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TTiisszztteelltt  PPaappkkeesszzii  LLaakkoossookk!!
Túl vagyunk a kampányidőszakon, községünk választópolgárai

2010. október 3-án kinyilvánították akaratukat, hogy a következő

négy évben kire-kikre kívánják bízni a község közügyeinek

intézését. Lassan minden visszatér a rendes kerékvágásba,

elkezdődnek a dolgos hétköznapok, és tennivalónk bőven van.

Köszönöm Papkeszi lakosságának, köszönöm Nektek azt a bizal-

mat, amit újra megkaptam a választáson. Megtiszteltetésnek tar-

tom, hogy a következő ciklusban is a falu szolgálatában állhatok,

dolgozhatok településünkért, az itt élő emberekért. Minden erőm-

mel és tudásommal azon leszek, hogy a papkesziek büszkék

lehessenek falujukra, elégedetten éljék napjaikat. Örülök a biza-

lomnak, amit a rám szavazóktól kaptam, de be szeretném

bizonyítani a kételkedőknek, ingadozóknak is falunk iránti

szeretetemet és tenni akarásomat. Küzdeni fogok a faluért, a

lakosságért, de sikert csak közösen tudunk elérni. Ennek

érdekében mindenkinek be kell állni a sorba, és együtt, egymásért,

településünk javára tevékenykedni. El kell, hogy felejtsük vélt

vagy valós sérelmeinket, munkánk során a közösség érdekeit kell

a legmesszebbmenőkig szem előtt tartanunk, mert céljainkat csak

így tudjuk elérni, megvalósítani. Kérek mindenkit, hogy a cikk

elolvasása után sérelmeire próbáljon meg gyógyírt találni, bocsás-

son meg a „vétkezőnek”, beszéljük meg a gondokat, prob-

lémákat, mert csak így juthatunk előrébb. Tegyük ezt meg, dol-

gozzunk együtt Papkesziért és tudjunk együtt örülni a sikereknek

is.

Úgy gondolom, hogy megválasztásommal választási programo-

mat, célkitűzéseimet is támogatták a rám szavazók. Szeretném

bebizonyítani, hogy az általam kitűzött célok reálisak, hosszabb

távra, a 4 éves ciklusra szólnak, megvalósításukhoz tisztelettel

kérem és várom támogató segítségüket.

RÁCZKEVI LAJOS

POLGÁRMESTER

Köszönöm a bizalmat!

„Csak a munka fejti ki, csak az tartja fönn a testnek és léleknek erejét;
csak munka tesz hasznossá magunk és polgártársainkra nézve.” 

Deák Ferenc 

Ünnepi testületi ülés
Papkeszi Községi Önkormányzat képviselő-testülete október 13-án, szerdán tartotta
ünnepi testületi ülését, amelyen a polgármester és a képviselő-testületi tagok esküt tet-
tek.
A megjelenteket elsőként Ráczkevi Lajos polgármester köszöntötte, aki felkérte az ülés le-

vezetésére a korelnököt, Simon-Jójárt Sándort, majd a HVB. elnöke, Savanyu Beáta

ismertette a választás eredményét, és felkérte eskütételre a képviselő-testület tagjait, az

esküszöveg előmondására pedig a testület legfiatalabb tagját, Balatoni Józsefet. Az

eskütételt követően aláírták az esküokmányokat, majd a HVB. elnöke átadta a testületi

tagoknak a megbízólevelet. Ezt követte a polgármester választás eredményének ismertetése,

a polgármester eskütétele, az esküokmány aláírása és a megbízólevél átadása. Az alakuló

ülést polgármester úr köszöntője zárta.

A 2010–2014 ciklus
képviselő-testülete
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2010. október 3-án megtartott önkormányzati képviselők és

polgármester választásán a Papkeszi 001. és 002. számú körzet

összesített eredményei.

Polgármester-választás eredménye

Helyi képviselő-választás eredménye

Önkormányzati választások 2010

S.sz. Név Jelölő
szervezet

Érvényes
szavazatok

száma

Eredmény az
érvényes
szavaztok
alapján

1. Ráczkevi Lajos független 349 polgármester

2.
Simon-Jójárt

Sándor János
független 203

3. Turcsán József független 105

S.sz. Név Jelölő
szervezet

Érvényes
szavazatok

száma

Eredmény az
érvényes
szavaztok
alapján

1. Györkös Tamás független jelölt 287 képviselő

2.
Simon-Jójárt

Sándor János
független jelölt 275 képviselő

3. Wild Balázs független jelölt 249 képviselő

4.
Kukáné Horváth

Barbara
független jelölt 243 képviselő

5.
Balatoni József

legifjabb
független jelölt 223 képviselő

6. Takács Tibor független jelölt 208 képviselő

S.sz. Név Jelölő
szervezet

Érvényes
szavazatok

száma

Eredmény az
érvényes
szavaztok
alapján

7. Balázs Róbert független jelölt 201

8. Horváth Gyula független jelölt 195

9. Kálmán András független jelölt 186

10.
Eszesné Brasch

Mária
független jelölt 181

11. Buda Tamás

Jobbik

Magyarországért

Mozgalom

171

12.
Kovácsné

Hardi Henriett
független jelölt 94

13. Sztána László független jelölt 81

14. Fazekas Lajos független jelölt 47

15.
Rajki Ilona

Piroska
független jelölt 46

16.
Kiss Józsefné

Orbán Sára független jelölt 45

A képviselő-testület a 2010. augusztus 25-én tartott ülésén
az alábbi döntéseket hozta:

– Megtárgyalta és elfogadta a falu 2010. évi költségvetése

II. negyedéves végrehajtásáról szóló, valamint az átruházott

szociális jogkörök gyakorlásáról szóló beszámolókat.

– Csatlakozott a Vertikál Zrt. kísérleti jelleggel meghirdetett

szelektív hulladékgyűjtő programjához.

– Megtárgyalta és elfogadta a 2010. évi költségvetés

I. negyedévi végrehajtásáról szóló jelentést.

A képviselő-testület a 2010. szeptember 16-án tartott ülésén
az alábbi döntéseket hozta:

– Megtárgyalta és elfogadta a lejárt és folyamatban lévő dönté-

seiről szóló beszámolót.

– Döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat

kiírásáról.

Tisztelt Lakosság!

2010. szeptember 16-án, 17 órai kezdettel megtartott

közmeghallgatáson lakossági kérdést intéztek Turcsán József

volt képviselőhöz az „informatikusnak kifizetett végkielégítés”

tárgyában, amely azt a látszatot keltette, mintha történt volna

ilyen jellegű kifizetés.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az érintettek a képviselő-testület

2010. augusztus 25-én a 2010. évi költségvetés módosításáról

szóló előterjesztésben, a kiadások alatt, igazgatási szakfeladaton

„Rendszergazda szerződésének felmondása miatt” cím mellett

szereplő -490 ezer forint esetében a negatív előjelet figyelmen

kívül hagyták. A negatív előjel – kiadásról lévén szó – ebben az

esetben az előirányzaton megtakarítást jelent.

Önkormányzati hírek
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A Bocskai István Református Általános Iskola Szülői Szervezete

az idei évben is  megrendezi Erzsébet bálját, 2010. november

20-án 19.30 órai kezdettel településünk Művelődési Házában.

