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Interjú Humli Dáviddal, aki 2013 májusában
a rangos második helyet szerezte meg a nemzetközileg
elismert szakácsversenyen
– avagy néhány sor arról, hogyan lett a papkeszi fiúból a
magyar szakácsszakma egyik ígéretes tehetsége
Nyilván sokan ismerjük Dávidot, hisz
születése óta Papkeszin él. Gyakran találkozhatunk vele a különböző iskolai
rendezvényeken, véradáson mint önkéntes szakács. Kérés nélkül jelentkezik
mindig, hogy a tudásával ő is hozzájáruljon a helyi ünnepségek színvonalához. Dávid 1990-ben született Veszprémben, a Humli család harmadik gyermekeként. Édesapjától, aki katona volt,
korán megtanulta a fegyelmet, tisztességet
és a munka szeretetét, melyeknek állítása
szerint komoly szerepe van az elért sikerekben. Az általános iskolai tanulmányait
a helyi Bocskai Általános Iskolában
végezte, majd szakmáját a JendrassikVenesz Szakközépiskola és Szakiskolában
szerezte meg. Első kérdésem is ezzel kapcsolatos.

– Dávid, miért választottad ezt a szakmát?
– Már fiatalon megérintett a főzés, a
pályaválasztás időszakában pedig már
világos volt, hogy ez az én jövőm.
– És mi történt a szakma megszerzését követően? Ha jól tudom, a gyakorlati helyed
a jelenlegi munkahelyed, a Villa Medici
étterem volt.

– Igen, így van. Már akkoriban is kiemelkedően magas színvonalú helynek
számított, és úgy gondoltam, a veszprémi
éttermek közül ott tanulhatok a legtöbbet.
– Mennyi ideig tartott a gyakorlat?
– Három évet töltöttem el az étteremben.
Az elején nehéz volt, mert fiatalon kerültem oda, de az első év végétől mondhatom, hogy jól beilleszkedtem és megszerettek a munkatársaim.
– Azonban ezt követően mégsem ott kaptad meg az első munkahelyed. Miért?
– Nagyon szívesen maradtam volna, de
régóta működő, megszokott csapata volt
az étteremnek, így nem maradt helyem. De
ami elég szokatlan, hogy ígéretet kaptam a
séftől, Amrein Csabától - akit egyébként
nagyra tartok és mesteremként tekintek
rá, hogy amint lesz hely, visszavár. Ez
nagyon sokat jelentett, hisz egy ilyen
kaliberű étterembe nem önéletrajzzal
szokás bekerülni… mondhatnám, kihalásos alapon. Akkor elbúcsúztunk, de
éreztem, hogy a jövőben még találkozunk.
– És ezután?
– Balatonfüredre kerültem a La Riva
Étterembe, ahol egy szezont dolgoztam.
Az étterem profilja alapvetően az olasz
konyhaművészet volt (valóban volt, hisz
azóta új névvel és személyzettel működik),
így a Mediciben szerzett tapasztalatom
révén úgy gondolom, helyt tudtam állni.”
– A Villa Medicihez való visszatérés előtt
azonban volt még egy állomás, ugye?
– Pontosan. Akkoriban nyílt a Hotel História és Historante Étterem és Szálloda. A
korábbi kollégáim egy része a Mediciből,

akik ekkor már a Históriában dolgoztak,
kerestek meg, hogy lenne egy lehetőség a
számomra. Én pedig éltem ezzel. Egy éve
dolgoztam, amikor megkeresett Csaba,
hogy lenne hely számomra a Mediciben.
Egyértelmű volt, hogy ismét váltok.
– És miért pont a Villa Medici? Az addigi
munkahelyeid is magas nívójú, elismert
éttermek voltak.
– Egyrészt egy remek csapat várt vissza,
akikkel már a gyakorlatom alatt is jól ment
az együttműködés, és úgy éreztem, hogy egy
ilyen társaságtól tanulhatok a legtöbbet.
Másrészt különleges és jó minőségű alapanyagokkal dolgozhatok nap mint nap, ami
pedig a szakmai fejlődésemet segíti. Ma már
bizton állíthatom, hogy akkor jól döntöttem, hisz ők a második családom és nem
hiszem, hogy találhattam volna jobb helyet.
– Abból az apropóból beszélgetünk, hogy
2013. május 11-én részt vettél a Budapesten megrendezésre kerülő ChaĒne des
Rôtisseurs Baráti Asztaltársaság által minden évben megrendezett fiatal szakácsok
versenyén és elhoztad a második helyezést.
Mit jelent neked ez a megmérettetés?

