önmagának arra, hogy megossza

másokkal a gondolatait, tapasztalatait,
a kézimunka klub esetében átadja
másoknak a tudását vagy éppen ő

tanuljon új technikákat.
Szeretettel várom a fent nevezett
klubok iránt érdeklődőket 2020.

január 15-én 16.30 órára a Papkeszi
Kultúrházba, ahol megbeszéljük

a klubok működésének részleteit.

SAVANYU BEÁTA, KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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Tisztelt Olvasó!
Talán meglepő címmel kezdem idei adven-
ti – karácsonyi gondolataimat. Ismét eljött
december, a készület ideje. Karácsony
szinte minden ember szívét megérinti, és az
ünnepet megelőző adventi időszak is
kedves sokunk számára. Milyen a jó
készület? Ezt mindenki maga dönti el. Azt
azonban most is le kell szögezni, hogy
Advent még nem Karácsony! A foko -
zatosság elvét követve készüljünk, mint
ahogy az adventi koszorún is hétről hétre
gyújtunk eggyel több gyertyát. Nagyon
szép szokás, hogy otthonainkat, köz -
területeinket is „ünneplőbe öltöztetjük”,
azonban a belső – lelki felkészülést sem
szabad elhanyagolni. Az idő drága kincs,
külö nö sen a mai felgyorsult világunkban.

Az idő és a tér határolja be életünket. Nem
tudunk egyszerre két helyen lenni, és az
óránkat is egész nap figyelnünk kell, hogy
végezni tudjuk szolgálatunkat. A munka-
hely, iskola meg határozza napirendünket,
de mit kezdünk a szabadidővel? Azzal az
idővel, amely fölött szabadabban tudunk
rendelkezni, amit szeretteinkre, bará-
tainkra fordít hatunk. Nehéz kérdés, amely
talán feszültséget is okoz bennünk, mert
szeretnénk ezeket az ajándékba kapott
perceket a lehető legjobban megélni, de azt
sem szabad elfelejteni, hogy az ember el -
fárad. Nem csak fizikailag, hanem szellemi-
leg is. Mit tehetünk ennek tudatában
Karácsonyra készülve? Rohanunk idén is,
kapkodva, talán idegeskedve, és elérve az
ünnephez kimerülve, vagy önfegyelmet

gyakorolva, és a fokozatosság elvét követve
mindenekelőtt a lelkünket készítjük fel az
ünnepre. A döntés a miénk: kikészülünk,
vagy felkészülünk?! Szívből kívánom
Papkeszi minden lakójának, hogy legyen
ideje az igazán fontos dolgokra az adventi
készületben, a karácsonyi ünnepen, és az új
esztendő minden napján!

LAPOSA NORBERT

PLÉBÁNIAI KORMÁNYZÓ

Óránk van, időnk nincs…

Pár hét és itt a karácsony. Az utcák, terek,
üzletek és otthonaink is ünnepi díszbe
öltöznek a szeretet ünnepére készülődve. 
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 hánys-
zor bántottuk meg őket.

November 20-a a „Gyermekek jogainak”,
november 25-e a „Nők elleni erőszak
megszűntetésének” világnapja. Tudom,
tele a hó cipőnk a világnapokkal, de így az
évvége felé, karácsony felé nekem,
rendőrnek bizony ez is eszembe jut.
A hétköznapokban a rohanásra, felpörgött
életünkre fogjuk, hogy nincs időnk
egymásra, gyermekeinkre, idős hozzátar-
tozóinkra, barátainkra, rokonainkra. 
Az évvégi ünnepek idején adódó hosszabb
együttlétre úgy készüljünk, hogy az együtt
eltöltött idő tartalmas, türelemmel,
megértéssel, elfogadással teli legyen!
Ne a felgyülemlett feszültség leveze -
tésének, a családi vitáknak adjunk teret,
mert azt különösen a gyerekek nehezen
élik meg, mert azt egy életre szóló rom-
boló élményként viszik magukkal!
Nekünk, rendőröknek az évvégi ünnepek

nem csak a boldog oldalukat mutatják
meg! Gyakran találkozunk a szeretet, meg -
értés hiányát tükröző szóbeli és tettleges
bántalmazásokkal. Ezekben az esetekben
szinte mindig jelen van az alkoholfo-
gyasztás negatív hatása is. Persze ez nem
csak ünnepeken fordulhat elő, amire a fent
említett világnapok is utalnak. Az alkoholt
fogyasztó ember belátó-képessége korláto-
zott, legyen idős vagy fiatal, nő vagy férfi.
Az alkohol hatása a szervezetben a
viselkedés kontrolálhatóságát 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 tett legességig is fajulhat.

Az évvégi ünnepekről beszélve nem
maradhat el, hogy a vásárlások kapcsán
ne adjak néhány hasznos tanácsot!
A bevásárlóközpontok, a szupermarketek
vásárló tömege vonzza a „potyázó” bűn -
elkövetőket, zsebtolvajokat, hamis ado -
mánygyűjtőket is!
A pénztárcánk mindig legyen könnyen
nem elérhető helyen, ne a kosár tetején, a
nyitott külső zsebekben!
Amíg pakolunk a gépkocsi csomagtartójá-
ba, addig ne legyen nyitva az autó utastere!