A bál az előző éveknek megfelelő rövid műsorral indul, majd

bőséges vacsorával folytatódik. Zenés rendezvényről lévén szó,

a talpalávalót a sokak által kedvelt Szőke Csaba szolgáltatja,

melynek során a vacsora többleteit reggelig letáncolhatják a

jókedvű mulatni vágyók.

Megragadva a lehetőséget, köszönetet mondunk Barthalos

Jánosnak, Lajkó Frigyesnek, és minden kedves, lelkes, segít-

séget, fáradtságot nem sajnáló támogatónknak, akik ezzel hoz-

zájárultak a bevételeinkhez. A bál bevétele szinte az egyetlen

olyan forrás, amit a Bocskai István Református Általános Isko-

la valamennyi tanulójára fordíthatunk.

Mire is fordítja a Szülői Szervezet a bevételeit?
Hát lássuk csak szép sorban:
A 2009/2010-es tanévben a hagyományoknak megfelelően

megrendezésre került a mikulás-diszkó, amely mindig azzal

indul, hogy a Mikulás kiosztja osztályról osztályra járva

mikuláscsomagjainkat. Erre az alkalomra rendszeresen támo-

gatást élvez szervezetünk szódával és szörppel, továbbá szülők

által készített süteményekkel.

Köszönet a sok-sok szorgos kezű anyukának, nagymamáknak

és azoknak is, akiknek már gyermekük, unokáik kikerültek

iskolánk falai közül.

Ugyanilyen hagyomány a karácsonyi ajándékcsomag összeál-

lítása is, amit a karácsonyi ünnepség keretében a Református

templomban felállított, szépen feldíszített fenyőfa alól kapnak

meg a gyerekek. (Itt jegyezném meg, hogy sajnos van olyan

gyermek, akinek ez az egyetlen lehetősége az ajándékra. Ne

hagyjuk veszni ezt a lehetőséget, mert adni igen is jó.)

Az elmúlt tanévben támogattuk még a farsangi bált, éjszakai

túrát, Bocskai napokat csokival, tombolatárgyakkal, palacsintá-

val.

Szintén nagyon szép hagyománnyá vált iskolánk pedagógu-

sainak ünneplése közösen a presbitériummal, a Református

Templomban Ökomenikus Istentisztelet keretében, ahol gyer-

mekeink csillogó szemmel köszöntik tanáraikat.

Talán a legnagyobb kiadásunk az év végén jelentkezik, a

jutalomkönyvek megvásárlásával. Pedagógusokkal egyeztetve,

osztályonként 2-2 gyermek kap jutalomkönyvet az évzáró

ünnepségen, de nem a jó tanulmányi eredményéért. És ez nagy-

on fontos (ezáltal még jobban ösztönözve a gyermekeket), mivel

az a gyermek is jutalmazható, aki például részt vett a papír-

gyűjtésben, vagy aki jó közösségi munkát végez, segítve ezáltal

a pedagógus munkáját is.

A ballagó diákok sem maradnak ki a sorból, mivel minden

évben a Szülői Szervezet útravalóként szép, tartalmas könyvvel

ajándékozza meg őket.

Ahhoz, hogy továbbra is tudjuk teljesíteni ezeket a feladatokat,

hogy lássuk örömtől csillogó szemű gyermekeinket, unokáinkat,

az kell, hogy közösen és összetartva kell nekiindulnunk a

2010/2011-es tanévnek.

És ki tud ellenállni gyermeke mosolygó arcának, nevetésének,

örömének?

Ezért aki teheti, támogassa iskolánk tanulóit, ahogy tette eddig
is, és jöjjön el 2010. november 20-án Erzsébet bálunkra és min-
den egyéb rendezvényünkre.
Mindenkit szeretettel várunk!

LENGYELNÉ VADAS MÓNIKA

B.I.R.Á.I. SZÜLŐI SZERVEZET ELNÖKE

Csillogó gyermekszemek

A Bocskai István Református Általános Iskola I. féléves programterve
augusztus 30. 18 óra Református templom – Évnyitó

szeptember 1. Első tanítási nap

szeptember 10. 17 óra Iskola zsibongó – Összevont szülői

értekezlet

szeptember 11. Művelődési ház Amatőr művészeti találkozó

szeptember 18. 14 óra Szüreti felvonulás

szeptember 23-24. Papírgyűjtés

október 6. 13 óra Művelődési ház vagy kopjafa Aradi vértanúk

emlékműsora

október 15-ig Diagnosztizáló felméréshez érintett tanulók

felmérése

október 16. Református templomkert – Faültetés

október 21. Sári-puszta – Ünnepi emlékfutás 1956m

október 22. 13 óra Művelődési ház – 1956-os forradalom

emlékműsora

október 28. Református játszóház

október 29. délután – Angol kultúra napja

október 31. Reformáció ünnepe

november 15. 14 óra Általános iskola – Szépkiejtési verseny

november 20. Erzsébet bál

december 2. 14 óra Általános iskola tornaterme – Mikulás

Kupa

december 3. 16 19 óra Tornaterem – Mikulás „buli”

december 6. 10 óra Tornaterem – Mikulásváró sor- és váltó-

verseny

december 16. 14 óra Református karácsonyi játszóház

december 19. 11 óra Adventi műsor

december 21. 17 óra Karácsonyi műsor

december 24. Szenteste - műsor
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2010. augusztus végén gyönyörűen felújított óvodánkban

fogadhattuk gyermekeinket. Jó érzés volt látni a gyerekek és

szüleik arcán a rácsodálkozást, örömöt a változások láttán.

Mi óvó nénik apró ajándékokat készítettünk, azokkal fogadtuk

ovisainkat. Az eltelt hetek főként a beszoktatásról szóltak. Az új

kisgyerekek közül néhányan bátrabban, néhányan édesanyjuk

kezét szorongatva ismerkedtek az új világgal. Bizony nem könnyű

az elszakadás, új az óvodai napirendbe beilleszkedés, de ez a ter-

mészetes.

Régi ovisaink kedveskedve, szívélyesen invitálták játékba az új

kisgyerekeket, figyelnek rájuk, segítenek nekik.

Csoportjaink létszáma 25-28 fő lesz a beszoktatás végére, de

máris jelentkeztek szülők, hogy szeretnék beíratni gyer-

mekeiket.

Szeptember 17-én óvodásaink fellépésével és ünnepi beszédek

közepette került sor óvodánk ünnepélyes átadására. Mi dolgo-

zók boldogan, örömmel mutattuk meg a vendégeknek, milyen

szépek lettünk.

18-án, szombaton a Szüreti mulatság és felvonulás kezdetére

kisütött a nap, a Kultúrház udvarán adtuk elő ovisainkkal kis

műsorunkat, amelyre lelkesen készültünk az eltelt napokban.