A képen a Baráti Asztaltársaság tagjai és a
versenyzők láthatók (fent középen Dáviddal)
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– Éppen a konyhán dolgoztam, amikor a
séftől megtudtam, hogy Neubauer Edit
főnökasszony idén rám gondolt és benevezett erre a versenyre, amely természetesen nem ingyenes. A szabályzat szerint 22
és 26 éves kor közti fiatal szakácsok indulhatnak, és aki nyer, a minden évben más
országban megrendezett nemzetközi döntőn képviselheti Magyarországot és nem
mellesleg az éttermét. Személy szerint
nagyon jól esett, hogy úgy gondolta az
étterem vezetősége, hogy olyan szakmai
szinten állok, amivel nem vallok szégyent
a megmérettetésen.
– Előre kitalált menüvel érkeztél vagy
helyben kellett rögtönöznöd?
– Az ételek elkészítésének helyszíne a
Budapesti Gazdasági Főiskola tankonyhája volt, ahol a verseny fővédnöke, Kovács
Lázár séf várt és mutatott be a többi négy
versenyzőnek. Külön megtiszteltetés volt
ez, hisz 1994-ben Lázár séf is ezen a
versenyen indult. Ő leplezte le helyben az
alapanyagokat, melyek mindegyikét fel
kellett használnunk az ételekhez. Összesen
három óra állt rendelkezésünkre, melyben
benne volt az az idő is, amíg kitaláltuk a
pontos fogásokat. Szerencsére hamar
összeállt a kép, megvolt a menüsorom és
húsz perc elteltével már a munkaasztal
mögött állhattam.
– Néhány mondatban körvonalazd, hogy
mivel főzted meg a szakmai zsűrit!
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– Az előételem vörös tonhallal töltött ravioli, spárgahabbal, amit parmezánkosárban tálaltam.
Főételként sertéshálóba tekert sertés
szüzet ropogós fűszerkéregbe sütve, újhagymás polentát zsályamártással és
padlizsánchips-szel tálaltam.
A desszert pedig narancsos csokoládémousse gyömbéres piskótával és balzsamecetes eperraguval.
– Mesésen hangzik. Mennyiben táplálkoztál a Medici-s ízvilágból?
– Szerencsére az alapanyagok mindegyikét
ismertem, hisz napi szinten dolgozom
velük, így akár ezt meríthettem volna a
Medici étlapjáról is.
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– Ez egy valóban rangos elismerés. Mit a
terveid a jövőben?
– Szívesen kipróbálnám magam külföldön
is, hogy új ízeket, konyhákat ismerhessek
meg, és ez által még több tapasztalatot
szerezhessek. Amellett, hogy ebben a szakmában sosem szabad megrekedni egy szinten, mindig tanulni és tanulni kell, többet
és jobban dolgozni, de talán ezeknél is
fontosabb, hogy mindegy, hogy hol, de azt
csinálhassam, ami éltet. És ez a főzés.”

A képen a díjat átadja Kovács Lázár séf a
Halászbástya Étteremben

Utóbb értesültünk, hogy a Magyar
Televízió Balatoni Nyár című műsorának
2013. augusztus 8-ai adásában Dávid élő
adásban is beszámolt sikereiről.
Ezúton is gratulálunk Dávidnak, és
reméljük, még jó pár cikkel számolhatunk
be a jövőbeni sikereiről.
A versenyzők, Lázár séf és a segítők

BÉKÉSI JÚLIA

Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület 2013. június 26-án
tartotta soron következő rendes ülését.
A Képviselő-testület
• megállapította 2013. II. félévi munkatervét.
• megtárgyalás után elfogadta a
Szivárvány Bölcsőde és Óvoda „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvodájában végzett nevelő munkáról szóló
tájékoztatót.
• értékelte és elbírálta a Papkeszi, József
Attila és a Colorchemia 680. hrsz-ú
utca felújítására érkezett árajánlatokat.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy
2013. évben a Papkeszi, József Attila
utca portalanítását végezteti el. Az
alépítményi munkák elvégzésével a

Baumeister Kft-t bízta meg, az árajánlatban szereplő 636.252 Ft + ÁFA,
összesen bruttó 808.040 Ft vállalási
árért. A mart aszfalt terítési és felületzárási munkák elvégzésével a Magyar
Közút Nonprofit Zrt-t bízta meg az
árajánlatban szereplő 2.821.000 Ft +
ÁFA, összesen bruttó 3.582.670 Ft vállalási árért. A József Attila utca felújításának összköltsége (a műszaki ellenőr
megbízási díjával együtt): 4.590.710 Ft,
melynek fedezetét az Önkormányzat a
2013. évi költségvetésében „Útfelújítás”-ra tervezett 3.000.000 Ft,
„Járda felújítás”-ra tervezett 500.000
Ft előirányzat, a fennmaradó összeget
az általános tartalék terhére biztosítja.
A Képviselő-testület úgy határozott,

