
Papkeszi Önkormányzati Lapja VI. évfolyam 3. szám 2012. június

PPPP aaaa pppp kkkk eeee ssss zzzz iiii     HHHH íííí rrrr llll aaaa pppp

2012. július 20. péntek, 17.00 órától
Helyszín: Papkeszi, Kultúrház

Program:
 Megnyitó

 Óvodások mûsora
 A Bocskai István Református Általános Iskola „Kéknefelejcs” néptánccsoportjának mûsora
 Vaszary János: A kalap címû bohózat a Rest Macskák Amatõr Színjátszó Csoport elõadásában

 Holányi Julianna festõmûvész kiállításának megnyitója

2012. július 21. szombat, 9.00 órától
Helyszín: közösségi park (a Polgámesteri Hivatal és az általános iskola közötti park)

 9.00 órától Fõzõverseny 
 Zsíroskenyér szépségverseny

 A falu legerõsebb embere 2012. verseny
 Micsoda nõ 2012. verseny hölgyeknek

 Ugrálóvár (ingyenesen használható 9.00–14.00 óráig)
 Óriás társas játék

 Vidám játékok gyerekeknek
 Arcfestés

 Rendõrségi bemutató
 16.00 órától szentmise a Szent Imre kápolnában

 17.00–21.00 kulturális mûsor
 A délelõtti versenyek eredményeinek ismertetése, díjátadás

 Dred & Doris mûsora
 Budafoki Musical Stúdió mûsora
 Papkeszi Õszirózsa Nyugdíjas Klub

 Sorstárs Népdalkör
 Brasch Renáta és Humpók Fanni a Kiscsillag Hastánccsoport tagjai

 Bocskai István Református Iskola szülõi munkaközösségének táncmûsora
 Rest Macskák Amatõr Színjátszó Csoport

 Sipos F. Tamás mûsora
 Zirci ugrókötelesek mûsora

 Hódító Hódok zenekar koncertje
 Utcabál (Sofõrök zenekarral kb. 22.00-tól)

A falunapok tervezett programja:
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A Képviselő-testület 2012. április 25-én tartotta soron következő
ülését. Az ülésen – többek között – az alábbiakról döntött:

• Elfogadta a község gazdálkodásának szabályosságáról szóló

független könyvvizsgálói jelentést.

• Döntött arról, hogy igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrá-

nyos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.

• Megbízta a Papkeszi Polgárőr Egyesületet közterület használati

díj beszedésével.

• Döntött arról, hogy csatlakozik a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai

Egyesülethez tagként és egy főt delegál az egyesület vezetőségébe.

Községünk csatlakozott a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai
Egyesülethez

A Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület évek óta aktívan részt

vesz a térség turisztikai fejlesztésében programok szervezésével,

technikai háttér biztosításával, kedvezmények biztosításával.

2012. májusától Papkeszi önkormányzata, egyetértve az Egyesü-

let tevékenységével és céljaival, csatlakozott az Egyesülethez.

Ezzel lehetőséget kapnak a település lakói arra, hogy igénybe

vegyék azokat a szolgáltatásokat, élvezzék azokat az előnyöket,

amit az Egyesület nyújt. Ilyenek:

• Az Egyesület Öböl Kártyát bocsát ki, amely megvásárlását

követően strandbelépést és egyéb kedvezményeket biztosít

üzletekben, éttermekben, amelyek listája az alább említett hon-

lapon megtekinthető. 

• Az Önkormányzat rendezvényeihez kedvezményesen – a szállí-

tás és a szerelés költségei ellenében – igénybe veheti az Egyesület

pavilonjait és padjait, fény- és hangtechnikai berendezéseit.

• Megjelenést biztosít az Önkormányzat rendezvényeiről.

Az Egyesület tevékenységéről részletesen tájékozódhatnak a

http://balatonfuzfoinfo.hu oldalon.

A Képviselő-testület 2012. május 30-án tartotta soron következő
ülését. Az ülésen – többek között – az alábbiakról döntött:

• Megtárgyalta és elfogadta Laczkóné Kiss Irén védőnő beszá-
molóját a csecsemővédelemről, valamint Dr. Rimay László
háziorvos tájékoztatóját a falu egészségügyi helyzetéről.

• Meghallgatta és elfogadta Rafael Zsolt falugondnok és Balázs
Róbert telepgondnok beszámolóját.

• Értékelte a település környezeti állapotát.
• Rendeletet alkotott a településen tiltott, közösségellenes maga-

tartásokról, valamint a tiltott, közösségellenes magatartás
elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól.

• Korábban döntött arról, hogy meg kívánja teremteni az urnás
temetkezés lehetőségét. Ennek érdekében megkezdte az urna-
falakat magába foglaló kegyeleti hely építését. Ezen az ülésen
döntött a kivitelezők személyéről.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Képviselő-testület soron

következő ülése 2012. június 27-én lesz, 16.00 órai kezdettel.

Új szabályok június 1-től

Az Országgyűlés a 2011. december 23-i ülésnapján új

szabálysértési törvényt fogadott el. Az új jogszabály elfogadásá-

val az önkormányzatoknak – így Papkeszi Község Önkormány-

zatának is – megszüntette azt a jogát, hogy különböző rendele-

teikben szabálysértési tényállást határozzanak meg, és ezeket

szankcionálják, büntessék.

Ezt megelőzően az Országgyűlés 2011. december 19-ei ülés-

napján elfogadta Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. Törvényt, amelyben lehetőséget adott a

helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek, hogy önkor-

mányzati rendeletben határozzák meg a tiltott, közösségellenes

magatartásokat és azokat, akik ezeket a szabályokat megszegik,

ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve százötven-

ezer forintig terjedő ún. közigazgatási bírsággal sújtsák.

Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

egyes, szabálysértési szankciókat megállapító rendeletei felülvizs-

gálatával egyidejűleg élt azzal a lehetőséggel, hogy helyi rende-

letet alkotott a közösségi magatartás szabályairól.

Az alábbi, nem teljes körű felsorolás tartalmazza a legfontosabb,

tiltott, ezért bírságolható magatartásokat:

• aki a község címerét engedély nélkül vagy a használatára

vonatkozó engedélytől eltérő módon használja.

• az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli

meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg,

• aki szemetet, hulladékot felhalmoz, tárol, 

• az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról, hó

eltakarításáról, síkosságmentesítéséről nem gondoskodik, 

• az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem

tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja,

• a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdát,

illetve mellette nem gyommentesíti, a kinyúló ágak és bokrok

nyeséséről nem gondoskodik,

• gépkocsit tiltott helyen és módon mos,

• szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas

anyagot a csapadékvízlefolyó utcai aknába, illetőleg a csapa-

dékelvezető árokba vezet, önt,

• közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára

engedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz,

• az általa vagy megbízásából kihelyezett idejét múlt hirdet-

ményt, plakátot nem távolítja el,

• építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal

megrongál,

• a gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol,

• közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély

nélkül szállít vagy elhelyez,

• vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz

szükséges gépet, gépjárművet közterületen tárol,

Önkormányzati hírek
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• alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén

keletkezett hulladékot nem gyűjti össze, és elszállításáról nem

gondoskodik,

• a településen lévő tavakba, holtágakba élővízfolyásokba,

belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet,

partjait szemét, vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi,

• avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem az

önkormányzati rendeletben foglaltak szerint végzi,

• aki az állattartást szabályozó önkormányzati rendeletben az

állatok tartására, elhelyezésére, valamint a trágyatárolásra és

kezelésre vonatkozó szabályokat nem tartja be,

• nem gondoskodik a gyomnövények rendszeres irtásáról, ingat-

lana gyommentes, gondozott állapotban tartásáról,

• az ingatlana utcai határvonala és az úttest közötti területet nem

tartja tisztán, e területen a füvet április 1. és szeptember 15.

között rendszeresen nem kaszálja,

• az ingatlana utcáról látszó területét nem gondozza, rendszere-

sen nem kaszálja;

