
Papkeszi Önkormányzat lapja XXVII. évfolyam 2. szám 2021. július

Papkeszi Falunap
2021. július 17-én a közösségi parkban

15:45-től:
a 2019-ben és 2020-ban született gyermekek 

emléktáblájának elhelyezése

16 órától:
Mesemanók Együttes 
Huncut zenekalózok 

című interaktív előadása

Sorstárs Népdalkör

Elismerések átadása

Tapolcai Batsányi Táncegyüttes

Csillag Musical Társulat – retro slágerek

Kid Rock and Roll SE

FunThomas Band koncertje (20 órától)

Lángoló ördögök – tűzzsonglőr bemutató (21 órától) 

Utcabál a Szőke testvérekkel (kb. 21.30-tól)

17 órától 20 óráig óriáscsúszda, ugrálóvár, léghoki és játékszőnyeg kicsiknek.

Büfé és kirakodóvásár a rendezvény ideje alatt a helyszínen.

A szervező a programváltoztatás jogát fenntartja!
Esőhelyszín: Kultúrház
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Magyarország Kormánya a SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány 
miatt 2020. november 4-étől veszélyhelyzetet hirdetett ki hazánk-
ban. A veszélyhelyzet kihirdetésével különleges jogrend lépett ha-
tályba, így a katasztrófa-védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdése szerint, a Képviselő-testület hatáskörét a polgármes-
ter gyakorolja.
A Képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester az alábbi 
döntéseket hozta:
•  29/2021. (III. 31.) számú Kt. határozattal a szociá-

lis alapszolgáltatások körébe tartozó szolgáltatások nyers-
anyagnormáját, szolgáltatási önköltségét állapította meg.  
Az étkeztetés nyersanyagnormája 485 Ft/nap, önköltsége 1075 
Ft/nap. A házi segítségnyújtás körébe tartozó szociális segítés és 
személyi gondozás szolgáltatási önköltsége 2.663 Ft/nap. (A szo-
ciális alapszolgáltatásokat a Balatonalmádi Szociális Társulása ál-
tal fenntartott Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ 
és Szociális Szolgálat látja el településünkön.)

•  30/2021. (III. 31.) számú Kt. határozattal a Balatonalmádi Szo-
ciális Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó el-
látásokról szóló 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet módosí-
tásához járult hozzá. A módosítás a szociális alapszolgáltatások 
körébe tartozó szolgáltatások nyersanyagnormájának, szolgálta-
tási önköltségének változását tartalmazta.

•  31/2021. (IV. 13.) számú Kt. határozattal a Balatonalmádi Ren-
dőrkapitányság vezetőjének Papkeszi település 2020. évi közbiz-
tonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézke-
désekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját 
fogadta el.

•  32/2021. (IV. 13.) számú Kt. határozattal a Balatonfűzfői Hiva-
tásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának Papkeszi település 
2020. évi tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszá-
molóját fogadta el.

•  33/2021. (IV. 13.) számú Kt. határozattal az 5/2021. (II. 15.) 
számú Képviselő-testületi határozat végrehajtásának határidejét 
5 hónappal meghosszabbította, mivel a telekhatárrendezési eljá-
rás befejezése az eredeti határidőre nem lehetséges.

•  34/2021. (IV. 13.) számú Kt. határozattal a „Bocskai István 
Református Általános Iskola bővítményeként megépült étkező 
épület közpark parkolóján keresztül történő megközelítésének 
kiépítése” tárgyú beszerzési eljárás nyertesének a legkedvezőbb 
árajánlatot benyújtó Via Vomito Mélyépítő és Szolgáltató Kft-t 
hirdette ki. (Veszprém). A vállalkozási díj bruttó 1.591.056 Ft.

•  35/2021. (IV. 13.) számú Kt. határozattal elfogadta a Papkeszi 
Polgárőrség részére 2020. évben nyújtott 34.797 Ft támogatás 
felhasználásáról szóló elszámolást.

•  36/2021. (IV. 13.) számú Kt. határozattal elfogadta a Balatonal-
mádi Rendőrkapitányság részére 2020. évben nyújtott 150.000 
Ft összegű anyagi támogatás felhasználásáról szóló elszámolást.

•  37/2021. (V. 20.) számú Kt. határozattal elfogadta a Balaton-
fűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Papkeszi Kirendeltsége 
2020. évi feladatainak végrehajtásáról szóló beszámolót.

•  38/2021. (V. 20.) számú Kt. határozattal elfogadta a Gondos 
Panni Család és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 
2020. évben Papkeszi településen végzett család- és gyermekjólé-
ti szolgáltatást nyújtó tevékenységéről szóló beszámolót.

•  39/2021. (V. 20.) számú Kt. határozattal elfogadta a helyi ön-
kormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
2020. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést.

•  40/2021. (V. 27.) számú Kt. határozattal a Magyar Falu Prog-
ram „Kommunális eszköz beszerzésére” című alprogramhoz 
meghirdetett pályázati kiírás keretében a „Munkagépek beszer-
zése Papkeszin” tárgyú projekt benyújtásáról döntött. A pro-
jekthez a pályázat keretében bruttó 15.000.000 Ft keretösszegig 
vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai tá-
mogatás igényelhető.

•  41/2021. (V. 27.) számú Kt. határozattal az Értelmet az Életnek 
Hagyományőrző Egyesület részére 2021. évben 150.000 Ft tá-
mogatásról döntött az önkormányzat 2021. évi költségvetésében 
biztosított előirányzat terhére.

•  42/2021. (V. 27.) számú Kt. határozattal a Papkeszi Polgárőrség 
részére 2021. évben 400.000 Ft támogatásról döntött az önkor-
mányzat 2021. évi költségvetésében biztosított előirányzat ter-
hére.