A műsorban résztvevő óvodásaink: Mohácsi Bence, Mohácsi
Botond. Kovács Kende, Kovács Brigitta, Lendvai Natália,
Schweitzer Angéla, Németh Viktória Vanessza, Gábornyik
Andrea Anasztázia, Gábornyik Anna Mária, Meilinger Fanni,
László Viktória, Szász Áron, Wild Roland, Plesz Panna,
Kotroczó Zsófia Hanna, Csonkás Veronika, Madarász Nina.
Szeretnénk megköszönni a fellépő gyermekek szüleinek támo-

gatását és segítségét, hogy lelkesen hozták magukkal a fel-

lépésekre a kis szereplőket.

ŐRI ZSUZSANNA ÓVÓNŐ

„Hívogat az óvoda, kapuját kitárta.”

Eseményterv „Vadrózsa” Tagóvoda Papkeszi 2010/2011. nevelési év
Az óvoda ünnepei, hagyományai

1. Néphagyományokhoz, népszokásokhoz kapcsolódó ünnepek
Szivárvány nap 2010 október 22. (Balatonfűzfő, 15 órai kezdéssel)

Vásár-játék 2010 november 11. (a két csoport közös eseménye)  

Advent 2010 november 30 – Adventi naptár kihelyezése a cso-

portokban 

Adventi koszorú kihelyezése a csoportokban, az ajtókra.

Mikulás 2010 december 6. – Mikulás érkezése, ajándékozás a

csoportokban 

Karácsony 2010 december 20. – felnőttek betlehemes játéka-

Karácsony az óvodában

Farsang 2011 február 18. – álarcos alakoskodás, mulatozás a

Kultúrházban, a családokkal együtt

Húsvét 2011 április 1. – tojásfestés, locsolkodás, ajándékozás (a

két csoport közös ünnepe)

Névnapok, születésnapok megünneplése.

2. Nemzeti ünnep
Március 15. – Megemlékezünk az 1848-as szabadságharc

hőseiről az ünnep előtti munkanapon (2011 március 14.)

3. Az óvodai élet hagyományos ünnepei
Anyák napja a csoportokban 2011. május 3.

Kihívás napja 2011. május 25.

Gyermeknap az óvodába 2011. május 27.

Állatkerti kirándulás (időjárás függvénye) 2011 május

Évzáró műsor (Kultúrházban) 2011 június 3.

4. Zöld jeles napok
Állatok napja (október 4.)

Víz világnapja (március 22.)

Föld napja (április 22.)

Madarak és fák napja (május 10.)

A megemlékezések megszervezése a csoportos óvónők feladata,

csoportjuk életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vételé-

vel. Törekedjenek arra, hogy neveljenek a természet szeretetére,

védelmére.

Egyéb események
Óvoda ünnepélyes átadása 2010. szeptember 17.

Szüreti felvonulás 2010. szeptember 18. (óvodások műsora)

Idősek napja 2010. október 09. (16 óra –óvodások műsora)

Szivárvány bál felnőtteknek 2010. november 13. (Balatonfűzfőn

a Művelődési házban)

Falu karácsonya 2010. december

Szülői értekezletek (2010. szeptember 14, 2011. január, 2011.

március)

Fogadóórák (2010 november, 2011. május)

Nevelés nélküli munkanapok
2010. november 12., 2010. december 22., 2011. február 11.,

2011. április 26., 2011. június 14.

Ezeken a napokon a gyermekeket nem fogadjuk.

Az óvoda egyéb szolgáltatásai
Úszásoktatás a nagycsoportosoknak (kezdés 2010. szeptember

27. hétfő 8 óra) – ingyenes, nem kötelező.

Katolikus és református hitoktatás. 

Logopédiai ellátás (heti két alkalommal) –ingyenes-

KÁNTORNÉ ISTÓK KLÁRA

TAGÓVODA-VEZETŐ
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A hagyományoknak megfelelően augusztusban került sor

Colorban a családnapi rendezvény megvalósítására. A tavalyi

évhez hasonlóan ezen a napon délelőtt a Colori Ifjúsági Klub

Color kupa rendezvényét követően „családnapoztunk”. Az idén

is volt főzőverseny két versenyző, és egy versenyen kívül induló

csapattal, Kukáné Horváth Barbara által levezetett játékos,

ügyességi verseny, ahol a gyerekek plüss figurákat nyerhettek, a

népszerű arcfestés sem maradhatott el, illetve újdonságként

ingyenesen lehetett csillámfestést kérni a kitelepült szakem-

bertől. 

A főzőversenynek az idén kéttagú volt a zsűrije: Csizmadia

Józsefné Éva néni, és Barsi Istvánné Ági néni. Az ételek nagy-

szerűsége és a versenyző csapatok minimális létszáma miatt a

zsűri úgy döntött, hogy két első helyet oszt ki, és a versenyen

kívül induló csapatnak adományozza a második helyezést.

I. helyezett: Revans csapat (tejszínes gombás máj főtt burgonyá-

val, desszert: kürtős kalács), Colori Ifjúsági Klub csapata (pin-

cepörkölt)

II. helyezett: Turcsány József és kedvese (babos csülök)

A napot utcabállal zártuk.

Az idén még kevesebben vettek részt a rendezvényen, mint a

tavalyi évben, azonban mindent feledtetett a gyermekek őszinte

mosolya.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Családnap

Ünnepeltünk augusztus 20-án, hiszen ez egyik nemzeti

ünnepünk. A műsort, amire felnőttek és gyerekek egyaránt

hatalmas lelkesedéssel, és  sok munkával készültek, sajnos

mindkét településrészen nagyon szűk körben tudtuk bemutatni.

Colorban igazából nem lepődöm meg semmin, hiszen több eset-

ben tapasztaltam, hogy szinte csak a szereplő gyerekek hozzá-

tartozóit látom a nézők között, nem volt ez most sem másként.

Ha nem lettek volna jelen a képviselő testületből néhányan, és a

gyerekekkel nem jönnek át Papkesziről hozzátartozók, akkor

csak a négy colori hölgy lett volna a közönségünk, akik könny-

áztatta szemekkel nézték végig az előadást. Papkeszin ennél ki-

csit többen voltak, de ott sem kellett attól tartani, hogy a nézők

egymás lábára lépnek a nagy tömegben. Mindezek ellenére min-

den szereplő legjobb tudása szerint teljesítette önként vállalt

Szűk körben

Olívia kiskutyus arcfestéssel Ez a kürtős kalács volt a legfinomabb
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feladatát, nagy sikert aratva a nézők körében. Ezt a műsort is-

mint egyébként mindegyik ilyen jellegű rendezvényt – hosszú

felkészülési időszak előzte meg. A szövegkönyv kiválasztásától,

a szereplők felkérésén túl ez az időszak foglalja magába a

jelmezek kigondolását, megtervezését, elkészítését, a zenei

betétként használt zeneművek felkutatását, ha szükséges, akkor

a zeneszámok vágását, vagyis lerövidítését, illetve a próbákat. A

próbák kapcsán szeretném megjegyezni, hogy hetente két alka-

lommal jöttünk össze, és a gyerekek közel két órát dolgoztak

egy-egy alkalommal. A sok munkának, befektetett energiának

meg is lett az eredménye, hiszen apróbb bakiktól eltekintve –

ami ugye engedélyezett egy amatőr színésznek – az idei év

legszebb műsorával ajándékozták meg az érdeklődő közönséget.