• az ingatlana előtti járdaszakasz, a közút padkájáig terjedő

zöldterület, illetve útárok tisztán tartására, e területen a fű

nyírására, hó eltakarítására, síkosság elleni védekezésre

vonatkozó, a településtisztaságot szabályozó önkormányzati

rendeletben meghatározott kötelességét elmulasztja;

• állati eredetű maradványokat vagy elhullott állat tetemét; vagy

vállalkozási tevékenységgel összefüggésben keletkezett állati

eredetű hulladékot nem a kijelölt gyűjtőhelyen helyez el;

• hulladékgyűjtő edényben veszélyes hulladékot vagy olyan

anyagot helyez el amely veszélyezteti a közszolgáltató

munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongál-

hatja a közszolgáltató szállító járművét;

• lomtalanítás keretében ki nem helyezhető anyagot helyez ki

közterületre,

• avart, vagy növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett

hulladékot a helyi környezet védelmét, a közterületek és ingat-

lanok rendjét, a település tisztaságát szabályozó önkormányza-

ti rendeletben meg nem engedett helyen vagy meg nem engedett

időpontban, vagy erőteljes füstöt kibocsátó módon éget,

• a szolgáltatást végző szervezet tagját az ingatlanába a kémény-

seprési közszolgáltatás elvégzése céljából nem engedi be, vagy

a közszolgáltatás ellátásához szükséges, külön jogszabályban

meghatározott helyi előfeltételeket nem biztosítja;

• a kéményseprési közszolgáltató által az ingatlana kéményével

kapcsolatban feltárt szabálytalanságot a kéményseprési közszol-

gáltató által meghatározott határidőn belül nem szünteti meg;

• a közterületek használatát szabályozó önkormányzati rendelet

hatálya alá tartozó, az eredeti rendeltetésétől eltérő célra csak

közterület-használati engedély birtokában használható

közterületet rendeltetésétől eltérő célra közterület-használati

engedély nélkül vesz igénybe; 

• park, behajtás elől elzárt egyéb füvesített terület területére jár-

művel hajt be;

• közterületen bármilyen hirdető berendezést közterület-

használati engedély nélkül helyez el;

• az önkormányzati hirdetőtáblára jogosulatlanul plakátot

helyez el, vagy az ott elhelyezett plakátot megrongálja, vagy

bármely módon olvashatatlanná teszi;

• Vasárnapi napokon 0.00–9.00, 12.00–15.00 és 20.00–24.00

óra között zajkeltő eszközt használni tilos. A Képviselő-testület

a büntetés mértékét 1.000–150.000 forint között állapította

meg. A szabályok megszegőivel szemben az eljárás lefolytatását

első fokon a polgármester hatáskörébe utalta, akinek döntése

ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

A képviselő-testület a rendelet megalkotásakor figyelemmel volt

arra, hogy – tekintettel arra, hogy számos új szabályt is megálla-

pított – a lakosságnak legyen ideje megismerni az újabb

szabályokat, ezért a szankciók alkalmazására 2012. július 1-től

ad lehetőséget.

A rendelet teljes szövege elérhető a http://www.papkeszi.hu/

onkormanyzat/helyi-rendeletek/ menüpont alatt.

Az ingatlanok értékesítésével és beépítésével kapcsolatos feltételeket a 8/2011. (IX.2.) számú önkormányzati rendelet az önkor-

mányzat tulajdonát képező építési telkek értékesítésnek elveiről tartalmazza.

A részletekről felvilágosítást ad Ráczkevi Lajos polgármester.

Helyrajzi szám Minősítés Elhelyezkedés Telekméret Bruttó vételár

193/3 Kivett, beépítetlen terület Fő utca 1.186 m2 762.000,- Ft

455 Kivett, beépítetlen terület Dózsa Gy. utca 937 m2 843.300,- Ft

456 Kivett, beépítetlen terület Dózsa Gy. utca 938 m2 844.200,- Ft

Kivett, beépítetlen terület Colorchemia 900,- Ft/ m2

Hirdetmény

Papkeszi Községi Önkormányzat beépítési kötelezettséggel eladásra meghirdeti a tulajdonában lévő, Papkeszi belterületén lévő ingat-

lanokat:
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Régóta dédelgetett elképzeléseim között szerepelt, hogy – akár

apránként is – felújításokat végezhessünk a papkeszi Kultúrházban.

Az év elején az Önkormányzat anyagi helyzete lehetővé tette néhány

munkafázis megvalósítását, melyek jelentősen megváltoztatták az

intézménybe érkezők komfortérzetét – természetesen pozitívan. 

Talán sokaknak a településen természetes volt, hogy a színpadot

padlószőnyeg borította. Ez kuriózum számba ment, ugyanis jellemzően

a színpadok egyszerű faburkolatúak. A szőnyegpadló alatti hajópadlót

nem szerettük volna megbolygatni, viszont megítélésünk szerint nagyon

jó állapotban van, nem volt szükség lécek cseréjére, ezért egy újabb

hajópadló réteggel fedtük le, melyet a megfelelő rögzítést követően

sötét színűre festettünk. A színpadot határoló falakat és a színpad

mennyezetét is sötét színűre festettük, erre azért volt szükség, ha a hátsó

függönyök szétnyílnak, ne legyen akkora kontraszt a függöny és a fal

színe között, illetve a sötétszínű mennyezettel elkerülhető a fényvissza-

verődés. Ahhoz, hogy a színpadon történő események megfelelően

megvilágíthatóak legyenek, új lámpákat vásároltunk: 2 db fehér fényű

reflektort, és 6 db színes fényű lámpát. 

Sokszor tapasztaltam, hogy a jelenlegi színpadlépcsőkön nehéz

közlekedni, ezért építettünk a színpad egyik oldalára egy széles, biz-

tonságos lépcsőt is kapaszkodóval. A színpadfelújításhoz hozzátar-

tozott a színpadfüggönyök tisztíttatása is.

Akik látogatták az elmúlt években a Kultúrház rendezvényeit, biz-

tosan észre vették, hogy a székek mennyire rossz állapotban voltak.

Úgy ítéltem meg, hogy a huzatok olyan mértékben elkoszolódtak,

hogy a tisztíttatásukat nem érdemes megkísérelni, sokkal egy-

szerűbb, és gazdaságosabb, ha a székek új huzatot kapnak. Minden

egyes széket lazúroztunk, lakkoztuk majd ezután került vissza a

székekre az új huzattal ellátott ülőke és háttámla.

A sok munka megérte, hiszen minden tekintetben szebb, korszerűbb

színpadot kaptunk, és a székek is szinte újaknak tűnnek.

A felsorolt munkálatok részben önkormányzati dolgozók (falu-

gondnok, telepgondok, közfoglalkoztatottak) munkájával, részben

pedig társadalmi munkával valósult meg. Ezúton szeretném

megköszönni minden, a felújításban segédkező Rest Macskának a

munkáját: Horváth Annamária, Klemencz Attila és családja,

Kukáné Horváth Barbara, Savanyu Beáta, Takács Tibor és család-

ja, Tóth Andrea, Varga Zsoltné és Wild Balázs.

Külön köszönettel tartozom még Szabó Barnának is, aki társadalmi

munkában végezte el a színpadi lámpák beszerelésével kapcsolatos

összes munkálatot.

Bízom abban, hogy felkeltettem érdeklődésüket mind a színpad,

mind pedig a székek iránt. A felújításokat legközelebbi ünnepélyes

eseményünkön – a falunapon- is megtekinthetik, amelyre ezúton

tisztelettel invitálok mindenkit.

RÁCZKEVI LAJOS

POLGÁRMESTER

Felújítások a papkeszi Kultúrházban

Az idei évben is kétnapos falunapra várjuk Önöket!

Időpontja: 2012. július 20–21.

A Papkeszi Falunapok megnyitórendezvényére 2012. július 20-án,

pénteken, 17 órától kerül sor Papkeszin, a Kultúrházban. A tervek

szerint a megnyitóműsorban a „Vadrózsa” Napköziotthonos Óvoda

ovisai, a Bocskai István Református Általános Iskola „Kéknefelejcs”

néptánccsoportja és a Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport lép fel

(egy új bohózattal, melynek címe: A kalap), majd Holányi Julianna

festőművész kiállításának megnyitója. (A kiállítás július 23–27-ig lesz

megtekinthető a Kultúrház nyitva tartási idejében.)