•  43/2021. (V. 27.) számú Kt. határozattal a Centrum Diák- és 
Szabadidősport Egyesület részére 2021. évben 150.000 Ft támo-
gatásról döntött az önkormányzat 2021. évi költségvetésében 
biztosított előirányzat terhére.

•  44/2021. (V. 27.) számú Kt. határozattal a Tegyünk Együtt 
Colorért Egyesület részére 2021. évben 150.000 Ft támogatásról 
döntött az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított 
előirányzat terhére.

•  45/2021. (V. 27.) számú Kt. határozattal a Papkeszi Őszirózsa 
Nyugdíjasklub részére 2021. évben 150.000 Ft, azaz Egyszázöt-
venezer forint támogatást biztosít a 2021. évi költségvetésben 
biztosított előirányzat terhére.

•  46/2021. (V. 27.) a Balatonfűzfő Római Katolikus Plébánia ré-
szére 2021. évben 110.000 Ft, azaz Egyszáztízezer forint támo-
gatást biztosít a 2021. évi költségvetésben biztosított előirányzat 
terhére.

•  47/2021. (V. 27.) számú Kt. határozattal a Magyar Vöröske-
reszt Veszprém Megyei Szervezete Papkeszi alapszervezet részére 
2021. évben 50.000 Ft, Ötvenezer forint támogatást biztosít a 
2021. évi költségvetésben biztosított előirányzat terhére.

•  48/2021. (V. 27.) számú Kt. határozattal elfogadta a Szántó és 
Társa Bt. által készített, Papkeszi Község Önkormányzata 2020. 
éves ellenőrzési jelentést.

A 307/2021.(VI. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 2021. 
június 15-étől a képviselő-testületek ülésezhetnek, a polgármeste-
rek különleges jogrendben érvényes hatásköre megszűnt. Papkeszi 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete első rendes 
ülését 2021. június 23-án tartotta.

A Képviselő-testület 
•  elfogadta a COVID-19 vírusjárvány miatt elrendelt veszélyhely-

zet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-
vény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörben 
eljárva a különleges jogrendben hozott polgármesteri döntések-
ről készült beszámolót.

•  jóváhagyta a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervét.

Önkormányzati hírek
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•  a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
tagjának Pethő-Pataki Szilvia képviselőt, a Vagyonnyilatkozati Bi-
zottság tagjának Horváth Annamária képviselőt választotta meg.

•  jóváhagyta a 2021. II. féléves kulturális programot a Minifeszt 
rendezvény kihúzásával.

•  elfogadta az átruházott szociális jogkörök (2021. január 1. – 
2021. május 31.) gyakorlásáról készült beszámolót.

•  a Szivárvány Bölcsőde és Óvoda „Vadrózsa” Napköziotthonos 
Tagóvoda 2020. évi zárszámadását 40.596.090 Ft kiadási és 
40.534.030 Ft bevételi főösszeggel fogadta el.

•  a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszá-
madását 220.156 e Ft kiadási és 213.893 e. Ft bevételi főösszeg-
gel fogadta el.

•  jóváhagyta a polgármester 2021. évi szabadságának ütemezését.
•  elfogadta a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkor-

mányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.
•  felülvizsgálta Papkeszi község Helyi Esélyegyenlőségi Program-

ját.
•  az Agrárminisztérium 2021. évi Településfásítási Programjában 

történő részvételét, 30 db fára történő igényének benyújtását ha-
tározta el.

•  Papkeszi 265/2 hrsz-ú (Kossuth utca) ingatlan nem országos 
közútként funkcionáló szakaszának tulajdonjogi rendezését, ön-
kormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás folytatásáról 
döntött.

•  a Colorchemia 675 hrsz-ú ingatlanon gyökerező 5 db veszélyes-
nek minősített fa kivágására a beérkezett árajánlatok közül a leg-
kedvezőbb ajánlatot benyújtó D.E.R. Fair KFT. (8183 Papkeszi, 
Colorchemia ltp. 102/B.) ajánlatát fogadta el. A munka elvég-
zésével bruttó 100.000 Ft vállalkozási díj ellenében megbízta a 
vállalkozást.

•  a Colorchemia játszótér és teniszpálya melletti területen gyöke-
rező fák fakataszterének elkészíttetéséről döntött. A fakataszter 
elkészítésével Sümegi Imre István minősített faápoló, környe-
zetbiztonsági favizsgálót bízza meg 3000 Ft/fa áron. A kijelölt 
területen 67 db fa gyökerezik, így a fakataszter elkészítésének 
költsége 201.000 Ft, melyet az önkormányzat 2021. évi költség-
vetésének általános tartaléka terhére biztosít.

•  a Magyar Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter 
által felajánlott, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság kezelésében két Papkeszi ingatlanrész 
önkormányzati tulajdonba vételét nem támogatta. A Magyar 
Állam tulajdonát képező Papkeszi 032/10 hrsz-ú „mocsár” meg-
nevezésű ingatlan tulajdon jogának ingyenes Papkeszi Község 
Önkormányzata részére történő átadás lehetőségét megvizsgálja. 

•  a 2021. évi Papkeszi Falunap rendezvényeire Zsére község képvi-
seletére 6 fős delegáció meghívását határozta el.

•  hozzájárult a BKÖH Papkeszi Kirendeltségén 2021. július 26-
30. közötti időszakban az időszakos zárvatartáshoz.

 
Papkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2021. (V. 27.) Önkormányzati rendelete 
a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Papkeszi Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavéde-
lemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskö-
rében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdé-
sében, 17. § (5) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. 
§-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 
45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekez-
dés g) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a) bekezdésé-
ben, a 18. § (2) bekezdésében, a 21/C. § (1) bekezdésében, 34. § (8) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kö-
vetkezőket rendeli el: 

 
1. Eljárási és értelmező rendelkezések 

1. § 
A települési támogatás iránti kérelmet a Balatonfűzfői Közös Ön-
kormányzati Hivatal Papkeszi Kirendeltségéhez kell benyújtani hi-
vatali időben személyesen, vagy postai úton, melyhez az erre a célra 
rendszeresített formanyomtatvány használható.