•
•

•

•

hogy a Colorchemia 680. hrsz-ú utca
felújítására az Önkormányzat 2014. évi
költségvetésében előirányzatot biztosít.
jóváhagyta az önkormányzat közép- és
hosszú távú vagyongazdálkodási tervét.
2013. évben is biztosította az „Öbölkártya” megvásárlásának lehetőségét a
községben állandó lakóhellyel rendelkezők részére. A papkeszi lakosok
által megváltott „Öböl-kártya” ellenértékének 50%-ával támogatja Balatonfűzfő Város Önkormányzatát.
a Papkeszi Művelődési Ház bevételének
terhére beépített szekrény beszerzését
engedélyezte 200.000 Ft erejéig.
elfogadta a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának módosított társulási
megállapodását
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• elfogadta a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás módosított társulási
megállapodását.
• úgy döntött, hogy 2013. december 31.
napjával a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásából kiválik. Bejelentette,
hogy a Társulás keretében igénybe vett
étkeztetés szociális alapszolgáltatást,
házi segítségnyújtás alapszolgáltatást,
az ápolást, gondozást nyújtó szakosított ellátást, továbbá a felnőtt értelmi
fogyatékosok nappali ellátását 2013.
december 31-ig kívánja igénybe venni.
2014. január 1-jétől azokat a Balatonalmádi Szociális Társulás által fenntartott Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai szolgáltatásaként kívánja biztosítani.
• úgy döntött, hogy a Családsegítő és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulásból 2013.
december 31. napjával kiválik. Bejelentette, hogy a Társulás keretében a Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti
Központ és Családok Átmeneti Otthona által biztosított családsegítő szolgáltatást, gyermekjóléti szolgáltatást,
családok átmeneti otthona szolgáltatást, továbbá a gyermekjóléti központ szolgáltatást 2013. december 31.
napjáig kívánja igénybe venni. Az önkormányzat a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást 2014. január 1-jétől
a Balatonalmádi Szociális Társulás által
fenntartott Balatonalmádi Szociális
Alapszolgáltatási Központ szakmai
szolgáltatásaként kívánja biztosítani a
településen.
• 2014. január 1-jétől a Balatonalmádi
Szociális Társuláshoz történő csatlakozásról döntött.
• elfogadta a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőivel
szemben támasztott hivatásetikai
alapelveket és etikai eljárás szabályait.
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• jóváhagyta az Önkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Programját.
A Képviselő-testület zárt ülésén megtárgyalta az Önkormányzat Képviselőtestülete által alapított érdemérmek
adományozására érkezett javaslatokat.
Papkeszi Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2013. évben Suri Sándor részére „Papkesziért” Érdemérmet
adományozott a település közbiztonságának javítása érdekében a Papkeszi Polgárőr Egyesületben végzett kiemelkedő
tevékenységének elismeréseként. Az elismerés átadása ünnepélyes keretek között a
Falunap nyitórendezvényén megtörtént. A
díjazottnak ezúton is szívből gratulálunk!
A Képviselő-testület 2013. augusztus 28-án
tartotta soron következő rendes ülését.
A Képviselő-testület
• elfogadta az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót.
• módosította az Önkormányzat 2013.
évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.
4.) önkormányzati rendeletét.
• megtárgyalás után elfogadta az átruházott szociális és gyermekvédelmi jogkörök gyakorlásáról szóló beszámolót.
• megalkotta az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 11/2013. (IX. 3.) önkormányzati
rendeletét.
• módosította a temető és temetkezések
rendjéről szóló 22/2008. (V. 2.) önkormányzati rendeletét.
• módosította a közterület és az önkormányzat tulajdonában lévő közutak
használatáról szóló 8/2010. (V. 2.)
önkormányzati rendeletét.
• úgy határozott, hogy a magyar nemzeti
értékekről és a hungarikumokról szóló
2012. évi XXX. törvénynek megfelelő
települési értéktárat nem hoz létre.
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• elfogadta a Bakonykarszt Zrt által
felajánlott vagyonbiztosítási ajánlatot,
mely szerint a Bakonykarszt Zrt. a
vagyonkezelésében lévő vagyon kedvező
kondíciókkal megkötött biztosításába
beintegrálja Papkeszi Község Önkormányzata tulajdonában lévő, bérüzemeltetett víziközmű vagyonelemeket.
• megtárgyalta a forgalomtechnikai
szabályozásról szóló előterjesztést és a
Papkeszi, Vasút utca – Petőfi utca
kereszteződésénél, a Petőfi park előtti
önkormányzati területen (Papkeszi
268/3. hrsz.) „Autóbusz megállóhely”
KRESZ tábla kihelyezését határozta el.
(A megállóhelyen a 2013. szeptember
2-ától munkanapokon, este 23.10
órakor Veszprémből érkező menetrendszerű autóbusz áll meg, a többi
menetrendszerű autóbuszjárat megállóhelyei a településen változatlanok.) A
Képviselő-testülete a köztemető előtti,
Papkeszi 74. hrsz. alatti önkormányzati út jobb oldalán „Megállni tilos!”
KRESZ tábla kihelyezését határozta el
a köztemető látogatói, illetve a
mezőgazdasági gépek áthaladásának
biztonságos biztosítása céljából.
• a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság kültagjává
Stéberné Endrédi Márta Papkeszi-Colorchemia ltp. 221. sz. alatti lakos választotta meg. A bizottság megválasztott
tagja a Képviselő-testület soron
következő ülésén esküt tesz, azt követően
vesz részt teljes jogú tagként a PTKB
munkájában. A bizottság tagjának
megválasztásához gratulálunk, bizottsági
munkájához sok sikert kívánunk!
• a Papkeszi, Kossuth u. 37. sz. alatti üresen álló családi házas ingatlan életveszélyessé nyilvánítását kezdeményezi
az I. fokú építéshatóságnál, Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjénél.