Szombat délelőttre az alábbi versenyeket hirdetjük meg:

– FŐZŐVERSENY Min. 4–5 fős csapatoknak. Szabály: az ételeket

a helyszínen kell elkészíteni. Az étkeket 3 fős zsűri bírálja el.

Nevezési díj nincs. Az alapanyagról, a főzéshez szükséges eszkö-

zökről a csapatoknak kell gondoskodni.

– ZSÍROSKENYÉR SZÉPSÉGVERSENY A versenyben a zsűri első-

sorban a kreativitást értékeli. A remekműveket a rendezvény

helyszínén kell elkészíteni. Az alapanyagokról a versenyzőknek kell

gondoskodniuk. Zsűrizés 12.30-kor. A versenyen „elindított”

zsíroskenyér remekművek száma nincs meghatározva.

– „A FALU LEGERŐSEBB EMBERE 2012” verseny. Egyéni jelent-

kezéssel, nevezési díj nincs. A versenyre csak helyi lakosok jelent-

kezhetnek. Minimális életkor 14 év. Minden résztvevő emléklapot,

az első három helyezett oklevelet és érmet, továbbá az első helyezett

serleget kap „A falu legerősebb embere 2012” felirattal.

– ÜGYESSÉGI VERSENY HÖLGYEKNEK Egyéni jelentkezéssel,

nevezési díj nincs. A versenyre csak helyi lakosok jelentkezhetnek.

Minimális életkor 14 év. Minden résztvevő emléklapot, az első

három helyezett oklevelet és érmet, továbbá az első helyezett ser-

leget kap „Micsoda nő 2012” felirattal.

A versenyekre nevezni a Ráczkevi büfében és a Kultúrházakban

lehet nyitva tartási időben 2012. július 13-ig.

A részletekről érdeklődni a Kultúrházakban lehet személyesen vagy

az alábbi telefonszámokon:

Papkeszin: 588-680, Colorban: 484-556 nyitva tartási időben.

A versenyszámok kellő érdeklődés esetén kerülnek megvalósításra

(csapatversenyeknél min. 3 csapat, az egyéni versenyeknél mini-

málisan 3 fő jelentkezése szükséges.)

Tisztelt Lakosság!
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Iskolánk sikere a regionális történelmi versenyen
A lovászi Buda Ernő Körzeti Általános

Iskola a 2011/2012-es tanévben re-

gionális történelmi vetélkedőt hirdetett –

Csáki Lajos történelem szakos pedagógus

vezetésével – „Liliomtól a hollóig”

(Magyarország története 1301–1490)

címmel. A versenyre a dunántúli megyék

általános iskoláinak 4 fős (7–8. évfo-

lyamos) csapatai nevezhettek. A kijelölt

határidőig 33 csapat jelezte részvételi

szándékát. A nevezések többsége na-

gyobb városokból (pl. Székesfehérvár,

Tatabánya, Komárom, Zirc) volt, a többi

pedig kisebb településekről (pl. Papkeszi,

Csajág, Nagydorog, Csesztreg, Kimle)

érkezett.

A tanulóknak októbertől márciusig 3

komplex feladatlapot kellet megolda-

niuk. Ezek során számos érdekes feladat-

tal találkozhattak a versenyzők, amelyek-

ben nem csak a lexikális tudásukat kellet

bizonyítaniuk, hanem gyakran a kreativi-

tásukra, ötletességükre is szükségük volt.

Az írásbeli fordulókat követően a legjobb

8 csapat jutott a szóbeli döntőbe.

Erre 2012. május 11-én került sor. Cserti

Anikó igazgató nő megnyitó beszéde

után az iskola tanulói adtak rövid

műsort, majd az Olajbányász Művelődési

Házban folytatódott a szellemi meg-

mérettetés. Itt a csapatoknak 13 feladat-

tal kellett megküzdenie, melynek több-

sége írásbeli volt, ahol számot adhattak a

tanulók arról, hogy mennyire jártasak a

tárgyalt korszak fontos eseményeiben,

fogalmaiban; mennyire ismerik az adott

időszakhoz kapcsolódó történelmi

személyek életét, illetve az ide kapcsoló-

dó művészeti alkotásokat, valamint

hogyan tudnak vaktérképen tájékozódni.

A változatos, kreatív feladatokat a

gyerekek nagyon élvezték és szinte észre

sem vették, hogy mintegy öt órát kalan-

doztak a 14., 15. század eseményei

között.

A szóbeli feladatok közé tartozott többek

között egy szabadon választott történel-

mi monda eljátszása, egy kihúzott tétel

elmondása, illetve a csapatok iskoláinak,

településeinek bemutatása.  Ez utóbbi

nagyon színesre sikeredett, hiszen hall-

hattunk itt a gyerekek által írt ötletes

verseket, illetve citerazenét, láthattunk

szép képeket az egyes településekről,

ezáltal kicsit közelebbről megismerhettük

a versenyzőket. 

A csapatok teljesítményét 3 tagú zsűri

értékelte. A közel egész napos versengés

során gyakran csak apró dolgok jelentet-

tek különbséget a kiválóan felkészült

csapatok között. A nap végére a

következő sorrend alakult ki: 

1. Liliomok (Feszty Árpád Ált. Isk. –

Komárom)

2. Kiskirályok (Német Nemzetiségi ÁMK

Széchenyi István Ált. Isk. – Tatabánya)

3. Aranyforint (Bocskai István Reformá-
tus Ált. Isk. – Papkeszi) 

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy

Veszprém megyét két iskola képviselte a

döntőben, és a Bocskai István Reformá-

tus Általános Iskola csapata ilyen előkelő

helyezést ért el. Papkeszi csapatát

Ráczkevi Lajosné tanárnő készítette fel,

és a harmadik helyezett Aranyforint

csapat tagjai: Mester Bianka, Katona

Gréta, Horváth Bálint és Horváth Máté

voltak.

Valamennyi csapat oklevél és könyvju-

talomban részesült. A felkészítő pedagó-

gusok ugyancsak oklevelet és kisebb

ajándékot vehettek kézbe az eredmény-

hirdetéskor. A csapatok jókedvűen

versenyezték végig a napot. 

RÁCZKEVI LAJOSNÉ

TÖRTÉNELEMTANÁR

Költészet napja 2012.
A tavalyi évhez hasonlóan az idén is ren-

dezvénysorozattal ünnepeltük a Költészet

napját. Április 10-én került sor a rendez-

vénysorozat és az ünnepi héten kiállító

festő, Osváth András tárlatának megnyi-

tására. Osváth András neve a faluban élők

számára minden bizonnyal ismerősen

cseng, hiszen nem csak gyermek és

fiatalkorát töltötte a településen, hanem itt

is született. Az általános iskolai tanul-

mányait is a településen végezte. A fes-

tészet alapjaival a középiskolai évek alatt

ismerkedett meg. A környék dombjai,

mezői és vizei, azok látványa alapvetően

meghatározta azt a látásmódot, amelyet

visszatükröznek festményei. A festésre

mindig szakított időt, igyekezett újabb és

újabb technikákat elsajátítani, és egy-egy

téma ábrázolási módjaival kísérletezett. Ez

volt a harmadik kiállítása a településen.

A megnyitót – és egy rövid szünetet – kö-

vetően kezdetét vette a Felolvasószínpad,

ahol a XIX. század költőinek verseiből

hallgathattak meg néhányat a jelenlévők.

A felolvasásban Horváth Annamária,

Horváth Katalin, Kukáné Horváth Bar-

bara és Varga Zsoltné volt a segítségemre.

Ezen a napon a Kultúrház kávéházzá

alakult, ahol Klemencz Bianka – nagyon

gyakorlottan – szolgálta fel a vendégek-

nek (Klemencz Attiláné és Tóth Andrea

által készített) finom kávét, teát és

teasüteményt.