2. §
(1) A kérelmezőnek – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel –, nyi-
latkoznia kell családja – a lakásfenntartási támogatás esetében 

háztartása – jövedelmi viszonyairól és igazolnia kell azokat. A jö-
vedelemszámításnál irányadó időszakként a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Sztv.) 10. § (2)-(5) bekezdésben meghatározottakat kell tekinteni.
(2) A vagyon meghatározására a Sztv. 4. § (1) bekezdés b) pontja 
az irányadó.
(3) Az ellátások igénylése esetén a kérelmező köteles az elbíráláshoz 
szükséges adatokat az eljáró szerv rendelkezésére bocsátani, mely-
nek valódisága környezettanulmány elkészítésével ellenőrizhető.
(4) Életvitelszerűen a településen élőnek kell tekinteni, aki életét 
onnan szervezi (rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási 
intézménybe, illetve ide tér haza), és az életviteléhez szükséges tevé-
kenységeket – étkezés, főzés, mosás stb. – legjellemzőbben folytat-
ja. Azon a címen él, amely elsődleges elérhetőségi címeként (leve-
lezési címként) jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.
(5) Létfenntartást veszélyeztető helyzet során, azonnali intézkedést 
igénylő ügyben a támogatás a nyilatkozat, igazolások előterjesztése 
nélkül, azok utólagos csatolásával megadható. 
(6) A települési támogatás részben vagy egészben természetbeni 
formában nyújtható.
(7) Pénzbeli ellátások folyósítása 
a) a kérelmező bankszámlájára utalással vagy
b) a kérelmező lakcímére történő postai utalással vagy
c) az érintett szolgáltató számlájára történő utalással történik.

3. §
(1) A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások megállapításával, 
megszüntetésével, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támo-
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gatás visszafizetésre kötelezéssel kapcsolatos eljárásokban a Képvi-
selő-testület hatáskörét átruházza a polgármesterre.
(2) A polgármester a támogatás felhasználásának ellenőrzése ke-
retében a felhasználást alátámasztó dokumentumok becsatolására 
hívhatja fel a jogosultat.
(3) A tárgyévben újabb támogatás nem állapítható meg annak a 
kérelmezőnek, aki elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.
(4) A hatáskör gyakorlója a megállapított ellátások jogosultsági fel-
tételeinek fennállását bármikor ellenőrizheti. Amennyiben a hatás-
kör gyakorlója megállapítja, hogy a jogosultság feltételei az ellátás 
igénybevétele során nem álltak fenn, a jogosulatlanul igénybe vett 
támogatás összegének visszafizetését rendeli el. 

2. Települési támogatás
4. §

Települési támogatás adható eseti jelleggel, vagy meghatározott 
időszakra, havi rendszerességgel.

2.1. Rendszeres települési támogatás

5. §
(1) Az önkormányzat az e rendeletben szabályozott feltételek alap-
ján rendszeres pénzbeli ellátásként települési támogatást nyújt:
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (a to-
vábbiakban: települési lakhatási támogatás),
b) gyógyszerkiadások viseléséhez (a továbbiakban: gyógyszertámo-
gatás).
(2) Települési támogatást a kérelem benyújtását követő hónap 1. 
napjától kezdődően egy év időtartamra kell megállapítani.
(3) Nem jogosult települési támogatásra az, aki rendelkezik olyan 
vagyonnal, valamint vagyoni értékű joggal, amelynek hasznosításá-
val létfenntartása biztosítható.
(4) A települési támogatás összege a tárgyévben háztartásonként 
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 400%-át.

6. §
(1) A települési lakhatási támogatás a kérelmező által lakott lakás 
vagy lakás céljára szolgáló helyiség fenntartási költségéhez – külö-
nösen: villany-, víz-, gázfogyasztás, fűtési költségek, csatornahasz-
nálat, szemétszállítás, lakásbérleti díj, lakáscélú pénzintézeti köl-
csön, közös költség – nyújtott támogatás.
(2) A települési lakhatási támogatás ugyanazon háztartásra csak 
egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a háztartásban élő 
személyek számától.
(3) Települési lakhatási támogatásra jogosult 
a) az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének 250%-át, 
b) az az egyedül élő személy, akinek jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át.
(4) A települési lakhatási támogatás összege 5.000 Ft/hó.
(5) A települési lakhatási támogatás ismételt megállapítása iránti 
kérelem legkorábban a jogosultság megszűnését megelőző egy hó-
napban nyújtható be.
(6) A települési lakhatási támogatás iránti kérelemben a kérelmező-
nek nyilatkoznia kell a lakáshasználat jogcíméről.
(7) A kérelemhez csatolni kell a települési lakhatási támogatás irán-
ti kérelemmel érintett lakásra vonatkozó:

a) a kérelmező vagy a kérelmező háztartása tagja nevére szóló villa-
mosenergia, gáz- vagy vízszámlát, vagy
b) bérleti szerződést a bérlakásban vagy albérletben élő személy 
esetében.
(8) Ha a települési lakhatási támogatásban részesülő személy lakcí-
me megváltozik, vagy a támogatással érintett ingatlanból kiköltö-
zik, a lakcímváltozás vagy a kiköltözés hónapjára járó támogatást 
teljes összegben kell folyósítani, de a támogatás további folyósítását 
meg kell szüntetni.
(9) A települési lakhatási támogatásban részesülő személy halála 
esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt 
házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér 
egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hó-
nap utolsó napjáig.