Hogy miről is szólt ez a műsor? A magyar történelem jelentős

eseményeiről.

Árpád vezérré választását, és a vérszerződést követően Astrik

megkoronázta Istvánt, majd szó esett a tatárjárásról, IV.

Béláról, Mátyás királyról, a török seregek támadásairól, megje-

lentek az egri várvédők, akik haditanácsot tartottak. Ezután az

1848-49-es események következtek, I. és II. világháború, 1956-

os forradalom és szabadságharc, végül 1989. október 23.

Colorban a Kultúrházban, míg Papkeszin az iskola melletti

parkban került megvalósításra az ünnepély. Ez utóbbi helyszínt

nem véletlenül választottuk polgármester úrral közösen, ugyanis

ezen a napon avattuk a parkban elhelyezett második emlék-

művet, I. István király szentté avatásának emlékére. 

A műsort és a koszorúzást követően került sor mindkét helyszínen

a műsort megelőző napon megszentelt új kenyér elfogyasztása.

Ezúton is szeretném minden szereplőnek megköszönni

munkáját: Barnóczki Bertold Boldizsárnak, Bukovics Izsáknak,

Farkas Milánnak, Horváth Bálintnak, Klemencz Biankának és

Mariettának, Limhoffer Viktóriának, Punk Barbarának, Takács

Eriknek, Eszes-Sinka Zsuzsannának és Horváth Katalinnak.

Továbbá Kiss Balázsnak a hangtechnika kezeléséért, Farkas

Ivettnek, Klemencné Marikának, Tóth Andreának és Varga

Gizellának az öltöztetőnői feladatok ellátásáért, és végül de nem

utolsó sorban Eszes Attilának, aki az elképezéseim mentén, saját

szakmai tapasztalatait beleszőve megépítette Papkeszin a szín-

teret a rendezvényt megelőző napon, valamint az ünnepély

napjának kora reggeli időpontjában is.

Bízom abban, mint minden, közös erővel, munkával megvalósí-

tott rendezvényt követően, hogy a településről mind többen

vesznek majd részt önkéntes segítőként, szereplőként az egyes

programok megvalósításában.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Írja ezt Kormos István Mese Vackorról, egy pisze kölyökmackó-

ról című könyvében. A mi óvodánk is ilyen kacsalábon forgó

palota lett, hiszen bizonyára ismeretes Önök előtt, a több

hónapig, több ütemben lezajló felújítás befejeződött, és szeptem-

ber elején teljesen birtokba vehették a gyermekek megszépített

óvodájukat, amelynek ünnepélyes átadására szeptember 17-én

került sor. Az ünnepségen részt vett Navracsics Tibor ország-

gyűlési képviselő, Majorné Kiss Zsuzsanna Balatonfűzfő pol-

gármestere és Salamon Tamásné, a Szivárvány Óvoda és böl-

csőde vezető óvónője is.

Az ünnepélyre összeállított műsorban Kovács Kende, László

Viktória és Meilinger Fanni mondott egy- egy verset, az óvoda

katica csoportja pedig kedves körjátékokkal ajándékozta meg a

közönséget. A műsort követően Ráczkevi Lajos polgármester és

Navracsics Tibor képviselő úr mondott beszédet, majd Salamon

Tamásné köszönte meg mindazoknak a munkáját, akik tettek

azért, hogy ez a felújítás megvalósuljon.

A szalagátvágást követően az érdeklődők megtekinthették mind-

azt, amiről eddig szó

volt: a megszépült

csoporttermeket,

öltözőt, mosdót, és

egyéb helyiségeket. 

A jelen mellett nem

szabad megfeled-

kezni a múltról, a

kezdetekről. Arról a

napról, amikor a gyerekek először léphettek be a helyi óvoda

ajtaján, illetve az ezt megelőző időszakról sem. Arról, hogy az

1976. november 8-i 05.00 órai nyitást megelőzően, példaértékű

összefogással milyen sok ember dolgozott azért, hogy az első

napon a gyerekek egy minden igényeknek megfelelő intézményt

vegyenek birtokukba. Az írásos dokumentációk alapján az

óvodaindulás előtt a szülők 588 óra társadalmi munkában

takarították ki az óvodát, szerelték össze a bútorokat, ren-

dezték az udvari játékokat. Az alábbi brigádok támogatását

részletezve jegyzi a dokumentum: a Nitrokémia „Felsza-

badulás”, és „Martos Flóra”; az „Egyetértés” MGTSZ „Che

Gevara”, „Kun Béla” és „Martos Flóra”; a fűzfőgyártelepi

„Béke”; a Balaton Bútorgyár „Május 1.”; a Peremartoni Vegy-

ipari Vállalat „Éberség” szocialista brigádjai rengeteg munká-

val, pénzzel (az „Éberség” szoc. brigád 40.000 Ft-tal!),

bútorokkal segítették az intézményt, mely támogatásért az

akkori vezető óvónő Baán Etelka köszönetét fejezte ki a jegyzet

végén.

Irigylésre méltó ez az összefogás, amikor mindenkit egy cél moz-

gat, és senki nincs, aki csak a rosszat lássa, amikor nincs ellen-

ségeskedés, barátság van, jókedv, nevetés, önzetlenség. Bár most

is így gondolkodnának az emberek, biztosan ma is hegyeket

lehetne megmozgatni.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Óvoda, óvoda, olyan, mint egy kacsalábon forgó ékes palota
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A tavalyi Országos Nagyi Könyvtári

Napok után a Papkeszi Községi Könyvtár

az idén is csatlakozott az országos

könyvtári rendezvénysorozathoz, amely-

nek központjában most a család állt. Az

októberi rendezvénydömping miatt csak két

előadás és egy rajzverseny megvalósítását tudtam

elvállalni, de ezek a programok is tartalmasak és érdekesek

voltak. Október 4-én az Érdekességek a csillagos égbolton cím-

mel csillagászati előadást kísérhettek figyelemmel az érdek-

lődők. Kocsis Antal tanár úr, amatőr csillagász mesélt csil-

lagokról, csillagképekről, meteorokról, üstökösökről. Ezen

kívül gyönyörű felvételeket láthattunk a bolygókról, nap-

keltéről, nap- és holdfogyatkozásról és a különleges szépségű

sarki fényről is. A tanár úr hozott magával távcsövet is, de a

borús idő miatt sajnos nem volt lehetőség az égbolt tanul-

mányozására. 

Október 6-án vendégünk volt Dr. Ősi Attila paleontológus, aki

a Bakonyban felfedezett dinoszaurusz leletekről tartott érdekes

előadást. Elmondta, hogy dinoszauruszok csontmaradványait

az ezredforduló előtt nem találtak hazánk területén, mindössze

lábnyomok kerültek elő a mecseki alsó-jura feketekőszén

bányászata közben (Komlosaurus carbonis). Az iharkúti lelőhe-

lyen 2000-ben bukkant az első csontokra barátaival, és azóta

minden nyáron háromhetes ásatás keretében gyűjtenek be újabb

és újabb maradványokat. Tíz évnyi kitartó kutatómunka ered-

ményeként számos fontos és értékes lelet került elő: a második

évben egy 4,5 méter hosszúságot elérő páncélos dinoszaurusz

(Hungarosaurus tormai) részleges csontvázát fedezték fel, ame-

lyet később további részleges csontvázak és csontok követtek.