A rendezvénysorozatot egy irodalmi esttel

folytattuk, ahol nem más, mint Ágh

István költő volt a vendégünk; akivel

Szabó Tibor Benjámin irodalmár beszél-

getett. Ágh István (eredeti nevén Nagy

István) 1938-ban született Iszkázon. Nagy

László költő testvére. Az általános iskolát

szülőfalujában, középiskolai tanul-

mányait pedig Tapolcán végezte. Az

érettségit követően az Eötvös Károly

Tudományegyetem magyar-könyvtár

szakára nyert felvételt.
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Az irodalom szeretete nem a bátyja,

Nagy László hatására alakult ki benne,

hanem már kora gyermekkorában,

amikor is az édesapja megajándékozta

egy Ady – kötettel. A versek mondani-

valóját ugyan még nem igazán értette, de

a költő hangja indította arra, hogy ő is

elkezdjen verseket írni.

A könyvtár szak elvégzése után Pesten

akart maradni, ebben az elhatározásában

Juhász Ferenc is megerősítette. Hama-

rosan munkát is talált, a hatvanas évek

elején az építők szakszervezetében, majd

később a Népművelési intézetben

könyvtáros. Az évtized végén a Munka

című folyóirat kulturális rovatának

vezetője. Elmondása szerint olyan közeg-

ben kellett dolgoznia, hogy elfordult a

szerkesztéstől, és 1971-től szabad-

foglalkozású író lett, a kilencvenes évek

végén pedig a Hitel című folyóirat

munkatársa nyugdíjba vonulásáig.

Első verseskötete 1965-ben jelent meg,

azóta pedig több mint tucatnyi új verses-

és három válogatott kötete látott napvilá-

got. Versei gyakran jelentek meg a

Kortársban, a Tiszatájban és más irodal-

mi folyóiratokban.

A versíráson kívül műfordított, rádió-

zott, prózát írt a saját kedve szerint. Min-

dezeket szívvel – lélekkel. Mert szerinte

másként nem érdemes. Az irodalmi est

végén a költő könyveit lehetett dedikál-

tatni (a könyvtár is vásárolt és dedikálta-

tott Ágh István verseskönyveket.)

Április 16-án került sor a települési

versmondó versenyre, immár ötödik

alkalommal. Az idén Juhász Gyula és

kortársainak verseivel lehetett részt venni

a versenyen. Mindenképpen pozitívum-

ként szeretném megemlíteni, hogy elég

sokan jelentkeztek a versenyre, viszont

nagyon kevesen választottak Juhász

Gyula – verset. Annál több József Attila

költeményt hallgathattunk meg. Nagyon

örültem annak, hogy ezen a ren-

dezvényen mindkét költő verseiből

meghallgathattunk néhányat, ugyanis

József Attila és Juhász Gyula nem csak

kortárak voltak, hanem barátok is. József

Attila atyai jóbarátjának tartotta Juhász

Gyulát, aki segítségére volt a fiatal

költőnek első verses kötete megjelen-

tetésében, és még az előszót is ő írta. 

A versmondó verseny most is négy

kategóriában került meghirdetésre

(óvodás, általános iskolás alsó tagozatos,

általános iskolás felső tagozatos, és a – még

mindig – összevont középiskolás/felnőtt).

Összesen 35 versenyző vállalkozott az idén

arra, hogy a szakértő zsűri előtt tegyen

tanúbizonyságot versmondási tudásáról.

Amíg a zsűri tagjai: Botár Attila Béla költő

– a zsűri elnöke, Rábai Zsanett a TIT Váci

Mihály irodalmi színpadának tagja, és

Volekné Temesi Zsuzsanna a Krúdy Gyula

Városi Könyvtár munkatársa visszavonul-

tak, hogy eldöntsék a helyezéseket, addig a

közönség Budai Roland bohócműsorán

nevethetett. 

Az eredményhirdetés és díjátadás előtt

Botár Attila Béla, a zsűri elnöke néhány

mondatban értékelte a versenyzők igye-

kezetét, ezt követően pedig elkezdődött a

várva – várt eredményhirdetés.

Óvodás kategória:
I. helyezett: Györke Maja (Szabó Lőrinc:

A szél meg a nap)

II. helyezett: Szabó Ákos (Weöres Sán-

dor: Kocsi és vonat)

III. helyezett: Varga Lajos (Tóth Árpád: Láng)

Különdíjas: Baka Levente (Kassák Lajos:

Testvérkék)

Általános iskolás alsó tagozatos kategória:
I. helyezett: Zubor Panna – Balatonkenese

(Szabó Lőrinc: Nefelejcs)

II. helyezett: Baka Liliána (Szabó Lőrinc:

Májusi éjszaka)

III. helyezett: Várady Lilla – Balatonke-

nese (Juhász Gyula: Mese)

Különdíjasok:

Barnóczki Bertold Boldizsár (József Atti-

la: Medvetánc)

Hámori Gábor – Balatonkenese (József

Attila: A kanász)

Általános iskolás felső tagozatos
kategória:
I. helyezett: Horváth Bálint (József Attila:

Kései sirató)

II. helyezett: Németh Karolina (József

Attila: A bűn)

III. helyezett: Brasch Renáta (Weöres

Sándor: Öreganyó)

Középsikolás/felnőtt kategória:
I. helyezett: Borzási Nikoletta – Várpalota

(Márai Sándor: Halotti beszéd)

II. helyezett: Nagy Nikolett – Várpalota

(Karinthy Frigyes: Előszó)

III. helyezett: Szőcs Rebeka Petra – Vár-

palota (Szabó Lőrinc: Mitológia)

Különdíjas: Őri Zsuzsanna (József Attila:

Kései sirató)

A zsűri elnöke minden résztvevőnek

emléklapot adott át, a helyezettek és

különdíjas versenyzők oklevelet és

könyvjutalmat kaptak. Ismételten elisme-

résre méltó a lelkesedés minden kor-

osztályban, hiszen ha nem is növekszik a

versmondó versenyre jelentkezők száma,

legalább meg tudjuk tartani a „létszá-

mot”. Színvonalban sem maradtunk alul

az eddigi versenyekhez képest, hiszen

versenyzőink felkészültek voltak, szép –

néha igen nehéz – verseket választottak,

ezeket azonban legjobb tudásuknak

megfelelően tolmácsolták a nézők felé.

Kimagasló színvonalon szerepeltek a
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Thury György Gimnáziumból érkezett

versenyzők, akik tehetségükkel, fel-

készültségükkel varázsolták el a zsűrit, és

a közönséget egyaránt.

Egy versenyen nem lehet mindenki

dobogós, nem kaphat mindenki könyvet –

ami az első három helyezettet és a külön-

díjas versenyzőt illeti meg. Abban az eset-

ben, ha mindenkit egyformán jutal-

maznánk, nem is lenne igazi verseny.

Akinek nem sikerült az idén könyvju-

talomban részesülnie, nem vesztes volt,

hiszen azzal, hogy jelentkezett a versenyre,

és felment a színpadra, elmondta a válasz-

tott verset, bizonyította bátorságát, versek

iránt érzett szeretetét, és megajándékozta a

jelenlévőket egy talán általuk nem is

ismert verssel. Senki ne keseredjen el: ezzel

a versennyel mindenki nyert. Ismét

gazdagodtunk egy jó élménnyel.

SAVANYU BEÁTA, KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Föld napja
Április 23-án, egy nappal a hivatalos

Föld napja után került sor telepü-

lésünkön a falutakarításra. Ezen a napon

nem csak a nyugdíjas klub tagjai segítet-

tek a település megszépítésében, hanem

az iskolából is érkezett néhány osztály,

akik vidáman vágtak neki a számukra

kijelölt területeknek: a negyedik osztály

Leposa Katalin osztályfőnök és Wild

Balázs alpolgármester segítségével a

Református templom és a posta közötti

területet szabadították meg az eldobált

szeméttől. Az ötödik és a hetedik osztály-

ból néhányan Pethő Csabáné és Ráczkevi

Lajos polgármester vezetésével a temető

és a géppark útvonalon haladva szedték

össze a kidobált hulladékot. A hato-

dikosok Ráczkevi Lajosné Aranka néni

vezetésével virágokat ültettek a Pol-

gármesteri Hivatal előkertjébe, a nyolca-

dikosok pedig Kukáné Horváth Barbara

vezetésével a Bendola patak mentén

gyűjtötték össze a szemetet. (Ők voltak

azok, akik a legelképesztőbb kidobált

dolgokkal találkoztak.) A nyugdíjas klub

hölgy tagjai a Kultúrház környékét

segítették „felvirágozni”, az urak pedig a

Petőfi Parkban tevékenykedtek. Munká-

juk végeztével minden résztvevőt zsíros-

kenyérrel és üdítővel vártunk.