7. §
(1) Települési gyógyszer támogatásra jogosult 
a) az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének 250%-át, vagy
b) az az egyedül élő személy, akinek jövedelme nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át és
c) az igazolt havi rendszeres vényköteles gyógyszerköltsége az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át meghaladja. 
(2) A kérelemhez csatolni kell a háziorvos által leigazolt havi rend-
szerességgel szedett vényköteles gyógyszerek egy havi költségéről a 
gyógyszertár igazolását.
(3) A települési gyógyszer támogatás összege 3.000 Ft/hó.

2.2. Rendkívüli települési támogatás

8. §
(1) Az önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújt az 
Sztv. 45. § (4) bekezdésében foglaltak alapján annak a szociálisan 
rászoruló személynek, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, illetve alkalmanként jelentkező többletki-
adások miatt időszakosan vagy tartósan létfenntartási nehézséggel 
küzd.
(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen:
a) tartós betegség, 60 napot meghaladó táppénz vagy rokkantság 
miatt jelentős jövedelem-kiesés,
b) elemi kár, 
c) baleset,
d) bűntény áldozata lett,
e) közüzemi díjhátralék miatti közüzemi szolgáltatás megszűnésé-
nek veszélye,
f ) a nyugdíj, vagy egyéb rendszeres pénzellátásra való jogosultság 
megállapításának elhúzódása,
g) gyógyászati segédeszköz beszerzése.
(3) Alkalmanként jelentkező többletkiadásnak minősül:
a) betegséggel, ruházat pótlásával, élelmezéssel kapcsolatosan fel-
merülő alkalmi többletkiadás,
b) gyermek születése,
c) térítésköteles védőoltással kapcsolatos költségek 
d) gyermek oktatási-nevelési intézménybe kerülésével kapcsolatos 
alkalmi többlet kiadás,
e) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás költsége
f ) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése körében 
felmerülő költségek
g) haláleset
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(4) Amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő 
munkaképes, aktív korú személy jövedelemmel nem rendelkezik, 
az eseti jelleggel biztosított települési támogatás csak akkor álla-
pítható meg, ha bemutatja az illetékes állami foglalkoztatási szerv 
igazolását arról, hogy álláskeresőként nyilvántartásba vették.

9. §
(1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, aki a 
8. § (2) bekezdésében meghatározott létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került és háztartásában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 700%-át.
(2) Az (1) bekezdés alapján megállapított rendkívüli települési tá-
mogatás összege nem haladhatja meg a 100.000 Ft-ot.

10. §
(1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, aki a 8. 
§ (3) bekezdésében meghatározott alkalmanként jelentkező több-
letkiadások miatt időszakosan vagy tartósan létfenntartási nehéz-
séggel küzd és 
a) háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, vagy
b) egyedül élő személy, akinek jövedelme nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.
(2) Az (1) bekezdés alapján megállapított rendkívüli települési tá-
mogatás összege:
a) a gyermeket nevelő család esetében alkalmanként és gyermeken-
ként legfeljebb 10.000 forint,
b) gyermeket nem nevelő család esetében alkalmanként és szemé-
lyenként legfeljebb 10.000 forint.

11. §
(1) Települési születési támogatásra jogosult gyermek születése-
kor a Papkeszi községben lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen 
a Papkeszi község közigazgatási területén élő anya, amennyiben 
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700%-át.
(2) Az (1) bekezdés alapján megállapított települési születési támo-
gatás összege gyermekenként 50.000 Ft.
(3) A települési születési támogatás iránti kérelmet a gyermek szü-
letését követő 60 napon belül kell benyújtani, a határidő jogvesztő.
(4) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi ki-
vonatát, a lakcímét igazoló hatósági bizonyítványának és TAJ kár-
tyájának másolatát.
(5) A településen életvitelszerűen élőnek kell tekinteni a 2. § (4) 
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő személyeket.

12. §
(1) Rendkívüli települési támogatást kell megállapítani a Papkeszi 
községben lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a Papkeszi köz-
ség közigazgatási területén élő gyermek szülője, vagy más törvényes 
képviselője részére, ha újszülött gyermeke részére a rotavírus elleni 
védőoltást beadatja és háztartásában az egy főre jutó havi jövede-
lem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 700%-át.
(2) A szülő abban az esetben jogosult a támogatásra, ha gyermeke 
részére az első védőoltást megvásárolta, és annak beadását a házi-
orvos vagy házi gyermekorvos igazolja. Igazolásként elfogadható a 
gyermek oltási könyvébe szereplő hivatalos bejegyzés is.

(3) Az (1) bekezdés alapján megállapított rendkívüli települési támo-
gatás összege – a második védőoltás megvásárlásához – 25.000 Ft. 
(4) A védőoltás támogatása iránti kérelmet az első védőoltás beadá-
sát követő 30 napon belül kell benyújtani. 
(5) A kérelemhez csatolni kell a gyermek lakcímét igazoló hatósági 
bizonyítványát és az oltás beadásának (2) bekezdésben meghatáro-
zottak szerinti igazolását. 
(6) A településen életvitelszerűen élőnek kell tekinteni a 2. § (4) 
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő személyeket.

13. §
(1) Települési tanévkezdési támogatásra jogosult a Papkeszi köz-
ségben lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a Papkeszi község 
közigazgatási területén élő kérelmező, 
a) aki háztartásában 3-18 év közötti gyermeket nevel, továbbá kö-
zépiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytató fiatal felnőtt 
eltartásáról gondoskodik és
b) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át és 
(2) Az (1) bekezdés alapján megállapított települési tanévkezdési 
támogatás összege gyermekenként 15.000 Ft.
(3) A települési tanévkezdési támogatás iránti kérelmet a tárgyév 
szeptember 30. napjáig kell benyújtani, a határidő jogvesztő.
(4) A kérelemhez csatolni kell a középiskola nappali tagozatán ta-
nulmányokat folytató gyermek és fiatal felnőtt esetében az iskola-
látogatási igazolást. 
(5) A településen életvitelszerűen élőnek kell tekinteni a 2. § (4) 
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő személyeket.