Hirdessen Ön is a Papkeszi Hírlapban!
E-mail: epapkeszi@gmail.com

Papkeszi Hírlap
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Összevezetéses eboltás

Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata
szeretettel meghívja a tisztelt Lakosságot
az idõsek napi rendezvényeire.
Colorban: október 12-én,
szombaton 16.00 órától
Papkeszin: október 13-án,
vasárnap 16.00 órától.

Tisztelt Állattartók!
Veszprém megyében az ebek összevezetéses veszettség elleni
immunizálásának ideje: szeptember 1–október 31.
A tulajdonos kötelessége az oltás beadatása minden kutya részére
3 hónapos kor után 1 hónapon belül, majd fél éven belül, ezután minden
évben az év lejárta elõtt.
2013. január 1. után csak mikrochippel megjelölt kutyának adható
veszettség elleni védõoltás!
Az összevezetéses eboltást Dr. Pásztor István végzi.
(A háznál történõ oltást, a 06-30-2741754 telefonszámon lehet kérni.)
Az összevezetéses oltás ideje és helye Papkeszi községben:
2013. szeptember 13-án 16.00–18.00 óra között (Mûvelõdési ház udvara)
Pótoltás: 2013. szeptember 20. 16.00–18.00 óra (Közpark parkolója)
Az összevezetéses oltás ideje Colorchemia lakótelepen:
2013. szeptember 11-én 17.00–17.30 óra
Pótoltás: 2013. szeptember 19. 17.30–18.00 óra
A védõoltás beadásának ára: 3.500 Ft (tartalmazza a féreghajtó tabletta árát is.)
Oltási könyv (pótlás esetén): 500 Ft.

Új könyvek érkeztek a település könyvtáraiba
A colori klubkönyvtár ajánlója:
Gyermekeknek:
Rege Sándor: Mesék Gumimókusról
Vámos Miklós: Dr. Orángutay Tivadar
Ifjúsági regények:
K. László Szilvia: Timitom (Különös
küldetés )
Kinney, Jeff: Egy ropi naplója 5. - A rideg
való
Regények:
Cartarescu, Mircea: Miért szeretjük a
nőket?
Childers, Erskine: A homok titka ( A
titkosszolgálat aktáiból )
Clark, Colin: Egy hét Marilynnel
Jackson, Mick: A vakondherceg
Kempff, Martina: A királycsináló (Nagy
Károly anyjának regényes élete )
Kondor Vilmos: Budapest novemberben
Kondor Vilmos: Budapest romokban
Kondor Vilmos: Bűnös Budapest
Kondor Vilmos: Magda, a bestiális Népszínház utcai mindenes
Noel Péter: Hernyó

Runner, Thomas B.: Magánbűnök
Schreiber László: Sírhacc Béla, Vanicsák
bácsi és Búvady
Skvorecky, Josef: Hétköznapi életek
Szabó Illés: Telitalálat
Szarka Klára: Egy évszázados ember
(Tabák Lajos fotográfus)
Vámos Miklós: Márkez meg én
A papkeszi könyvtár ajánlója:
Gyermekeknek
Berg Judit: Hisztimesék
Berg Judit: Meseleves
Gyárfás Endre: Terüljasztalkám
Miler, Zdenek: A kisvakond ábécéje
Miler, Zdenek: A kisvakond nagy
böngészője
Szegedi Katalin: Palkó
Ifjúsági regények:
Chbosky, Stephen: Egy különc srác feljegyzései
Daugherty, Christi: A Cimmeria titka
Kinney, Jeff: Egy ropi naplója sorozat
Strandberg, Mats: A kör (az Engelsfors
trilógia 1. kötete)