Ezúton szeretném megköszönni minden

résztvevőnek a munkáját, és bízom

abban, hogy a szemétszedés nem lesz

örök feladat, mert mindenki rájön arra, a

szemetet csak a hulladékgyűjtőkbe illik

eldobni.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Gyermeknap
Május utolsó szombatján, május 26-án

rendezte meg Papkeszi Község Önkor-

mányzata a gyermeknapi rendezvényét. A

programot a tavalyi évhez hasonlóan az

anyatelepülésen, Papkeszin valósítottuk

meg. A rendezvény 13.00 órakor vette

kezdetét a Kultúrház udvarán. A gyerekek

nagyon pontosan érkeztek, és szinte azon-

nal használatba vették a Titanicot, ami

egy óriási csúszda volt. Minden bizonnyal

ennek a játéknak volt a legnagyobb sikere

ezen a napon: kicsi és nagyobb gyerekek

egymás elé tolakodva, zsibongva csúszkál-

tak a süllyedő hajóban. Volt még biohin-

ta, és rengeteg fa játék. És hogy mi is az a

biohinta? Hát kérem szépen a régi korok

fémet alig használó idejéből származó

körhinta, melyet kézzel hajtanak, és a

tartó vázról biztonságos köteleken össze-

sen négy darab nagy méretű fonott véka

lóg. Ezekbe ülhetnek a gyerekek. A sajt-

labirintusra biztosan azt hitték a gyerekek,

hogy sajtból van, a csigafuttatóra, hogy

igazi csigákkal kell majd versenyezni. Itt

minden játék fából volt: még a lovacska is,

amire felülve a gyerekek lovagi torna

szereplőinek érezhették magukat. A fel-

sorolt játékokon kívül még nagyon sok
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érdekes, vidám játékot lehetett kipróbálni.

Volt mini játszótér a legkisebb

gyerekeknek, játszóház, ahol kötözéssel –

mint a makramé – és csavarással lehetett

különféle fonalakból karkötőt, kulcstartót

készíteni. Az arcfestés is elmaradhatatlan

eleme a gyermeknapi programnak: hár-

man is alig bírtunk a gyerekhaddal, szinte

el sem fogytak a gyerekek, akik az idén

nagyon kreatív kérésekkel érkeztek, és

senki sem akart hercegnő lenni. Úgy tűnik

a hercegnők ideje leáldozott... Volt még

bohócműsor, és egy mesejáték, ez utóbbit

a Rest Macskák Amatőr Színjátszó Cso-

port tagjai adták ajándékba a gye-

rekeknek. És nem csak ez az egy ajándék

volt: hanem az egész délután minden egyes

programja, amiket felsoroltam. Ajándék

volt, mint eddig minden évben, mióta a

településen gyermeknapot rendeznek:

mindent ingyenesen használhattak a

gyerekek. Minden bizonnyal nagyon jól

érezték magukat az „ünnepeltek”, és

remélem, jó ideig emlékezni fognak erre a

programra.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Édesanyák köszöntése
Május 5-én került sor Colorban az anyák

napi műsorra. Nagyon örültem, hogy

jelentősen több érdeklődő tisztelte meg a

szereplő gyerekeket az idén, mint a tava-

lyi évben, és talán senki sem bánta meg,

hogy kimozdult otthonról, szép ruhát

öltött – mert azt is meg kell említeni,

hogy nem csak a részvételével, hanem

ünneplő ruhájukkal is megadták a

tiszteletet a műsorban szereplőknek, ami

szintén nagyon jó érzés volt –, mert a

mostani is nagyon megható kis összeál-

lítás volt. Köszönöm minden érdek-

lődőnek, és a szereplő gyerekeknek a

részvételt a programon.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Tisztelt Lakosság!
Tisztelettel tudatjuk a lakossággal, hogy

a Papkeszi Polgárőrség Egyesület 2011.

évben 2870 órát teljesített önállóan és 97

órát teljesített rendőrrel közösen. 

2011. december 3-án Suri Sándor az

Egyesület elnöke a Polgárőr Érdemke-

reszt ezüst fokozatát kapta, 2012. május

15-én a Papkeszi Polgárőr Egyesület lett

az év Polgárőr Egyesülete 134 egyesület

közül.

Polgárőrségünk részt vett a tavalyi

Harley Davidson motoros-találkozó

biztosításain, különböző területünkön

lévő rendezvények biztosításában, részt

vettünk a Föld napjára tervezett szemét-

szedésben is, 18 zsák szemetet szedtünk. 

2012-ben is szintén biztosítjuk a Harley

Davidson találkozót, meghívást kaptunk

a Mogyorósi napok biztosítására is.

Polgárőrségünk jelenlegi létszáma 20 fő,

ebből 5 fő hölgy. 

Kérem a tisztelt lakosságot, aki úgy gon-

dolja, hogy szeretne Papkeszi közbizton-

ságáért tenni, szeretettel várjuk soraink

közé.

Minden polgárőrnek és a lakosságnak jó

erőt, egészséget kívánok!

SURI SÁNDOR

EGYESÜLET ELNÖKE

Nyári Napközis Musical Tábor Papkeszin!
Kedves Fiatalok! A Budafoki Musical
szervezésében immár 5. alkalommal kerül
megrendezésre nyári musical táborunk.
Idén lehetőség nyílik arra, hogy a Pap-

keszi és a környékbeli fiatalok napközis

jelleggel rész vegyenek a táborban.

Várjuk a 8 és 18 év közötti énekelni, tán-
colni kedvelő fiúk és lányok jelentkezését!
A tábor ideje alatt a Hajlakk (rock and

roll) című musicalből tanulunk dalokat,

koreográfiákat, részleteket. 

Max. Létszám: 20 fő
Helyszín: Papkeszi, Hársfa u. 23. 
Időpont: 2012. július 30-tól augusztus 4-ig

Program:
– Érkezés 8.30

– Első foglalkozás: 9.00–12.00 (dráma,

ének, tánc)

– Ebéd: 13.00

– Szabad foglalkozás, fürdés, játékok:

13.00–15.00

– Második foglalkozás: 15.00–18.00

(dráma, ének, tánc)

A csapat augusztus 4-én egy fellépés

keretében mutatja be az egész heti munka

gyümölcsét.

A Musical Tábor ára: 25.000.-Ft

Ami tartalmazza a dráma, ének, és

táncórák díját, az ebédet, és a szabadidős

foglalkozások költségét.

Figyelem! Testvérkedvezmény! 

Érdeklődés, további információ: 
Erdélyi Csilla művészeti vezetőnél a
30-498-9410-es telefonszámon.

Helyi jelentkezés, és kapcsolattartás:
Savanyu Beáta művelődésszervezőnél
telefonon az 88/588-680 számon vagy az
epapkeszi@gmail.com címen.
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Új könyvek érkeztek a Colori Könyvtárba!
Morpurgo, Michael: Hadak útján

Joeyt csikó kora óta nagy

szeretettel neveli gazdájának

fia, Albert. Ám nehéz idők

jönnek: kitör a háború, és a

gazda pénzszűke miatt

kénytelen eladni a lovat a

hadseregnek. Albert képtelen belenyugod-

ni barátja elvesztésébe, és megfogadja,

mindent megtesz azért, hogy egy nap újra

együtt lehessenek. A deres belecsöppen az

első világháború gyilkos kavalkádjába.

Ahogy fordul a hadiszerencse, hol az

angolokat, hol a németeket szolgálja,

végül egy öldöklő csata után a senki föld-

jéről ismét az angolok közé téved.