14. §
(1) Halálesetre tekintettel, temetési költségek viseléséhez települé-
si temetési támogatásra jogosult a Papkeszi községben lakóhellyel 
rendelkező, életvitelszerűen a Papkeszi község közigazgatási terüle-
tén élő kérelmező, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondos-
kodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra 
köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek saját, il-
letve családja létfenntartását veszélyeztetik és háztartásában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 700%-át. 
(2) Az (1) bekezdés alapján megállapított települési temetési támo-
gatás összege 50.000 Ft. 
(3) A települési temetési támogatás iránti kérelmet a halálesetet kö-
vető 60 napon belül kell benyújtani, a határidő jogvesztő.
(4) A kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat má-
solatát, a temetési költségről a támogatást igénylő vagy a vele azo-
nos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla ere-
deti példányát, és a 2. § (1) bekezdés szerinti igazolásokat.
(5) A településen életvitelszerűen élőnek kell tekinteni a 2. § (4) 
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő személyeket.

15. §
A hamvasztásos köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége 
alól kérelemre az eltemettetésre köteles személyt mentesíteni kell:
a) részben, ha
aa) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg, vagy
ab) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg, vagy
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b) egészében, ha három vagy több gyermek eltartásáról gondosko-
dik és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 200%-át ét nem haladja meg.

16. §
(1) Az önkormányzat a helyettes szülői feladat ellátására megálla-
podást köt a helyettes szülői feladatot vállaló személlyel.
(2) Az ellátást a szülő, vagy a törvényes képviselő egészségügyi kö-
rülményei, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása esetén kér-
heti.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a szülő, vagy a tör-
vényes képviselő térítési díjat köteles fizetni.
(4) A térítési díj összege ellátott gyermekenként 1.000 Ft/nap.
(5) Mentesül a (4) bekezdésben meghatározott térítési díj fizetése 
alól a helyettes szülői ellátást igénybevevő, amennyiben családjában 

az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 200%-át.

3. Záró rendelkezések

17. §
(1) Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a települési támogatás keretében nyújtott szo-
ciális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet. 

Ráczkevi Lajos     Soltész Attila
polgármester     jegyző

Kihirdetve: Papkeszi, 2021. május 27.
Soltész Attila 

jegyző

 
Ballagási igehirdetés 

2021. június 19.
Ige: Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse 
jutalom. 4Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. 
5Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét: nem szé-
gyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban.

127. zsoltár

Kedves Ünneplő Közösség! Szeretettel köszöntünk Benneteket ez-
zel az igével a Papkeszi Bocskai István Református Általános Iskola 
tanévzáróján! Köszöntjük a kedves Diákokat, köztük különösen a 
ballagókat! Köszöntjük a kedves szülőket, családtagokat. Köszönt-
jük az oktatás–nevelés szolgálatában helytálló pedagógusokat, akik 
ebben a tanévben sok rendkívüli helyzettel küzdöttek meg eredmé-
nyesen. Köszöntjük iskolánk vezetőit, és iskolánk működését segítő 
munkatársait. Köszöntjük kedves Vendégeinket, akik együtt van-
nak velünk most, itt a „természet” templomában. Reményik Sán-
dor intelmét helyezem szívetekre: „csak néktek ajánlgatják temp-

lomul az égbolt sátorát… ne hagyjátok a templomot, a templomot, 
az iskolát.”
A felolvasott ige először egy bólintást vár tőlünk. Bizony az Úr 
ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom – erre a meg-
fogalmazásra megszentelt, közösségi magasztos alkalmakon, ün-
neplőbe öltözött szívvel és külsővel tudunk könnyen áment mon-
dani. Hányszor vagyunk a: „..mit csinált már megint ez a kölyök 
mélypontján. Innen mozdít ki minket az ige. Jézusnak, mint nevelő 
tanítómesternek bár megörökítette kifakadását a szentírás: – „ó 
kicsinyhítűek, meddig szenvedlek még titeket… – mégis a szeretet 
szemüvegén nézve őket, ki tudta mondani: ti az én barátaim vagy-
tok, és mint jó pásztor a nyájáért, életét adta értük a kereszten. Ezt a 
magasztos „bizonyt” kell először megerősítenünk, hogy a minden-
napi terhek, a gondoskodás és nevelés dackorszakokkal tűzdelt pró-
batételei ellenére, az ő létüket „ajándéknak” újszövetségi nyelven 
dórának, becézve dorinának…tarthassuk. Két ballagó diákunk is 

viseli ezt a nevet, de most mindannyian azok vagy-
tok! Isten ajándékai vagytok a családnak, hogy ne 
száradjon le a családfa ága. Ajándék vagytok a hazá-
nak, hogy bennetek sarjadjon a magyar jövendő. És 
ajándék vagytok az anyaszentegyháznak, hogy hite-
tek és küldetésvállalásotok megjelenítse a mai világ-
ban is Krisztust, az Ő megbocsátásával, szeretetével, 
életmentő megoldásainak alkalmazásával. Isten 
színe előtt most tegyünk úgy, mint a székely ember, 
aki először nem szóval válaszolt, és a kérdésre, majd 
a végén így mentegetőzött: „hászen bólintottam”. 
Bólintsunk hát most együtt az igére: Bizony az Úr 
ajándéka a gyermek.
Ezután nem mindegy mit kezdünk velük. Az ige 
arra tanít bennünket, hogy van velük egy kis tenni-
való. A sarjadó, életerős hajtásokra irányítja az ige 
a figyelmet. Mint a hős kezében a nyilak…. Az is-
kola a nyíllá válás színtere. Kálvin a genfi akadémia 
megnyitásakor azt mondta erre az igére alapozva: 
küldjetek vesszőket, és mi nyilakat faragunk belőle. 
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Mi is kell a nyíllá váláshoz. Először is a nyurga vesszőket pozitív 
értelemben „szabványosítják”. Ez ma nem egy kedves dolog, hogy 
normák, szabályok szerint kell élni. Hogy nem csak jogaink, ha-
nem kötelességeink is vannak. Nem csak házi feladat, hanem még 
templomba járás is. Kétségtelen, erre a folyamatra nagyon sok  rossz 
példát láttunk már a történelemben az uniformizálásokkor, de Is-
ten országában, a minden dolgotok szeretetben menjen végbe…
intelem ismeretében megnyugodhatunk. Mi is történik? A kivá-
lasztott, használatra alkalmassá tett vesszők nyílhegyet kapnak. 
Egy jó nyíl „fejnehéz”. A célba jutás röppályája sokkal nagyobb, ha 
ez megvalósul. Ezt jelenti, a tanulás, az ismeretek megszerzése. A 
nyilat aztán tollakkal látják el, ami a röptét stabilizálja a levegőben. 
Ezek az apró tollacskák mekkora szolgálatot tesznek! Ez a lelkiség, 
a hittan, az életcélok felé tartás. Hitünk ismerete. Amikor a nyilak 