Adományaink eljuttatására a kiválasztott
célcsoportnak a banki utalás, ahol azo no -
sítható a számla tulajdonosa, a legbiz-
tosabb módja!
Házalóktól, bemutatókon ne számítsunk
olcsó, de jó minőségi termékre!
Házalókat, idegeneket ne engedjünk be
otthonunkba a trükkös lopások meg -
előzése érdekében!
Az internetes vásárlás esetén csak ismert,
megbízható oldalról rendeljünk ter-
mékeket! 
Lehetőleg ne a főszámlánkról, hanem
kisebb, a vásárlásra elegendő összeggel ren-
delkező Webszámláról vásároljunk!
Adok-veszek oldalakról – lehetőleg – után-
véttel rendeljünk terméket!
A PINKÓD soha ne legyen a kártya
közelében, elérhető helyen! 

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,
odafigyelés  formájában.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Évvégi ünnep kapcsán…

Ünnepi szentmisék
Advent vasárnapjain is este 5 órakor lesz
Papkeszin szentmise gyertyagyújtással,
December 25-én Karácsonykor szintén
5 órakor lesz ünnepi szentmise!
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Ezúton értesítjük Önöket, hogy az ünnepi
időszakban a Balatonalmádi Család- és
Gyermekjóléti Központ és Szociális
Szolgálat Fűzfőgyártelepi és Papkeszi
irodájának ügyfélfogadási rendje megvál-
tozik és az alábbiak szerint alakul: 
Utolsó, teljes munkarend szerinti nyit-
vatartási nap 2019. december 20. (pén-
tek) 8.00–13.00-ig.

Az ünnepi időszakban ügyeletet tartunk:
december 23. (hétfő) 9.00–14.00
A Papkeszi ügyfélfogadás ezen a napon
elmarad.
december 24. (kedd) ZÁRVA
december 25. (szerda) ZÁRVA –
munkaszüneti nap
december 26. (csütörtök) ZÁRVA –
munkaszüneti nap
december 27. ZÁRVA
december 30. (hétfő) 9.00–14.00
A Papkeszi ügyfélfogadás ezen a napon
elmarad.
december 31. ( kedd) 9.00–12.00
2020. január 1. (szerda) ZÁRVA –
munkaszüneti nap
2020. január 2. (csütörtök) 9.00–14.00
2020. január 3. (péntek) 9.00–13.00
Szükség esetén családsegítő kollégánk
a Balaton  fűzfői irodában áll rendel -
kezésükre.

Első, teljes munkarend szerinti nyit-
vatartási nap 2020. január 6. (hétfő)
8.00–16.00-ig.
E-mail-ben az alábbi címeken érhetnek
el bennünket: fuzfojolet@gmail.com;
vala mint a papkeszijolet@gmail.com 
Telefonon a következő elérhetőségeken
találhatják meg munkatársainkat:
A fent megjelölt nyitvatartási időben
06-88/451-051, 06-20/210-13-71
06-20/223-02-93
A segítség elérhető az ünnepek alatt is!
A Család- és Gyermekjóléti Központ és
Szoci ális Szolgálat által működtetett
készenléti telefon a fent leírt ügyeleti időn
kívül, krízishelyzetben hívható szám:
06-20/378-9527
Az ünnepek alatt sincs egyedül, ha
magányos, lelki válságba került a „Kap -
csolat” 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
Diszpécserszolgálatát a 06-34/ 511-028
éjjel–nappal hívható telefonszámon.

„Az igazi szeretet sohasem fél attól,
hogy túl sokat talál adni.”
Mint minden évben, így most is szeretnénk
felhívni a figyelmet az adományozásra.
A tavalyi évben számos család, gyermek és
felnőtt karácsonyát tudtuk megszépíteni
az Ön segítségével!
Az Advent újra itt van és közeleg a Ka -
rácsony! Ilyenkor szeretnénk, ha mások is
örülnének és ők is éreznék ennek az
Ünnepnek a csodáját. Talán ezért van az is,
hogy ebben az időszakban szívesebben
adunk és bízunk benne, hogy ado má -
nyaikkal segíthetjük, hogy mások se
szenvedjenek szükséget. Ezen tervünk
megvalósításához kérjük ismét az Ön
támogatását!

Szívesen fogadunk tartós élelmiszert,
édességet, tisztítószereket és tisztálkodó
szereket. 
Az adományokat december 13-ig az
intézményben (Baross Gábor u 32.) vár-
juk, illetve tudjuk fogadni.

Ezen kívül kérjük, hogy amennyiben mód-
jukban áll, csatlakozzanak a Lounge Café
által szervezett adománygyűjtési akcióhoz is!

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

DR. SAJTOS ILDIKÓ, INTÉZMÉNYVEZETŐ

Ünnepi nyitvatartás
Falukarácsony
2019. december 21-én 16 órától

a Papkeszi Kultúrházban
Papkeszi Község Önkormányzata
szeretettel hívja és várja a tisztelt

Lakosságot Falukarácsonyi
rendezvényére.

Fellépők: a Bocskai István
Református Általános Iskola

5. osztályos tanulói.
Sztárvendégeink:

Varga Feri és Balássy Betty
A rendezvény után vendégül látjuk

az érdeklődőket.

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt a Magyar
Szent Korona történetét bemutató

előadásra, amely 2020. január 20-án
10 órától kerül megrendezésre a Magyar

Kultúra Napja alkalmából a Papkeszi
Kultúrházban.

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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