Csakhogy megpróbáltatásai ezzel még

korántsem értek véget. Jó és rossz

oldaláról egyaránt megismerte már az

embert: megtapasztalta a béke szépségét, a

barátság erejét, majd a háború rútságát.

De vajon találkozik-e még valaha igaz

barátjával, Alberttel? Michael Morpurgo

megindító története az angol ifjúsági iro-

dalom klasszikussá érett remekműve,

melyből az egyik legnagyobb hollywoodi

rendező, Steven Spielberg készített filmet.

Kálnay Adél: Háborús történet
„A József Attila-díjas próza-

író a kilencvenes évek elején

tűnt föl erős atmoszférájú

elbeszéléseivel a kortárs

magyar irodalomban, elő-

ször a Holmi hasábjain, s

azóta jelen van szinte valamennyi rangos

fórumon. Tehetséges és termékeny író:

1990 óta, meseregényeit is ideszámítva, tíz

kötete látott napvilágot, s a Háborús

történet a tizenegyedik. Kálnay Adél a

lélektani realizmus ábrázolójaként szu-

verén módon szembemegy a mindenkori

divattal: írási érzékeny művészettel rajzolt

látleletek azokról a sebekről, amelyeket a

világ vagy az oly gyakran kegyetlen

dramaturgiával dolgozó emberi sors üt a

lelkeken. A Háborús történet, melynek

életideje az első világháború, szorongató

valószerűséggel jeleníti meg »hőse«, az

esztelen öldöklés vágóhídjára hurcolt,

majd orosz hadifogságba esett és hazájától

örökre elszakadó Lakatos József csendes

kálváriájában a sok-sok százezer névtelen

közkatona közös emberi sorsát, szen-

vedéstörténetét.” (Domokos Mátyás)

Robinson, Barbara: Legeslegjobb tanévem
A Herdmanek vezetik min-

den idők legpokolibb

kölykeinek listáját: Ralph,

Imogene, Leroy, Claude,

Ollie és Gladys. Ha füstöt

látsz, tuti ők vannak a

dologban, akibe lehet, belekötnek, főleg

az elsősökbe, és többet lógnak, mint

amennyit suliban vannak.

Első tanítási nap persze mindig megjelen-

nek a W. Wilson Általános Iskolában,

csak hogy tudjuk, a következő év újabb

izgalmas Herdman fejezetet tartogat.

Minden egyes osztályra jut egy Herd-

man-fajzat, miután valahogy mindig

megússzák az évismétlést. És akkor még

az ember azon törheti a fejét, hogy

hogyan kapja össze év végéig Imogene

Herdmanről azt a házidolgozatot, amely-

ben a jó tulajdonságait kell ecsetelni.

Martin, George R. R. : A Tűz és a Jég
dala sorozat négy kötete

A Jég és Tűz dala története

egy kitalált világban ját-

szódik a központi Westeros

és a keletre fekvő Essos

földrészén.

A karakterek többsége

ember, ám a sorozat előre-

haladtával további, a világ

népe által rég kihaltnak vélt

fajok is megjelennek.

Három fő cselekményszálon

fut a történet: a Westeros

uralmáért folytatott dinasz-

tikus polgárháború számos

nemesi család között; a

közelgő tél jelentette

növekvő fenyegetés a konti-

nens északi határát jelentő

Falon; és a száműzött Daen-

erys Targaryen hercegnő

törekvése Westeros trónjá-

nak visszaszerzésére. A

történet előrehaladtával a

három cselekményszál

részben összefonódik.

Programok
Július
3. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub

klubfoglalkozása Kultúrház nagytermében

20–21. Papkeszi Falunapok

Augusztus
7. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klub-

foglalkozása 17 órától a Kultúrház kistermében

11. Color Kupa a CIK rendezésében a

délelőtt folyamán Colorban a sportpályán

11. Családnap Colorban 14.00–19.00-ig a

játszótérnél

20. Ünnepély Papkeszin 10.30-kor.

Meghívó

Papkeszi Község Önkormányzata és a Colori Ifjúsági Klub szeretettel meghívja

Önt és kedves családját a Colorban

2012. augusztus 11-én
megrendezésre kerülő programokra

9.00-től Color Kupa amatőr labdarúgó bajnokság a Colori Ifjúsági Klub

szervezésében

14.00–16.00-ig Kincskeresés
15.00–19.00 légvár 

17.00–19.00 arcfestés

A rendezvény helyszíne: sportpálya és a mellette található füves terület.
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A szabálysértésekről, szabálysértési eljárásokról és szabálysértési nyilván-

tartásról megjelent új törvény (2012. évi II. törvény) jelentősen szigo-

rodott a korábbihoz képest. A jelenlegi büntetések kiegészülnek, így az új

törvény szerint három büntetés lesz kiszabható: szabálysértési elzárás,

pénzbírság, és közérdekű munka. 

• A szabálysértési elzárás: 1–60 nap lehet, fiatalkorúak esetében: 1–30 nap,

halmazati büntetés esetén, vagyis több szabálysértés egyidejű

elkövetésekor, 90 ill. 45 nap. A jövőben jóval szélesebb körben lehet majd

alkalmazni az elzárást, ugyanis akit a szabálysértés elkövetése előtt hhaatt

hhóónnaappoonn  bbeellüüll már lleeggaalláábbbb  kkéétt  aallkkaalloommmmaall jogerősen elmarasztaltak

hasonló cselekményért – kivéve a helyszíni bírságolást vagy az egyéb

közlekedési szabálysértéseket – az újabb szabálysértés miatt a bíróság

kiszabhat elzárást, ha azt egyébként nem büntetné elzárással. 

• A pénzbírság összege: 50.000–150.000 Ft, az elzárással is büntethető

szabálysértések esetén 300.000 Ft lehet.

• A közérdekű munka 6–180 óra, ezentúl büntetésként is kiszabható lesz.

Közérdekű munka kiszabása esetén a megbüntetett személy köteles a

számára meghatározott munkát elvégezni. Amennyiben nem tesz eleget

a munkakötelezettségének, úgy az átváltható szabálysértési elzárásra.

150000 Ft bírság helyett akár elzárást is kaphat, aki 50.000 Ft értéket

meg nem haladó értékű lopást (a nem gépi meghajtású járművek - például

kerékpár – ellopása is), sikkasztást, csalást, orgazdaságot, hűtlen kezelést,

műemlékek, muzeális tárgyak, határok megjelölésére szolgáló hivatalos

jelek, tömegközlekedési vagy távközlési eszközök, közúti jelzések, to-

vábbá parkok vagy az ahhoz tartozó felszerelések rongálását követi el.

Ugyanilyen büntetést vezet be a jogszabály a magánlaksértésre, a valótlan

bejelentésre, valamint a bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet

működésében való részvételre vagy nyilvános rendezvényen a szervezet

egyenruhájának viselésére. A közlekedőket leginkább a kiszabható pénzbírsá-

gok változása érinti, amely minimuma 5.000 Ft-ra, maximuma 300.000 Ft-ra

emelkedik. Ezen belül a hheellyysszzíínnii  bbíírrssáággkkéénntt kiszabható maximális összeghatár

is emelkedik, ma már akár 50 000 Ft bírságot is kiróhat az intézkedő rendőr,

amely ismételt elkövetés setén 70 000 forint is lehet. A helyszíni bírságot az új

szabálysértési törvény hatályba lépése után nem 30 napon belül, hanem 15 napon

belül kell megfizetni postai csekken, vagy átutalással.

Újítás lesz az is, hogy ha a szabálysértés elkövetője a felajánlott helyszíni

bírságot nem fogadja el, akkor a rendőr a szabálysértési eljárás mielőbbi

lefolytatása érdekében az eellkköövveettééss  hheellyyee  sszzeerriinntt illetékes szabálysértési

hatósághoz ––  lleeggkkééssőőbbbb  öött  nnaappoonn  bbeellüüllii  iiddőőppoonnttrraa  –– a helyszínen átad-

hatja az idézést. A szabálysértési hatóság fogja kihirdetni az eljárásban

hozott határozatot, amely a hheellyysszzíínnii  bbíírrssáágg  öösssszzeeggéénneekk  mmiinniimmuumm  kkéétt--

sszzeerreessee  lleesszz.. A határozat ellen viszont kifogással lehet élni 8 napon belül.