készek, tegezbe kerülnek, s most a tanévzárón a bizonyítványotok 
arról beszél, hogyan is álltok a nyíllá válás folyamatában. Ez a kész 
nyíl pedig nem mindegy milyen sorsra jut. Eltörik, célt téveszt, vagy 
célba jut. Az ige azt mondja, hogy egy hős kezében az alkalmas esz-
közök hősies eredményeket hoznak. Hisszük, ez veletek is így lesz. 
Életetek nyila Jézus Krisztus kezében, a nemes harc küzdőterén van 
igazán jó helyen.
Személyes életetek kibontakozása mellett ti egy család és a társada-
lom boldogulásának is letéteményesei lesztek. Hordozni fogjátok 
iskolátok, településetek, hitvallásotok „karakterét” lenyomatát, 
hisszük, egy életen át. Tegyétek ezt igei módon, hősiesen!
Az, aki ilyen ifjúsággal rendelkezik, az BOLDOG – mondja a zsol-
tár, mert az élet nagy küzdőterén, megállják a helyüket. Nem szé-
gyenülnek meg ha szóváltásba, vitába keverednek. Vita márpedig 
van. Bárcsak ne lenne más, azaz ne fajulna el! Nem mindegy, hogy a 
szentírás igazságai, vagy a szépen becsomagolt hazugságok lesznek 
az életetek fundamentuma. A kősziklán épült ház megáll, az alap 
nélküli összeomlik. A felkészültek képesek meggyőzni az ellenfelet, 
úgy, hogy nem vallanak szégyent. Péter apostol, amikor pünkösdi 
prédikációját elmondta, az emberek úgy érezték, mintha szíven ta-
lálták volna őket. Ez azt eredményezte, hogy nem tiltakoztak, nem 

vitatkoztak, hanem áment mondtak, és megkeresztelkedtek mint-
egy háromezren. Igent tudtak mondani, mondtak Jézus megváltói 
keresztjére, és nem bűneiket mentegették. Ehhez a győzelemhez 
kellenek a nyilak. Isten kezében a Szentlélek erőterében a nyilak a 
hiábavaló természetünket, „óemberünket” Istennel szemben való 
lázadásainkat öldöklik meg, és győzelmet szereznek az igazságnak 
és a szeretetnek. Ez az a hősi életmód, amire titeket, most ballagók 
kibocsátunk, és az itt maradókat felkészítjük. A fáradozó szülők, 
tanárok, társadalom jutalma pedig a boldogság. Az, hogy az erőfe-
szítésnek volt értelme, lett eredménye.
Kedves ballagók! A ti kincsetek egy különösen is összetartó osztály-
közösség. A mindennapi találkozás, tanulás csiszolódása mellett a 
sok-sok élmény, sportsiker, vetélkedőn részt vétel, a kirándulások, 
bárka táborok, szakkörök többlete gyarapították, kamatoztatták 

évről évre. Visszajelzéseitekben elmondtátok, hogy megtapasz-
taltátok tanáraitok kiemelkedő törődését, családias lehetett szá-
motokra az iskola. Elmondtátok, akiknek vannak céljaik, hogy az 
iskola hozzásegített benneteket ennek eléréséhez. Többen elmond-
tátok, hogy amikor együtt énekeltétek a hit dalait, azok ugyano-
lyan fontosak voltak, mint a kirándulásokon készült nutellás pala-
csinták és a versenyeredmények, vagy az általatok elkészült, díjazott 
művészeti alkotások. Volt, aki így fejezte ki a 8 tanévet: mindvégig 
töltőn voltunk. Hála érte az összetartozást megáldó Istenünknek! 
Most tovább indultok. Viccesen ezt így fejezte ki valaki: megiszok 
egy kupica pálinkát, és elhúzok, de most valahogy nehezebb ez a 
búcsúóra, különös érzések vesznek rajtunk erőt, párásodik a sze-
münk…
Kedves szülők! A nyilak készek. Továbbra is hangozzanak értük 
vigyázó imádságaitok, hogy jó kézbe kerüljenek. Hajdanán, egy 
templom alapításakor a király arany nyílvesszőt helyezett az íjára, 
s ahol a nyíl célba ért, ott volt a megalapított szent hely oltára. E 
cselekménnyel fejezték ki, hogy vannak terveink, álmaink, akara-
tunk, de a végső megvalósulásban teret hagyunk az égieknek, hogy 
az ő vezetésük legyen a bizonytalanságban a biztos pont. Áldás kí-
sérje a továbbtanulás, a pályaválasztás, majdan a családalapítás fo-
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lyamatát, adjatok jó példát, kerüljenek jó kezekbe serdülő ifjaink. 
Kedves maradó diákok! Az előttetek járók jó mintáit kövessétek, 
ebben az iskolában, ami tudásnak, hitnek odaszentelt csarnoka le-
het. Most a szünidőben is keressétek meg a játék, a szabadság ke-
retei közt a lehetőséget a jótéteményre. Amikor a szünidők utáni 
hittanórákon önvizsgálatot tartunk, a bűnbánó perceitekben 99.9 
százalékotok megvallja, hogy nem segített eleget a szüleinek. Ezt az 
arányt szabad  javítani, s nem fog csorbulni tőle, hogy a szünet való-
ban a tiétek Nyáron, ha harangszót hallotok vasárnap, az nem csu-
pán egy idegesítő zajforrás, hanem az Úr házába hívogató jeladás.
Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse juta-
lom. 4Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. 5Boldog 
az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét: nem szégyenül meg, 
ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban.
Most pedig, miután bólintottunk az ige szavára, áldó kezeinkkel 
bocsátjuk ballagóinkat útjára, együtt fennhangon imádkozzunk a 
Jézus Urunktól tanult szavakkal, hogy Istenünket mennyei atyánk-
ként dicsőítsük, hálát adjunk a tőle elfogadott javakért, áldást kér-