Regények:
Archer, Jeffrey: Apám bűne (Cliftonkrónika 2. kötet)
Archer, Jeffrey: Féltve őrzött titok
(Clifton-krónika 3. kötet)
Csányi Vilmos: A tökéletesség illata
Donoghue, Emma: A cafka
Fábián Janka: Adél és Aliz
Johnson, Milly: Yorkshire puding klub
Kepler, Lars: A hipnotizőr
Nádasdy Borbála: Zagolni zabad?
Nesbo, Jo: Kísértet
Sándor Anikó: Az ajándék
Scarrow, Simon: A praetorianusok
Schäffer Erzsébet: Káprázat az élet: utak
és ösvények
Steel, Danielle: Anyák vétkei
Steel, Danielle: Árulás
Felhívom a tisztelt olvasók figyelmét,
hogy a könyvtárak 2013. augusztus 21től szeptember 6-ig és szeptember 13-tól
20-ig szabadság miatt zárva tartanak.
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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Papkeszi Falunapok
Településünk jelentős eseménye a Falunapi rendezvény. Mint minden rendezvényt, ezt a programot is több hónapnyi szervezés előzi meg, hogy biztosan
minden „olajozottan”, fennakadások
nélkül valósuljon meg. A tavalyi időjárási
viszontagságok után az idén kicsit aggódtam, nehogy most is a Kultúrházba kelljen
költöztetni a szombati programot, de
szerencsére az égiek kegyesek voltak hozzánk: mérsékelt napsütés, kevés felhő, és
ami nagyon fontos, egyetlen csepp eső
sem zavarta meg a programot.
Július 19-én, pénteken került sor a falunapok megnyitórendezvényére. Ráczkevi
Lajos polgármester úr a megnyitóbeszédét
követően átadta a „Papkesziért” Érdemérmet. Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évben Suri
Sándor részére adományozta ezt az elismerést, a település közbiztonságának javítása
érdekében a Papkeszi Polgárőr Egyesületben végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

Suri Sándornak mindig is nagyon fontos
volt a településen élők biztonsága. Mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint hogy hosszú
éveken keresztül körzeti megbízottként
dolgozott a faluban. 1991-ben az akkori
polgármesterrel kezdeményezték Polgárőrség létrehozását Papkeszin, mely szervezetnek Suri Sándor 2008-ban lett az
elnöke. 2012-től a szervezetben, mint tag
tevékenykedik.
Kitartó és lelkiismeretes munkájának volt
köszönhető, hogy az egyesület hatékonyan tudott működni, feladataikat a
legmesszebbmenőkig teljesítették, a polgárőrség tagjai képzéseken vettek részt.

Az összehangolt vezetés egy sikeresen működő egyesületet eredményezett, aminek
köszönhetően a faluban történő bűncselekmények és közlekedési balesetek száma
évről évre csökkent.
Munkájának elismeréseként 2011. decemberében megkapta a Polgárőr Érdemkereszt ezüst fokozatát, az általa irányított Papkeszi Polgárőr Egyesület 2012.
májusában (134 Polgárőr egyesület
közül) pedig elnyerte az Év Polgárőr
Egyesülete kitüntető címet.
A Papkeszi Polgárőrség tagjaként és vezetőjeként Suri Sándor is – hasonlóan a
többi polgárőrhöz – szabadidejének jelentős részét áldozta és áldozza arra, hogy a
falu lakossága biztonságban érezhesse
magát, hogy óvja a magán- és a köztulajdont.
Az Érdemérem átadását követően ebben
az évben is oklevelekkel köszöntük meg a
2012-ben a település kulturális műsoraiban rendszeresen szereplő gyerekeknek
a munkáját. Oklevelet kapott: Albertus
Levente, Baka Levente, Balázs Márton,
Barnóczki Bertold Boldizsár, Bozsoki
Barbara, Brasch Renáta, Bukovics Izsák,
Fekete Márk, Katona Alexandra, Klemencz Attila, Klemencz Bianka, Klemencz Marietta, Kondits Márk, Kovács
Kende, Kovács Richárd, Leposa Virág
Kata, Magas Mária Mercédesz, Németh
Csenge, Pratscher Fanni és Takács Erik.

Az ünnepi perceket az ünnepi műsorral
folytattuk. Elsőként a „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda katica csoportjának gyermekei mutatták be a Gombamese
című verses mesét, óvónőik Hoózné Miklós Zsuzsanna és Őri Zsuzsanna segítségével. Az óvodásokat a Bocskai István
Református Általános Iskola „Kéknefelejcs” Néptánccsoportja követte egy kalocsai ugrós tánccal, majd a leendő 3. osztályos tanulók a Saláta Sára című mesejátékkal. A néptánccsoport felkészítője
Bertáné Pintér Judit, a színdarabot pedig
Eszes-Sinka Zsuzsanna és Holicsekné
Sebestyén Annamária rendezte.