A nagyon változatos késő-kréta állatvilágban többek között

különböző halak, szalamandra-szerű kétéltűek,

méteres édesvízi teknősök, szárazföldi gyíkok

és különböző krokodilok fordulnak elő. Ez

utóbbiak közül az egyik legkülönlegesebb és

legfontosabb leletet egy különleges krokodil

szinte teljes épségben megőrződött koponyája

jelenti (Iharkutosuchus makadii). Egy speciális pteroszaurusz,

vagyis repülő őshüllő (Bakonydraco galaczi) maradványai is

napvilágra kerültek. A Bakonyban zajló dinoszaurusz-ásatások

eddigi legjelentősebb eredményeként egy új „szarvas dinoszau-

rusz”, egy Ceratopsia került elő a Csehbányai Formációból,

akinek az Ajkaceratops kozmai nevet adták. Ősi Attila elmond-

ta, véleménye szerint még évtizedekig lehet gyűjteni a lelőhe-

lyen, amely eddig minden nyáron szolgált kellemes meglepetés-

sel az expedíció tagjainak.

Ezen a rendezvényen került sor a „Rajzold le a kedvenc dínódat”

rajzverseny eredményhirdetésére és a díjak átadására. Nem volt

nehéz eldönteni, ki nyeri az állatkerti belépőjegyeket, ugyanis

három gyermek készített rajzokat, így mindhárman első

helyezést értek el. Az okleveleket és az állatkerti belépőjegyek

átvételére jogosító bónokat Dr. Ősi Attila adta át a gyerekeknek.

Az Országos Családi Könyvtári Napok rendezvénysorozat ezzel

a három rendezvénnyel még nem ért véget nálunk, ugyanis

advent első vasárnapján egy Családi nyomkereső elnevezésű

játékos vetélkedővel várok minden kedves érdeklődőt.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Országos Családi Könyvtári Napok Papkeszin

Az önkormányzati választások miatt az aradi vértanúk emlék-

műsora október 9-én került megrendezésre mindkét település-

részen.  Polgármester úr emlékező beszédét követően tekinthet-

ték meg az érdeklődők a műsort, melyben hat gyermek és

három felnőtt szerepelt. (Barnóczki Bertold Boldizsár, Bukovics

Izsák, Horváth Bálint, Klemencz Bianka, Klemencz Marietta,

Takács Erik, Eszes-Sinka Zsuzsanna, Horváth Annamária és

Varga Zsoltné). A műsort követően került sor a megemlékezés

koszorújának elhelyezésére, Colorban a kopjafánál, Papkeszin

pedig a Petőfi parkban.

Ugyanezen a napon délután Papkeszin, október 10-én pedig

Colorban  idősek napi rendezvénnyel köszöntöttük a település

szépkorú lakóit az idősek világnapja alkalmából. A rendez-

vények mindkét esetben Polgármester úr ünnepi beszédével

kezdődtek, majd – a szokásoknak megfelelően – külön köszön-

tötte a településrészek legidősebb lakosait. Papkeszin a

legidősebb hölgy Berecz Lajosné Annus néni, aki 91 éves, a

legidősebb úr pedig Kiss Ambrus, ő 96 esztendős. Colorban a

legidősebb hölgy Gáncs Jánosné Gizi néni, Juhász Károly pedig

a legidősebb úr. Colorban három hölgy töltötte be az idén a 80.

életévét, akiket polgármester úr szintén megköszöntött:

Horváth Lászlóné Magdi néni, Pap-Kovács Istvánné Lenke

néni, és Pongrácz  Ferencné Teri néni.

Az aradi vértanúk emlékműsora, és az idősek napi rendezvény
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Mivel és hogyan teltek el a nyári hónapok a nyugdíjasoknál?
A júniusi hónapban terveink között szerepelt, hogy a klub-

foglalkozást szalonnasütéssel egybekötve, a Művelődési Ház

udvarán tartjuk meg, azonban a kedvezőtlen időjárás számítá-

sunkat keresztül húzta. Döntésünk értelmében, így az augusztusi

klubfoglalkozáson megpróbálkozunk újra egy kis sütögetéssel.

Nagy várakozással tekintettünk a Herendi Porcelán Manufak-

túra Zrt. meglátogatására, amelyet június 8-án 32 klubtaggal

teljesítettünk. Csodálatos élményben volt részünk, láthattuk a

porcelánkészítés folyamatát, megcsodálhattuk a világhírű

múzeum felbecsülhetetlen értékű szépségeit.

Ebben a hónapban részt vettünk a Bocskai István Református

Általános Iskola tanévzáró ünnepélyén. A gyerekek, a szülők

előtt Bollók Gyula igazgató úr számolhatott be szép ered-

ményekről, amelyeket a diákok a tanulmányaik és a különböző

versenyek területén ebben a tanévben elértek.

A július 6-án megtartott klubfoglalkozáson, a Gulyás csárdában

megünnepeltük az első félévben névnapjukat ünneplő tagtársainkat.  

Július 17-én a felkérésnek megfelelően, a Falunapon két

műsorszámmal szerepeltünk, amelyből a Hacsek és Sajó jelenet

előadása nagy közönségsikert aratott. 

Korábbi döntésünk szerint, július 24-én Dunaújvárosba látogat-

tunk, az impozánsan megépített Aquantis Élményfürdőbe.

Kellemes szombati napot töltöttünk együtt és bízom benne, hogy

A köszöntőket követően kezdetét vette a műsor, ahol a falu apra-

ja-nagyja képviseltette magát, de érkeztek fellépők Berhidáról és

Peremartonból is.  A papkeszi műsorban elsőként az óvodások,

majd az iskola 3. és 4. osztályos tanulóinak ünnepi összeállítását

láthatták az érdeklődők, majd színpadra léptek a Rest Macskák

Amatőr Színjátszó csoport tagjai a Falunapon előadott két

bohózattal, Horváth Máté és Gergely Norbert két, olasz diákok

által írott fogalmazást olvasott fel, Takács Erik citerázott, végül

a Berhidai Nyugdíjas Klub tagjai énekeltek műdalokat. Colorban

szinte ugyanezt a műsort láthatták az érdeklődők, azzal a

különbséggel, hogy ott az óvodások nem tudtak fellépni, illetve

a Berhidai Nyugdíjas Klub a műdalokon kívül Zorba táncával

ajándékozta meg a közönséget, és a Falunapon látott Pere-rúzs

tánccsoport – miután csak a vasárnapi napra tudták elvállalni a

fellépést – három tánckoreográfiát mutattak be a nézőknek.

Majdnem elfelejtettem: Colorban Juhász Károly bácsi – mint

minden évben – egy dalt énekelt a közönségnek.