Változás lesz a járművezetéstől eltiltás szabályrendszerében is. Ha a közúti

közlekedéssel kapcsolatos egyéb szabálysértések elkövetése miatt hhaatt

hhóónnaappoonn  bbeellüüll  lleeggaalláábbbb  kkéétt  aallkkaalloommmmaall  jogerősen elmarasztaltak valakit,

akkor az újabb szabálysértési ügyben járművezetéstől eltiltást is alkalmazni

kell. A járművezetéstől eltiltás tartama 1 hónaptól 1 év lehet.

AA  sszzaabbáállyysséérrttéésseekk  ffeellddeerrííttéésséétt  aa  jjeeggyyzzőő  hheellyyeetttt  aa  bbüünntteettőőeelljjáárráássookk  ssoorráánn

mmáárr  ttaappaasszzttaallaattoott  sszzeerrzzeetttt  rreennddőőrrsséégg  hhaattáásskköörréébbee  uuttaalljjaa  aa  ttöörrvvéénnyy,,  ééss

ííggyy  bbőővvííttii  aa  ttáárrggyyii  bbiizzoonnyyííttáássii  eesszzkköözzöökk  ffeellkkuuttaattáássáánnaakk  lleehheettőőssééggéétt,,

vvaaggyyiiss  lleehheettőővvéé  tteesszzii  aa  nnyyoommoozzáásstt..  Első hallásra bonyolultnak tűnnek a

változások, a céljuk azonban egyértelmű: hhaattáárroozzoottttaann  eelljjáárrnnii  aa

sszzaabbáállyysszzeeggőőkk  eelllleenn  ééss  sszziiggoorrúúaann  bbüünntteettnnii  aa  „„vviisssszzaaeessőőkkeett””..

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

Április 15-én lép hatályba az új szabálysértési törvény

Papkeszi igen régi település. A honfoglaláskor a

Keszi törzs szállt meg itt, innen származik a

helységnév utótagja. Az előtag (már a kö-

zépkorban is meglévő pap jelzője) birtokosára,

a veszprémi káptalanra utal. Nevét először egy

XIV. század elején hamisított, de 1082-es

évszámmal keltezett oklevél említi. A XVI.

század második felében már Kezy illetve Pap-

keezy névalakban említik a források.

A falu már az őskorban lakott lehetett, erre utal-

nak a Rostás puszta területén talált cserepek,

kora bronzkori edénytöredékek. A római korból

bronzpénzeket, középkorból ékszereket,

használati tárgyakat találtak a régészek. A Kala-

posvártetőn egykor egy földvár állt, mely

valószínűleg azonosítható a Papkeszi 1352. évi

határjáráskor említett Kurmusd nevű várral.

Népességének megélhetési forrása a föld-

művelés volt. A 16–17. században méhészettel

és sertéstenyésztéssel is foglalkoztak. Fejlődését

adottságai biztosították volna, de a török

betörések véget vetettek a békés gyarapodás-

nak. Már 1531-ben felégették a falu portáinak

47%-át, 1596-ra pedig teljesen elnéptelenedett,

mert lakossága nem bírta a sok rendkívüli szol-

gáltatást. Népessége majd csak az 1650-es

évektől kezd megerősödni, amikor a Zichy

család Palota várával együtt a falut is elnyerte.

Az Urbárium kiadásáig jobbágyai sokat

szenvedtek az úrbéri terhek miatt. Feljegyezték,

hogy a Zichy család arra a kötelezte a papkeszi

asszonyokat, hogy Palota várába mosni, rostál-

ni, fonni és tollat fosztani bejárjanak. Mária

Terézia rendeletének köszönhetően 1768-ban

Papkeszinek is megszületett az urbáriuma,

mely rögzítette jobbágyai terheit. A falu népe

még ekkor is örökös, röghöz kötött jobbágy

volt. Felettük teljhatalommal a palotai úriszék

ítélkezett. Paraszti társadalma két rétegből állt:

a tehetősebb, vagyis egész telekkel rendelkező

és a szegényebb, vagyis töredék telekkel bíró

jobbágyokból. A kézműipar nem volt jellemző

lakóira, a XIX. század elején is mindössze hat

kézműves található a faluban. A falu sokat

szenvedett a Séd patak áradásaitól. Három

malma volt, amik még az 1950-es években is

működtek. Még Somogy megyéből is ide jártak

őrletni a gabonát. A Séd és a Bándi patak egyik

vízimalma a községé volt. Kibérelték a kocsmát

és a mészárszéket, a malmokat és a pálinka-

főzőket. Áruikat Veszprémben értékesítették.

Földesura a kiegyezés előtt gróf Zichy Miklós

volt, de határán a XX. század elején már több

nagybirtokos osztozott: Keneseyek, Bezerédyek,

Vértessyek. Nagy változást a falu lakosságának

foglalkozás szerinti összetételében a környező

nagy ipartelepek beindulása jelentette. 

A református egyház nyomai 1597-ből talál-

hatóak meg a településben. A református

templom a falu legrégibb épülete, mely mai

formáját 1896-ban nyerte el. Neobarokk,

eklektikus épülete a középkori előzmény

helyére épült. Ennek emlékét őrzi gótikus

tornya és az ahhoz tartozó nyugati fala. Móric

nevű papja 1333. és 1357. között szerepel,

plébánosait később is említik. 1851-ben felje-

gyezték, hogy a templom belső falán egy 1465-

Papkeszi története
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CASCÓS ÖNRÉSZ
JÓVÁÍRÁS 

Ha Önnek saját maga által okozott gépjárműkára

van és rendelkezik CASCO biztosítással,

de sokallja az önrészt,akkor kérje díjtalan

tájékoztatónkat arról, hogy a javítás mértékétől

függően mekkora részt tudunk átvállalni

az ÖN részéből!

TELETANK AKCIÓ 
Amennyiben az Ön autójában egy másik jármű

okozott kárt akkor az okozó jármű felelősségbiztosítása

fizeti az Ön kárát. Ebben az esetben ha a javítással

a műhelyünket bízza meg és a javítás nettó végösszege

meghaladja a 250.000 Ft-ot akkor teljesen mindegy

mennyi üzemanyag volt az autójában –

mi teletankoljuk saját költségünkön

és azt számlával igazoljuk.

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Auto Quality Kft.

Veszprém Lahner Gy. U 12

Tel.: 70/3342-976 • www.autopolir.hu

Május, május virág dús
A május eseménydús volt az óvodában. Virággal, ajándékkal, szívből jövő

énekkel és verssel köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat egy szép

napsütéses délutánon. Megkérdezve a gyermekeket, hogy miért is szeretik

az anyukájukat, nem tudtak rá feleletet adni. Hisz az érzést nem lehet, nem

kell mindig szavakba önteni. Azt kimutatni kell, nap mint nap. Egy simo-

gatás, egy kedves mosoly, egy ölelés többet mond minden szónál.

A Madarak és fák napjáról is megemlékeztünk május 10-én. Szeresd a fát,

mondtuk az ovisoknak, hisz szükségünk van rá. Tavasszal virágot,

nyáron árnyékot, ősszel termést, télen meleget ad. Távcsővel figyeltük az

ágak közt megbúvó madarakat, hallgattuk szép éneküket.

Évek óta kialakult hagyomány szerint májusban elvittük a gyerekeket a

veszprémi Állatkertbe. Nagy élmény volt a kicsiknek, hogy busszal

utazhattak. Izgultunk az időjárás miatt, de végül szép napsütésben csodál-

hattuk meg a különböző állatfajokat. A nagy körséta és falatozás után

örömmel vették birtokba a Kölyökdzsungel játékait. Élményekkel

gazdagodva tértünk vissza. Kitikkadva értünk haza, ahol jól esett a fagyi.

Ez a második év, hogy eljött hozzánk a Vertikál Zrt. ÖKO sátorával. Az

előadó röviden; egyszerű és mégis különlegesen elkészített játékok segít-

ségével - amelyeket a gyerekek örömmel próbáltak ki – mutatja be a

környezetvédelem jelentőségét, felhívja a figyelmet a szelektív hulladék-

gyűjtés fontosságára, hogy a Földünkön még sokáig, az elkövetkező

nemzedéknek is megmaradjon.