jünk erőfeszítéseinkre, megélhetésünkre, az elvégzett munkára, és 
vigyük elé kérésünket életünkért, hazánkért, egyházunkért, lelkünk 
üdvösségéért, testünk egészségéért, a nyomorúságokból való meg-
szabadulásunkért. Mi Atyánk...
Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusunk Atyja, aki elkezdte bennetek 
a jó munkát, végezze be az ő dicsőséges eljövetelének a napjára. 
Növekedjetek a kegyelemben, és a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk 
ismeretében, akinek legyen dicsőség most és az örökkévalóságban. 
Áldjon meg titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek!

Rendhagyó hittanóra, tanévbúcsúztató koncert a templomban. 
Pintér Béla debreceni keresztyén zenész örömöt, vidámságot, 
együtt éneklést hozott a diáksággal megtelt templomba. A dalok 
mellett hallhattunk Jézus tanításairól személyes vallomásként, és 
megmutatta, hogy testestől lelkestől, átadva magunkat a zene hul-
lámainak tudjuk megélni Isten dicséretét.

Virágh Sándor református lelkész

 
Nyolc bajnoki arany 

és öt EB kvóta a Cenrum SE szumósainál
Kiválóan szerepelt a Centrum SE szumó csapata az Érden megren-
dezett versenysorozaton. A kimondottan erős mezőny ellenére ki-
lenc versenyzőjük 17 érmet hozott haza a megmérettetésről.

– Három korosztály az Országos Bajnoki címekért küzdött, három 
korosztály számára pedig az EB kvalifikáció volt a tét, így minden 
egyesület a legjobb versenyzőit küldte hadba. Az U14, U16, U18 
korosztályok számára Lengyelországban rendezik meg a kontinens 
viadalt, míg az U21, U23 és felnőtt korosztályok az Oroszországi 
Kazanyba utaznak. Ez utóbbi három korosztály Világbajnoksága a 
Lengyelországi Krotoszynban kerül megrendezésre. Mind Kazany, 
mind Krotoszyn a régiójuk szumó központjának számít, tehát jó 
ellenfelekre és profin megrendezett versenyekre számítunk, ezért 
nagy hangsúlyt helyezünk mi is versenyzőink felkészítésére – 
mondta el Janku Ferenc edző.
Nagy örömömre szolgált, hogy a hétvégi versenyen látványos és 
magas színvonalú küzdelmeket mutattak be versenyzőink, amelyet 
Ancsin László a Sumo Szakszövetség elnöke és Szakály László nem-
zetközi főbíró is méltatott és mindketten személyesen gratuláltak 
sportolóinknak is. Két versenyzőnk volt, aki csak a saját korcso-
portjában indult, a többiek legalább kettőben és volt olyan sporto-
lónk - Barnóczki Bertold Boldizsár - aki négyben is. 
Összesítésben csapatunk nyolc arany, öt ezüst, négy bronzérmet és 
egy ötödik helyezést szerzett, így az Európa-bajnokságra sikeresen 
kvalifikálta magát Barnóczki Bertold Boldizsár, aki fantasztikusan 
küzdött ezen a napon! Boldi saját korosztályában verhetetlen volt, 
első helyen végzett és ezzel bebiztosította magát az EB-re utazó vá-
logatott keretbe. Az U21-es korosztályban csak saját csapattársa, 
Lackó Benedek bizonyult jobbnak, de ott is éles küzdelemben dőlt 
el az aranyérem sorsa. Felnőtt kategóriában szemmel látható volt a 
korkülönbség Boldi és ellenfelei között. A 17 éves versenyzőnk en-
nek ellenére remekül helytállt az akár 30 évvel is idősebb ellenfelek 
között, és harmadik helyen végzett. Ezután bevállalta a sportág ki-
rálykategóriájának számító Opent is, ott szintén a harmadik helyen 
zárt. A papkeszi Bocskai István Református Általános Iskolában 
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tanuló Csejtei Krisztofernek sajnos nem volt ilyen szerencsés napja, 
már az első körben összeakadt a későbbi bajnokkal, aki nem melles-
leg a csapattársa. Így Krisztofer a vigaszágon az ötödik helyen zárt.

EB VÁLOGATÓ VERSENY:
U14: Csejtei Krisztofer ötödik helyezett.
U18: Barnóczki Bertold Boldizsár első helyezett.

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG:
U21: Barnóczki Bertold Boldizsár második hely.

U21 Open kategória: Barnóczki Bertold Boldizsár harmadik hely.
Felnőtt: Barnóczki Bertold Boldizsár harmadik hely.