Rövid színpadrendezést követően a Rest
Macskák Amatőr Színjátszó Csoport
előadásában egy Rejtő Jenő bohózatot
tekinthettek meg vendégeink, a darab
címe: Herkules bonbon. Szereplők: ifj.
Balatoni József (ügyvéd); Eszes-Sinka
Zsuzsanna (szerető); Őri Zsuzsanna
(anyós); ifj. Varga Zsolt (feltaláló);
Kukáné Horváth Barbara (titkárnő);
Varga Zsoltné (szobalány); Takács Tibor
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(hajadonvédő szervezet
Savanyu Beáta (feleség).

elnöke)

és

Végül a Kiscsillag Hastánccsoportban
táncoló Brasch Renáta és Humpók Fanni
hastánc műsorát láthatták.
A műsort követően egy rendhagyó kiállítás-megnyitó következett. Miért is volt
rendhagyó? Mert a kiállítás megnyitására
felkért Jáger István garfikusművész egyéb
elfoglaltságai miatt nem tudott részt venni
a rendezvényen, de a megnyitóbeszédet
elküldte, és az a megtiszteltetés ért, hogy
tolmácsolhattam. Néhány gondolatot
szeretnék megosztani a Hírlap olvasóival
is: „Fábián László Macskamesék című
kiállításának képei eredetileg a balatonalmádi Pannónia Kulturális Központ
és Könyvtárába, a könyvtárvezető
felkérésére készültek. Nem csak a téma
szokatlan, hanem a képek is, ezek a
keskeny állított grafikák 60x30 cm-esek,
erre a méretre nem egyszerű feladat komponálni: horizontot választani, a fő
irányvonalakat meghatározni, ha kell
egyensúlyt teremteni.

Fábián László munkáin látszik a magas,
mesteri szinten elsajátított technikai

felkészültség. Képei ámulatba ejtően
könnyedek, tiszták, frissek, izgalmasak.
Vonalai változatosak, a kép kompozíciójában előkelő helyet foglalnak el, dominánsan viselkednek. A színek világában is
otthonosan mozog: ha kell harsány
főszínekre épít, ha kell, visszafogott modulált színharmóniát alkalmaz, ha kell,
monokróm, szürkébe hajló felületeket
hoz létre.
Alkotásai emberi kapcsolatokról, az
emberbe vetett hitről, a természet szeretetéről, az élet igenléséről szólnak. Képei
soha nem direkt módon fejezik ki a valóságot, hanem szimbolikus értelmet kapnak.
Fábián László tudatos művész, minden
egyes alkotása megkomponált, tudja, mit
szeretne kifejezni, és tudja, hogyan.
Nyugtalanul keresi az újat, a kihívásokat,
s nem tűri a lankadást, a tétlenséget, az
unalomba süllyedést, a modorosságot.
Végzetül néhány szót ejtenék Fábián
László szakmai életútjáról: 1977-ben
végzett a Pécsi Tanárképző Főiskola földrajz-rajz szakán. A főiskola grafikai
műhelyében ismerkedett meg a sokszorosított grafika technikájával, elsősorban a rézkarccal. 1983-ban alapító tagja
volt az Ajkai Grafikai Műhelynek,
melynek munkájában azóta is részt vesz.
1985 óta tagja a Magyar Alkotóművészek
Országos Egyesületének. Évek óta
szervezi a balatonalmádi művészeknek az
Art Trakta összejöveteleket, szerkeszti az
Almádi Újságot. Kitalálta és megvalósította a Tájkép Biennálét.” A kiállítást
július 30-ig tekinthették meg az érdeklődők.
A megnyitót polgármester úr pohárköszöntője követte, majd meghívott
vendégeinket állófogadásra invitáltuk.
A szombati napot a közösségi parkban
töltöttük: volt főzőverseny, „A falu legerősebb embere” és „Micsoda nő”
versenyek, „Kincskeresés” kicsiknek és
nagyoknak. A főzőversenyen részt
vevőknek babgulyást kellett készíteniük,
ehhez kedvcsinálónak a csapatok kaptak
1 kg húst, és 1 kb babot. A versenyben
részt vevő 5 csapat ételeit a helyszínen
összeállított három fős zsűri értékelte. A
helyezések sorrendjét az alábbiak szerint
állapították meg: I. helyezést ért el a Rest
Macskák Amatőr Színjátszó Csoport, II.

2013. szeptember
helyezett Takács Tibor és csapata, III.
helyezett a Szilu és csapata; emléklapot
kaptak: a Papkeszi Polgárőrök és Kiss
László és csapata.