A gyermeknapi délelőttünk mindig egy kicsit óvodai életünk fénypontja,

ilyenkor gyermek és felnőtt a nevelési év vége felé ha lehet mondani még fel-

szabadultabb. Az égiek is kedveztek nekünk, hisz verőfényes napos időben

telt ez a néhány önfeledt óra, amit mi óvónők igyekeztünk újabb és újabb

meglepetésekkel tarkítani. Amíg az udvarunkon a Sünik a versenyjátékok-

ban mutathatták meg egymásnak milyen ügyesek, gyorsak, addig mi Katicák

egy rég elfeledett játékot játszottunk: Adj király katonát! Szomorúságomra

az én kis csapatom vesztett, de innen üzenem, minden gyermek csapattár-

samnak, jövőre is lesz gyereknap  akkor majd mi győzünk. Pincérversenyt

tartottunk, kötélhúzásban jeleskedtünk, fűztünk nyakláncot, itt megmu-

os évszámú felirat volt. Ez az épület annyira tönkrement, hogy életveszélyes

állapota miatt le kellett bontani. A jelenlegi templomot Klingenheber Ferenc

siófoki építőmester tervezte, 1896-ben Pacher János zirci és Schmidegg József

várpalotai kőművesmester, valamint Bognár József ácsmester építette fel. Az

épület középkori elődjének megfelelően nyugat-keleti tájolású. Barokk

orgonája műemlék. A II. világháború befejezése után felosztották a nagybir-

tokokat az egykori cselédek, nincstelenek és kisparasztok között. A föld-

reformkor minden cseléd házhelyet kapott. Ezek beépítésével kétszeresére nőtt

a község. Fejlődése a mezőgazdaság átszervezése után meggyorsult. A volt

Levente otthont építették át Kultúrházzá. 8 tantermes iskola épült,

klubkönyvtárat hoztak létre 1963-ban.1959. március 1-jén alakult TSZ

Egyetértés néven Papkeszin, amelyhez 1962. január 1-jén csatlakoztak a

vilonyai és királyszentistváni termelőszövetkezetek. Az egyesített nagyüzem

1968. január 1-jén egyesült a balatonkenesei majd a litéri szövetkezettel.

Közben maradt a papkeszi szövetkezettől örökölt név. A falu fejlődését itt is

az ipartelepek beindulása indította el. 1936-ban létesült Colorchémia gyár,

majd az ott dolgozó munkásság elhelyezésére lakótelep épült. 1941-ben 300

főt meghaladja az ipari keresők száma.

tatkozott kinek a keze a leggyorsabb, és az egészben az volt a

legjobb, hogy a végén mindenki megehette a cukorból készült

ékszert. Amikor megjelentek a pónilovak, alig lehetett bírni a

gyerekekkel, de dicséretükre legyen mondva, szépen megvárták

a sorukat és kevés kivétellel, mindenki örömmel ült fel a

hátukra, hogy néhány percre igazi lovasnak érezze magát. A

pónizás után az óvodában elkészített többféle palacsinta várta a

gyerekeket. Buborékok tengere szállt az óvoda udvarán, vízip-

isztoly lövő verseny volt, igaz a végén a céltábla csak

árválkodott, mert inkább egymást találták (találtuk!) el a

vékony vízsugarakkal, de ez így volt izgalmas és mulatságos. 11

órakor a Palinta társulat előadását hallgathattuk meg a csoport-

ban, akik együtt énekeltek, játszottak az ovisokkal; dalokat

tanítottak nekik. Lehet Kedves Anyukák, hogy hallottátok is

gyermeketeket otthon a szétszórt játékok, rendetlenség

közepette ezt énekelni: „Szanaszét, szanaszét, én ülök a

közepén.” 

Ebéd előtt egy finom fagyizás zárta a gyereknapunkat.

Ezúton szeretnénk minden támogatónknak – Ráczkevi Lajos

polgármesternek, Orbán Zsuzsa és Édesanyjának, a Szülői

Munkaközösségnek és a Szülőknek – köszönetet mondani,

akik bármilyen formában hozzájárultak ehhez a szép naphoz.

A június 8-i évzáró után elérkezik az az idő, amit mindenki

vár, mi is és a gyerekek is, mert tudjuk, hogy itt az „év vége”.

De amennyire várjuk is, egyre inkább tolnánk vissza az időt,

elérzékenyülünk és rájövünk, hogy néhány gyermekünkkel
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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 2012.

július) 20-áig. A megjelölt időpontig nem csak személyesen,

hanem elektronikusan is eljuttatható a könyvtárba a meg-

oldás. A kérdések számát, és a válaszok betűjelét feltüntetve

az epapkeszi@gmail.com email címre küldhető. (Ne feledje

nevét és lakcímét is feltüntetni!)

A legtöbb helyes választ megjelölt játékosok között ajándék-

könyv kerül kisorsolásra. 

A helyes megfejtést a következő hírlapban olvashatják.

Kellemes időtöltést kívánok!

1. Mi volt Anton Pavlovics Csehov, orosz író eredeti

foglalkozása?

a) matematika tanár

b) egyházjogász

c) orvos

2. Mit jelképeznek az olimpiai játékok karikái?

a) öt istenséget

b) az öt földrészt

c) öt szentet

3.Melyik elem sorolható a nemesgázok közé?

a) argon

b) bárium

c) magnézium

4. Milyen néven szokták emlegetni Hunyadi Jánost?

a) a második honalapító

b) a törökverő

c) a branyiszkói hős

5. Ki Trisztán szerelme?

a) Izolda

b) Ophelia

c) Cressida

6. Melyik sportágban kap a győztes kék szalagot?

a) szumóban

b) vívásban

c) vitorlázásban

7. Az alábbiak közül melyik alapanyag nem szükséges a gnocci

elkészítéséhez?

a) só

b) paprika

c) burgonya

8. Melyik mese szereplője Máris szomszéd?

a) Pom-pom

b) Misi mókus kalandjai

c) Mézga család

9. Melyik légköri rétegben található az ózonréteg?

a) sztratoszféra

b) termoszféra

c) troposzféra

10. Mennyi gyermeke volt Mária Teréziának?

a) 5

b) 10

c) 16

Az előző számban megjelent teszt helyes megoldása:

1 – A (a Szózat megírása).; 2 – B (színész); 3 – B (bohóchal);
4 – C (nem jelölik); 5 – A (szerencsejátékos); 6 – B (egy-
oldalú emelő);7 – A (Vihar a pusztán); 8 – B (Little
Richard); 9 – C (Erich Kästner – természetesen elírás történt
a kérdéssorban), 10 – C (Iliász).
Május 20-ig visszaküldött kérdéssorok mindegyikét hibát-

lanul töltötték ki. A játék nyertese: Varga Sándor (Hársfa u.)

Nyereménye: Oláh János Gyümölcsfa-kertészet című könyve.

Gratulálok a nyertesnek.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Kedves Olvasó!

PPaappkkeesszzii  HHíírrllaapp
FFeelleellôôss  kkiiaaddóó::  Papkeszi Községi Önkormányzata 8183 Papkeszi, Fô út 42.

KKéésszzüülltt:: Tradeorg Nyomda Kft. Fûzfôgyártelep  FFeelleellôôss  vveezzeettôô:: Tóth Zoltán  TTöörrddeellééss:: Demeter Zsuzsanna
SSzzeerrkkeesszzttii:: a Szerkesztõbizottság FFeelleellôôss  sszzeerrkkeesszzttôô:: K. Horváth Barbara

már „csak” kinn a Nagybetűs Életben találkozunk majd.

Én még nem búcsúzom, de annyi játék, tanulás, kirándulás és mese

után szeretnék valamit kérni az iskolába induló gyermekeinktől:

„Mesélj…
Tovább nem tudok várni…

…Nekem mondd el először
Legtitkosabb mesédet.
Mondd el azt a mesét,
Amit magadnak tartogattál.”
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