A műsor után – mint ahogy lenni szokott- szerény fogadással

marasztaltuk egy kis beszélgetésre a jelenlévőket.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Az előző évekhez hasonlóan idén ismét

megrendezésre került a Szüreti Felvonulás,

ugyanakkor először a Colori Ifjúsági Klub

szervezésében. Az eddigi évekhez hason-

lóan idén sem maradt el a lelkesebb lakók,

a Nyugdíjas Klub és a vállalkozók segít-

sége, így ismét egy színvonalas és vidám

műsor várta a falu apraja-nagyját. A

környező településekről érkező lovas-

fogatok, kocsik fél háromkor Colorchémia

lakótelepen gyűltek össze, hogy együtt

induljanak el Papkeszire a colori érdek-

lődőkkel. Már a lakótelepről indulva is jó

hangulatú útjuk lehetett a fogatokon helyet

foglalóknak, hiszen énekelve, hegedűszótól

hangosan tették meg az első kilométereket.

A faluba érkezvén a templomnál megteltek

a kocsik és elindulhatott a zenés felvonulás

a mazsorettekkel az élen. A fogatokon így

még többen és még jobb hangulatban

vonulhattak végig a falu utcáin. Indulástól

megállásig szólt a hangos énekszó,

melynek határt csak a hangszállak

esetleges megterhelése szabhatott. Itt még

nem ért véget a mulatság, hiszen a vissza-

érkezőket a már délelőtt óta fortyogó

gulyás várta. Miután mindenki jól lakott,

hazatértek, hogy az esti bálra ismét erőtől

duzzadva, időben érhessenek oda. Este

aztán megtelt a kultúrház, fiatalokkal és

idősebbekkel egyaránt. Egész hajnalig tán-

coltunk, ehhez mindenki találhatott meg-

felelő dalt a zenész repertoárjába. Ezúton is

szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki

segített a rendezvény lebonyolításában és

támogatta azt. Nélkülük nem valósulhatott

volna meg, valamint nem is lehetett volna

ilyen színvonalas a felvonulás. 

Valamint köszönjük a résztvevőknek, akik

jókedvükkel, odafigyelésükkel, nézeteltéré-

seiket félre téve segítettek minket e baleset-

mentes és vidám nap eltöltésébe.

Reméljük mindenki jól érezte magát és az

elkövetkezendőkben is együtt mulatha-

tunk és dolgozhatunk Papkeszi és a

lakótelep érdekében.

STÉBER GÁBOR

CIK TITKÁR

Szüreti felvonulás 2010.
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mindenki jól érezte magát, azok is akik nem tagjai klubunknak.

Az augusztusi klubfoglalkozást szalonnasütéssel egybekötve, a

Művelődési Ház udvarán meg tudtuk tartani, végre az időjárás

kegyes volt hozzánk. Ezen a napon érkeztek hozzánk felmérésre,

az egészség program kapcsán, amelyen többen résztvettek.

Sikeres Ópusztaszeri kirándulást, amelyet augusztus 20-ra állí-

tottunk be, végre ebben az évben, nagy létszám mellett teljesíteni

tudtuk. A klub tagsága mellett lehetőséget adtunk arra, hogy

hozzátartozóink illtve a falu lakosai is ellátogathassanak erren a

történelmi emlékhelyre. 

Érkezésünk után azonnal a Feszty-körképet tekinthettük meg,

amely maradandó élményt nyújtott azoknak is, akik már korábban

jártak itt. Szent István ünnepén egésznapos, színes és változatos

programokkal vártak bennünket, az Emlékparkba látogatókat.

A kultúra és a művészetek iránti szeretettől vezérelve

készültünk, készültek az előadók a II. Általános Amatőr

Művészeti Találkozóra. A szeptember 11-14-ig tartó ren-

dezvényt, előadó művészet és képzőművészet kategóriában hird-

ettük meg. Az első művészeti ágban, 14 produkciót láthatunk és

hallhatunk, a második képzőművészeti ágban több 40 alkotó,

közel 150 alkotását tekinthetjük meg ezen a helyszínen.

E cikk szerzője többek között, az alábbi gondolatokkal nyitotta

meg a rendezvényt:

„Sok szeretettel üdvözlöm kedves mindannyiukat azt kívánva,
hogy érezzék jól magukat nálunk, figyeljék, hallgassák és lássák
az itt fellépő fiatal és valamivel idősebb művészeket. Hallották
a műsorvezető konferálásában, hogy az itt fellépők mellett,
mennyien jelentkeztek a képzőművészet kategóriában is erre a
találkozóra. Legyen ez a mai őszelő csendes délután és este, a
közösen eltöltött szép pillanatok, percek, órák, kedves és öröm-
mel teli együttléte, kultúránkban teste öltő eseménye. Szeressék
és tapsolják a fellépő művészeket, gyönyörködjenek kedvükre
az itt kiállított képzőművészeti alkotásokban.
Feladatom csak úgy tudom elvégezni, hogy kinyilatkoztatom,
nagyon büszke vagyok rátok, azokra, akik itt a színpadon utá-
nam következnek és azokra, akiknek műveiben itt a mai napon
gyönyörködhetünk.”

A verseny után ajándékkönyvek, oklevelek és emléklapok

átadására került sor, amelyeket a zsűri elnöke és a Papkeszi

Őszirózsa Nyugdíjas Klub elnökségi tagja adott át.

Gyermek képzőművészet kategória:
1. Horváth Boglárka – Papkeszi

2. Major Flóra – Balatonfűzfő

3. Takács Donáta Dóra – Papkeszi

Gyermek előadóművészet kategória:
1. Baranyai Annamária – Balatonfűzfő

2. Takács Erik – Papkeszi

3. Horváth Bálint – Papkeszi

Felnőtt képzőművészet kategória:
1. Savanyu Beáta

2. Maurer Konrád – poszthumusz

3. Savanyu Gyuláné

Felnőtt előadóművészet kategória:
1. Horváth István és Baksa Árpád – Hacsek és Sajó jelenet

2. Fülöp Endréné és Horváth Istvánné – pantomim előadás

3. Balatonfűzfői Duó Varga Áron (zongora), Turi Vivien (furulya)

Az eredmény kihirdetése után Baksa Árpád különdíjakat adott

át a két iskola igazgatójának és megköszönte az alkotók, a fel-

lépők, a felkészítők és a szervezők munkáját. 

A Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub 2010. évben hátralévő
programjai:

Október
Klubfoglalkozás, Szomszédolás október 5. 17.00
Balatonfűzfői Balaton Nyugdíjas Klub fogadása, 

Papkeszi Kultúrház nagyterem

Október 23-i Nemzeti ünnepi műsorban részvétel
október 23. 10.30

Mindenszentek és Halottak napi megemlékezés, műsor
október 31. 15.30 Papkeszi községi temető

November
Klubfoglalkozás, kisteremnovember 9. 16.00

December
Évzáró klubfoglalkozás, névnaposok köszöntése
december 3. 16.00 Gulyás Csárda

SIMON JÓJÁRT SÁNDOR , PÖNYK ELNÖKSÉGI TAG

A településőrök telefonszáma:
Eszesné Brasch Mária: 30/2931673 és Sztána László: 30/5680647

Tisztelt Lakosság!
A Papkeszi Hírlap következő lapzártájának időpontja november 19. 16 óra. Amennyiben gondolataikat, véleményüket szeretnék

a hírlap hasábjain keresztül a lakosság elé tárni, kérjük, hogy a megadott határidőig az írásokat eljuttatni szíveskedjenek az

alábbi helyek valamelyikére: Papkeszi vagy colori Művelődési Ház, Savanyu Beáta kulturális szervező: epapkeszi@gmail.com

Kukáné Horváth Barbara: khbarbara@gmail.com Papkeszi Községi Önkormányzat: papkeszikozig@invitel.hu

A lapzártát követően beérkező cikkek lapunk következő számában jelennek meg.