„A falu legerősebb embere” és a „Micsoda nő” versenyek lebonyolítását ebben az
évben a Polgárőrség vállalta magára. A
versenyek az eddigi évek legjobb feladataiból kerültek összeállításra, az eredmények pedig a következők lettek:
„A falu legerősebb embere” 2013-ban
Kovács Richárd.
II. helyezett: Jenővári Rudolf
III. helyezett: Torma Krisztián
Emléklapot kaptak: ifj. Humli Tamás,
Tóth Szilárd (†) és Meilinger Tamás

A „Micsoda nő” elismerő cím birtokosa
2013-ban Varga Gizella.
II. helyezett: Szügyiné Eszes Veronika
III. helyezett: Lengyelné Vadas Mónika
Emléklapot kaptak: Eszes-Sinka Zsuzsanna
és Kizonics Ferencné
A kincskereső játékban a versenyző csapatoknak térkép alapján meg kellett keresniük az állomásokat, ahol az állomásvezetők különféle feladatokkal várták a
játékosokat. Minden állomáson az ügyességüknek és tudásuknak megfelelően pontokat kaptak, az összesítés során pedig
kialakult a végeredmény:
I. helyezett: piros csapat (Meilinger Fanni,
Meilinger Erik, Kovács Kende, Kovácsné

2013. szeptember
Horváth Margit, Horváth Anna, Horváth
Bálint, Horváth Liliána, Horváth Panni,
Horváth Zsófia és Horváth-Komaniczki
Borbála)
II. helyezett: lila csapat (Klemencz Marietta, Klemencz Attila, Barnóczki Bertold
Boldizsár, Kovács Richárd, Horváth
Bálint, Klemencz Bianka és Tóvári Zsolt)
III. helyezett: sárga csapat (Birta Regina,
Birta Dávid, Humli Gergő, Takács Szabina, Kovács Martin, Szabó Dávid, Szabó
Zsófia és Toldi Gergő)
Emléklapot kapott a kék csapat (Sánta
Sára, Tasi Viktória, Takács Donáta Dóra,
Kalapács Andrea, Kalapács Tímea, Lutor
Botond, Várkonyi Aisa, Szűcs József,
Tóth Kinga és Varga Roland)
A csapatok az utolsó állomást követően
megkereshették a helyszínen elrejtett kincseket (csokik, cukrok, nyalókák). Nagyon népszerű volt most is az ugrálóvár,
az arcfestés, és az újításként bevezetett
csillámfestés, melyeket ingyenesen vehettek igénybe a gyerekek.
Délutáni programjaink 16.00 órakor
kezdődő Szent Misével folytatódtak,
majd 17.00 órakor kezdetét vette a kulturális műsor, ahol elsőként a délelőtti
versenyek eredményhirdetésére és díjátadására került sor.

Első fellépőként a közönség a Military
Girls nevű formáció által előadott dalokat
dúdolhatta az énekes csapat két tagjával,
Nádainé Gaál Nikolettel és a településen
szinte mindenki által ismert Kádárné
Hegedűs Veronikával. A két hölgy műsora kellőképpen megteremtette a délután és
az este alaphangulatát. A Military Girls
formáció 2007-ben alakult, kezdetben
3 veszprémi katonalánnyal, de mivel
valakinek mindig volt valamilyen szolgálati elfoglaltsága, így általában 2 fő tudott
csak fellépni. Később a harmadik lány
leszerelt így ketten maradtak a csapatban.
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A lánycsapat első bemutatkozása Székesfehérváron volt a laktanyában egy családi
napon. Repertoárjukban musicalek,
könnyűzenei slágerek és country muzsika
egyaránt megtalálható, de katonai ünnepi
rendezvényeken szerkesztett verses zenés
műsorokkal is bemutatkoztak már. A mi
rendezvényünkre a musicalek világának
néhány gyöngyszemét, könnyűzenei és
operett slágereket hoztak.
A katonalányok után a Sorstárs Népdalkör lépett színpadra, akik egy csongrádi és egy galgai dalcsokorral készültek a
rendezvényre, majd a Papkeszi Őszirózsa
Nyugdíjas Klub képviseletében Horváth
Istvánné Rózsi néni és Baksa Árpád
ajándékozta meg a közönséget egy-egy
verssel.

magabiztosan vonták magukra az összes
férfiú tekintetét.

A költemények után még mindig prózai
műsorszám következett, mégpedig a Rest
Macskák előadásában, akik egy újabb
Rejtő Jenő bohózattal, A rézrúd cíművel
alaposan megmozgatták a nézők „nevetőizmait”. Szereplők: Horváth Annamária,
Plesz Zsolt és Varga Zsoltné.
A Macskák után sztárvendégünk Vikidál
Gyula lépett színpadra. A műsorban
kevés ismert rock nóta csendült fel, ami
talán csalódást okozhatott a nézők egy részének, de azt gondolom, hogy az elhangzott musical-dalok, annak ellenére, hogy
talán kevésbé ismertek, elvitathatatlanul a
jó hangulat megteremtését szolgálták.