– Csapatunk gőzerővel készül tovább az Európa-bajnokságra. 
A „hazai” edzések mellett más csapatokkal összevont edzéseink 
is lesznek és itthon, illetve külföldön is szervez edzőtáborokat a 
SUMO Szövetség, amely segíteni fogja eredményes munkánkat. 
Külön köszönjük Ráczkevi Lajos polgármester úrnak és Bollók 
Gyula igazgató úrnak, hogy támogatták felkészülésünket – zárta 
szavait az edző.

A Balatonvidéki Sorstárs Népdalkör hírei
Csapatunk ezévi munkáját június 1-jével kezdte meg, mert a vírus 
miatt előbb ez nem volt lehetséges. Természetesen kapcsolattartás 
volt a csoport tagjai között telefonon, mindig tudtuk, hogy kivel 
mi történik. Volt köztünk, aki megkapta a fertőzést, de szerencsé-
sen felgyógyult, így mindnyájan egészségben vészeltük át ezt a ne-
héz időszakot. Az oltás a későbbiekben biztonságot nyújt, valamint 
lehetővé teszi, hogy részt vehessünk nagyobb létszámú közösségi 
rendezvényeken.
Sajnálattal közlöm, hogy örömünkbe bánat is vegyül. Baksa Árpád, 
aki egy műtétet követően sajnos továbbra is egészségügyi gondok-
kal küzd, a jövőben nem tud részt venni a közös munkában. Ili-
ke után most Árpitól is búcsút kell vennünk, Árpitól, utolsó férfi 
tagunktól. A csoport nevében nagyon szépen köszönöm sokéves 
odaadó, magas színvonalú munkájukat. Szép hangjukat nehezen 
fogom nélkülözni, és bizony férfihang nélkül az összeállítások sem 
lesznek többé olyan színesek és változatosak. Szívből kívánunk ne-
kik nagyon jó egészséget!

Új tag is érkezett hozzánk, Pataki Józsefné Ilike. Örülünk a szép 
hangjának, és hisszük, hogy jól fogja érezni magát közöttünk. 
Örömünkre szolgál az is, hogy Bertáné Zsuzsika lába a műtét után 
olyan szépen gyógyult, hogy továbbra is szerepelhet velünk a szín-
padon, neki is kívánunk jó egészséget.
Tisztelettel köszönjük polgármester úrnak és a Képviselő-testület-
nek az anyagi támogatást, amiből új nyári fellépő blúz és gyöngyka-
láris vásárlását tervezzük.
Első fellépésünk július 17-én, a papkeszi Falunapon lesz, köszön-
jük a felkérést. Augusztusban Balatonfűzfőn Katonadal Fesztivá-
lon veszünk részt. Szeptemberben rendezünk itt a településen egy 
Népzenei Emlékgálát, Károlyi László halálának 15. évfordulója 
alkalmából.
Alkalmainkra tisztelettel és nagy szeretettel hívunk és várunk min-
denkit!

Értelmet az Életnek Hagyományőrző Egyesület 
Károlyi-Varga Rózsa, elnök

Kábítószerellenes világnap – biztonságos szórakozás
A kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napját 1988. június 26. 
óta évente ezen a napon tartják meg világszerte. Ezen a napon szen-
vedélybetegségek ellen küzdő szervezetek tartanak prevenciós előa-
dásokat.
A nap és az ENSZ 1987-es határozatának egyik fő célja, hogy az 
illegális kábítószerfogyasztást világviszonylatban 50 százalékkal 
csökkentsék. 
Világszerte mintegy 200 millió ember fogyaszt rendszeresen illegá-
lis szereket. A drog évente körülbelül 200 ezer ember haláláért köz-
vetlenül felelős. Az utóbbi évekig Európában a leggyakrabban hasz-
nált kábítószerek a kannabisz-származékok voltak, míg napjainkra
jelentősen növekszik a különböző szintetikus, részben még legális-
nak számító tudatmódosító szerek használata.
A nyár beköszöntével elkezdődtek a nagy tömegeket vonzó rendez-
vények, fesztiválok. A biztonságos szórakozás érdekében érdemes 
néhány tanácsot megfogadni:
– Szórakozóhelyen soha ne fogadjon el idegentől felbontott fla-
konból, üvegből vagy pohárban kínált italt!
– Az asztalán soha ne hagyjon pohárban, felbontott üvegben italt!

– A társaság tagjai figyeljenek egymásra! Amennyiben társuk bó-
dult állapotba kerül vagy rosszul érzi magát, hívjanak mentőt. Ne 
hagyják magára, ne bízzák ismeretlenekre!
– Amikor a gyermek magatartása eltér a megszokottól ideges, in-
gerlékeny, vagy levert, közönyös, térbeli és időbeli tájékozódása za-
vart, indokolatlanul fáradt, gyorsan kimerül, alvászavarai vannak. 
Szűkebbek vagy tágabbak a pupillái, mint általában, szájszárazság, 
orrfolyás, étvágytalanság, erős fogyás jelentkezik nála, illetőleg szí-
nes tabletták, ismeretlen eredetű gyógyszerek, porok, féltve őrzött, 
kézzel sodort cigaretta, zöld, száraz növényi törmelék kerül elő a 
zsebéből, vagy éppen használati tárgyai közül, akkor gyanakodja-
nak!
– Amennyiben a megváltozott viselkedés mögött droghasználat 
gyanúja merül fel, úgy kérjen segítséget! Keresse bizalommal a ren-
dőrség drogprevenciós szakembereit a Balatonalmádi Rendőrkapi-
tányságon a 88/438-711-es, illetve a 70/682-50-71-es telefonszá-
mon, vagy írjon, hogy segíthessünk! infodrog@veszprem.police.hu
Amennyiben bűncselekmény áldozatává válik, azonnal értesítse a 
rendőrséget a 112-es segélyhívószámot!
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