Szerkesztőbizottság
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Merre tart a vidékfejlesztés?
2010. szeptember 21-án V. Németh Zsolt a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára előadást tartott Vidékfejlesztés – múlt, jelen

jövő címmel Nemesvámoson.

Az új szakmapolitika célja a vidék egységként való kezelése, ezért is kapott a minisztérium új elnevezést.

Cél a mezőgazdaság gazdasági erejének visszaállítása, a vidéki gazdaság gerincét a mezőgazdaság kell, hogy képezze az EU

irányvonalnak megfelelően, ehhez azonban a kis- és középgazdaságok támogatására van szükség.

Az ez idáig meghozott döntések is ezt szolgálják:

• Nemzteti Földalap létrehozása

• gazdaság adómentes átörökítési lehetősége

• vízgazdálkodási járulék megszüntetése

• kistermelői rendelet megalkotás

Fontos cél vidéken az alternatív energiahasznosítás meghonosítása, ennek gerince a biomassza program lehet, melyhez kapcsolód-

hat a közmunkaprogram is. Elsősorban olyan fejlesztéseket kell támogatni, amelyek munkahelyet teremtenek és előtérbe helyezik

a munka értékét.

Fontos további intézkedés a közbeszerzési törvény szabályozásának módosítása, a közétkeztetést kivették a közbeszerzésre

kötelezett beszerzések köréből. Helyben kell termelni és értékesíteni, vissza kell állítani a helyi piacok funkcióját és rangját.

Tisztelni és értékelni kell a munkát és az áru értékét.

A LEADER programmal kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg a rendszert felülvizsgálják, és több kisebb, az ügyfelek érdekeit

szem előtt tartó módosítás bevezetését tervezik, mint például a kérelem- és pályázatkezelési idő megfelezése, a rendszer alapjaiban

történő átalakítása 2013-tól várható. Addig is jó hír az ÚMVP érintettjeinek, hogy a közbeszerzési törvény módosítása azt is tar-

talmazza, hogy a 80 millió Ft alatti beruházásoknál a közbeszerzési kiírást követően nyílt eljárás helyett, három árajánlat kérésé-

vel is le lehet bonyolítani a beruházást, ami a helyi vállalkozók beruházásokba való bevonását ösztönzi. 

KONTICS MONIKA

MUNKASZERVEZET VEZETŐ

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület, 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3, 88/786-892
www.bakonyesbalaton.hu; iroda@bakonyesbalaton.hu

MEGHÍVÓ
A Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport szeretettel meghívja a település lakosságát

Nóti Károly: Lepsénynél még megvolt bohózatának bemutatójára,

amelyre 2010. november 13-án 16.00 órától a papkeszi Kultúrházban kerül sor.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját 2010. október 23-án az

1956-os forradalom és szabadságharc emlékműsorára, amelyre Colorban 9.30-tól,

Papkeszin 10.30-tól kerül sor a Kultúrházban.



2010. október PPPP aaaa pppp kkkk eeee ssss zzzz iiii     HHHH íííí rrrr llll aaaa pppp 11

Rendezvények
Október 4. 18.00 Érdekességek a csillagos égbolton – csillagok és

csillagképek, bolygók, meteorok és üstökösök. Csillagászati előadás

Kocsis Antal Amatőr csillagásszal. Az előadás után távcsöves bemu-

tató keretében az égbolt érdekességeit tekinthetik meg.

Október 5. A Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub taggyűlése

Október 6. 16.30 Dinoszauruszok a Bakonyban – az Ajkaceratopsz

és a többiek. Előadás a bakonyi dinoszauruszokról Ősi Attila

dínókutatóval.  A Rajzold le a kedvenc dínódat – rajzverseny ered-

ményhirdetése. (A rajzokat október 6-án 16.00 óráig kell a

Kultúrházak valamelyikébe eljuttatni).

Október 9. Aradi vértanúk emlékműsora. Colorban 9.30-kor, Pap-

keszin 10.30-kor

Október 9. 16.00 Idősek napi rendezvény Papkeszin.

Október 10. 16.00 Idősek napi műsor Colorban.

Október 16. Károlyi László Emléktalálkozó – Sorstárs Népdalkör

rendezvénye

Október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékműsora

mindkét településrészen. 9.30-kor Colorban, 10.30-kor Papkeszin.

Október 31. Mindenszentek és Halottak napi megemlékezés a községi

temetőben – Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub rendezvénye 15.30-tól

November 6. 15.00 Halloween rendezvény Papkeszin a

Kultúrházban. Ismét lesz jelmezverseny, arcfestés, tökfaragás, és

egyéb játékok, lámpás felvonulás, majd diszkó.

November 9. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása

16 órától a Kultúrház kistermében

November 13. 16.00 A Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport

előadása Papkeszin a Kultúrházban

November 17-től III. Endrédi János Amatőr Asztalitenisz Emlék-

verseny Colorban

November 20. Erzsébet bál – Bocskai István Református Iskola

Szülői Munkaközösségének jótékonysági bálja

November 27. A Colori Ifjúsági Klub éves közgyűlése

November 28. Adventi esték 1. – Családi nyomkereső – játékos

családi vetélkedő 15 órától Papkeszin a Kultúrházban

December 3. Mikulásváró teadélután – „Vadrózsa” Napközi-

otthonos Tagóvoda

December 3. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub évzáró rendez-

vénye a Gulyás csárdában

December 5. Adventi esték 2. – Adventi játszóház Colorban 15 órától

December 11. Véradó nap – Magyar Vöröskereszt Papkeszi

Szervezetének rendezvénye

December 12. Adventi esték 3. – Karácsonyi műsor Colorban 16 órától

December 19. Adventi esték 4. – Falukarácsony 16 órától

December 24. Karácsonyi éjszaka a klubtagoknak – Colori Ifjúségi

Klub rendezvénye

SAVANYU BEÁTA KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Már két éve bevezetésre került az „Iskola rendőre” program, amely

ebben az évben is folytatódik az egész ország, így a Balatonalmádi

Rendőrkapitányság területén is. A program a rendőri munkának az

általános iskolákban folytatott bűn- és baleset-megelőzési tevékenységét

fogja össze, amelyet szeretnénk az óvodákra és középiskolákra is kiter-

jeszteni. Minden iskolának van egy kapcsolattartó rendőre. Rendszeresen

megjelenik az intézményben, részt vesz a különböző hivatalos és szaba-

didős programokon, igény esetén fogadóórát tart, részt vesz a szülői

értekezleteken, tájékoztatást ad a pedagógusoknak az iskolában előfor-

duló erőszakos esetekkel kapcsolatban. Általa az iskola jelezheti a min-

dennapi élettel kapcsolatban felmerülő olyan problémákat,

észrevételeket, amelyek a Rendőrség tevékenységéhez kapcsolódnak, ill.

kérhetik felvilágosító előadások tartását. De nemcsak az iskolák, hanem

a szülők észrevételeit is szívesen veszzük. Ezt a kapcsolattartó

tevékenységet általában a települések körzeti megbízott rendőrei végzik,

a megelőzési előadó koordinálja, nyújt segítséget, ill. aktívan részt vesz az

előadások tartásában, programok szervezésében. Az iskolakezdéssel

kapcsolatosan fontos feladat még az intézmények környékének felmérése

közlekedés biztonsági és bűnmegelőzési szempontból, és a szükséges

intézkedések megtétele.  De nem csak a rendőröknek kell odafigyelni a

közterületen közlekedő gyermekekre, hanem minden felnőttnek. Gyer-

mekeink biztonságáért mindnyájan felelősek vagyunk gyalog, kerékpáron,

gépkocsiban, tömegközlekedési járműveken és a szórakozóhelyeken

egyaránt. A jogszabályi változások közül különösen fontosnak tartom a

szabálysértési törvény változásait. A „tyúklopások” néven elhíresült

estekről van szó. A 20.000 forint alatti értékben elkövetett lopásokat eddig

az önkormányzatok igazgatásrendészeti osztályán vizsgálták és szabták ki

a büntetést. Most ezek az ügyek átkerültek a rendőrséghez, amely nem

szankciónál azonnal, hanem a vizsgálat végén a bíróságra kerül az ügy. Így

ezekben az esetekben a pénzbírságon túl már közmunka és elzárás is ki-

szabható büntetésként. Tulajdonképpen ez volt a változtatások célja! Ezek

a változások azonban most elsősorban a fiatalkorúakat (14–18 évesig)

érintik érzékenyen. Ők is beleesnek ebbe a kategóriába, amikor az üzletek-

ben ostoba gyerekes csínyből ellopnak kis értékű dolgokat, vagy

egymástól apróbb tárgyakat. Ők, mivel nem rendelkeznek önálló

jövedelemmel, nem kapnak pénzbüntetést, közmunkára 16 év alatt nem

ítélhetők, marad az elzárás. Lehet, hogy csak 1–2 nap, de nagyon komoly

pszichés következménye lehet a törvényes megleckéztetésnek. Ezért van

most jelentősége a felvilágosításnak, a tájékoztatásnak, hogy azt a fiatalt,

aki egyszer követ el egy ostobaságot – mert a fiatalkorú elkövetők

70–80%-ra ez jellemző – ne sújtsa aránytalan büntetés. Az ősz és a szüret

időszakában a közlekedési szabálysértésekről is említést kell tenni. Az a

tapasztalatunk, hogy az ittas vezetők száma nem csökkent a zéró tole-

rancia ellenére sem. A vezetői engedélyek azonnali elvételének sokszor

nincs visszatartó ereje. Érdekes ez a kerékpárosok esetében, hiszen náluk

a jogosítvány elvételére nem kerül sor, viszont a vezetéstől eltilthatók, ha

van vezetői engedélyük! 

Erre a szüret és a közeledő báli szezon idején különösen tanácsos oda-

figyelni!

STANKA MÁRIA R. ŐRGY.

Megkezdődött a tanítás. Változott a szabálysértés!
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PPaappkkeesszzii  HHíírrllaapp
FFeelleellôôss  kkiiaaddóó::  Papkeszi Községi Önkormányzata 8183 Papkeszi Fô út 42.

KKéésszzüülltt:: Tradeorg Nyomda Kft. Fûzfôgyártelep  FFeelleellôôss  vveezzeettôô:: Tóth Zoltán  TTöörrddeellééss:: Demeter Zsuzsanna

AA  sszzeerrkkeesszzttôôbbiizzoottttssáágg:: Oktatási és Kulturális Bizottság

FFeelleellôôss  sszzeerrkkeesszzttôô:: K. Horváth Barbara

Kedves Olvasó!
Ha van kedve játszani, töltse ki a tesztet, karikázza be, vagy húzza alá

a helyesnek gondolt választ, majd névvel, lakcímmel ellátott borítékba

helyezve juttassa el a papkeszi vagy a colori Kultúrházba, minden

páratlan hónap (ebben az esetben november) 20-áig. A legtöbb helyes

választ megjelölt játékosok között kisorsolásra kerül a Legendák

nyomában című dvd sorozat egy-egy darabja. 

A helyes megfejtést a következő hírlapban olvashatják.

Kellemes időtöltést kívánok!

1. Mi az a kengyelfutó?

A. A leggyorsabb lovas küldöncök voltak, akiknek a lába alatt több-

ször volt kengyel, mint országút.

B. A nagyurak hintaja előtt vagy mellett futó szolgákat nevezték így.

C. Akik a lovagolni tanuló arisztokraták lábát a kengyelben tartották,

hogy ki ne csússzon lovaglás közben.

2. Milyen furcsa összefüggés van Lincoln, Ford és Kennedy között?

A. Lincolt egy Ford nevű színházban ölték meg, Kennedyt pedig egy

Ford Lincoln gépkocsiban.

B. Kennedy Fordon, Ford Lincolnon, Lincoln pedig szintén Fordon járt.

C. Fordnak háza volt Lincolnban, Kennedynek háza volt Fordban.

3. Jelentett-e az alábbi személyeknek problémát az iskola: Bach,

Rousseau, Liszt Ferenc, Jack London és Gorkij?

A. Semmi problémát nem jelentett, ugyanis soha nem jártak iskolába.

B. Csak az idegen nyelvek.

C. Egy-egy csínytevésükért kicsapták őket az iskolából.

4. Melyik népcsoport gyűjteménye az Ezeregyéjszaka meséi?

A. Az indiaiaké

B. A keltáké

C. Az araboké

5. Milyen néven ismerjük mi az egyiptomiak szentnek tartott bogarát,

a szkarabeuszt?

A. Kopogtató bogár

B. Szarvasbogár

C. Galacsinhajtó vagy ganajtúró bogár

6. Ki volt az a mitológiai alak, akit születése után anyja belemártott a

Styx folyóba, hogy sebezhetetlen legyen?

A. Achilles

B. Herkules

C. Minótaurusz

7. Ki rendezte a Napfivér, Holdnővér című filmet?

A. Federico Fellini

B. Franco Zefirelli

C. George Lucas

8. Milyen családi viszony fűzte Árpádot Gézához?

A. Árpád volt Géza dédapja

B. Árpád fia volt Géza

C. Géza unokája volt Árpád

9. Hol rendezték meg a IX. Téli Olimpiai Játékokat? (1964. január 29–

február 9.)

A. Insbruck

B. Osló

C. Sapporo

10. Mi volt Kempelen Farkas leghíresebb – de nem a legjelentősebb –

találmánya?

A. A sakkozógép

B. A repülőgép

C. A magnetofon

III. Endrédi János amatőr
asztalitenisz emlékverseny

2010. november 17-től Colorban a Kultúrházban

Nevezési díj: 400 Ft/fő

Jelentkezni a Kultúrházakban lehet nyitva tartási időben, vagy

elektronikusan az epapkeszi@gmail.com email címen

legkésőbb november 16-ig.