Tánc után a La Traversa zenekar vette
birtokba a színpadot, akik latinos, táncolható zenéjükkel méltán teremtettek fergeteges hangulatot.
A rendezvényt utcabállal zártuk, ahol a
zenét a településen nem ismeretlen Kubicsek Rudolf szolgáltatta.
Mint az elmúlt években, úgy az idén is
nagyon sok önkéntes segített a falunapi
programok megvalósításában, nekik ezúton is szeretném megköszönni támogatásukat, munkájukat:
A pénteki állófogadás megvalósításában
nyújtott segítségükért: Baksa Árpádné, id.
Balatoni Józsefné, Cseszárik Anna, Csirke
Józsefné,
Eszes-Sinka
Zsuzsanna,
Horváth Annamária, Horváth Lászlóné,
Horváth Istvánné, Humpók Mária,
Károlyi-Varga Rózsa, Klemencz Attiláné,
Kuka Józsefné, Kukáné Horváth Barbara,
Őri Zsuzsanna, Ráczkevi Lajosné, Tóth
Andrea, Varga Andrásné, Varga Gizella,
Varga Zsoltné.
A vendégek fogadásáért: Simon-Jójárt
Sándor és Takács Tibor.
A pénteki megnyitórendezvényen hostesskedőknek: Kalapács Andrea, Sánta Sára,

Vikidál Gyula után hastáncos lányok
következtek, az Ajkán működő Bahar
Orientális Hastánccsoport tagjai, akik
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Takács Donáta Dóra, Tasi Viktória, Tóth
Kinga és Varga Roland.
„A falu legerősebb embere” és a „Micsoda nő” versenyek lebonyolításáért: ifj.
Lengyel György, Pfaff Ferenc, Sohajda
Menyhért, Suri Sándor.
Az arc- és csillámfestésért: Brasch
Zsuzsanna és Demeter Ivett.
A kincskereső játék állomásvezetőinek:
ifj, Balatoni József, Eszes-Sinka Zsuzsanna, Kukáné Horváth Barbara, Őri
Zsuzsanna és Tóth Andrea.
A főzőverseny zsűrijének: Kalapács
Andrea, Szűcs József és Szedmák István.

A szombaton hostesskedőknek: Kovácsné
Horváth Margit, Simon Gabriella, Takács
Erik és Takács Szabina.
A pénteki rendezvény hangosításáért:
Savanyu Norbert.
A színpad szállításért: Csizmadia Ferenc
A sörpadok szállításáért: Győrfi Bertalan
Előkészületekben való segítségükért:
ifj, Ráczkevi Lajos és Ráczkevi Mátyás.
Kántorné Istók Klára tagóvoda-vezetőnek a
póttányérokért és evőeszközökért, Bollók
Gyula igazgató úrnak a víz- és
áramhasználatért, a Papkeszi Polgárőr
Egyesületnek a rendfenntartásért és színpad-
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őrzésért, Szabó Ferenc Barnának a villanyszereléssel kapcsolatos minden segítségéért,
továbbá minden helyi fellépőnek: Brasch
Renáta és Humpók Fanni, Bocskai István
Református Általános Iskola „Kéknefelejcs”
Néptánccsoportja, és a 3. osztályos tanulói,
a „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda
katica csoportja, a Papkeszi Őszirózsa
Nyugdíjas Klub képviselői – Baksa Árpád és
Horváth Istvánné, a Sorstárs Népdalkör és a
Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport.
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ

VI. ENDRÉDI JÁNOS AMATŐR ASZTALITENISZ EMLÉKVERSENY
2013. november 7-től Colorban a Kultúrházban
Nevezési díj: 500 Ft/fő
Jelentkezni a Kultúrházakban lehet nyitva tartási időben, vagy elektronikusan
az epapkeszi@gmail.com email címen legkésőbb november 6-ig.
SAVANYU BEÁTA

Szüreti rendezvény 2013. szeptember 21-én
Program:
14.00-től vidám traktoros felvonulás (a menet a Kultúrháztól indul)
16.00-tól műsor a Kultúrház udvarán.
Fellépők: a Vadrózsa Napköziotthonos Tagóvoda óvodásai, a Bocskai István Református Általános
Iskola „Kéknefelejcs” Néptánccsoportja, Sorstárs Népdalkör, Berhidai Néptánccsoport, Irinyi
Fúvószenekar
Az udvardíszítő verseny eredményhirdetése és díjátadása.
A műsort követően megvendégeljük a résztvevőket.
20.00-tól szüreti bál – zene: Strammer Tamás és zenekara
A szüreti bálra a belépőjegy ára: 500 Ft.
A szüreti rendezvényre támogatói jegyek is vásárolhatók 200 Ft-os áron a Rest Macskák Amatőr
Színjátszó Csoport tagjainál.
Udvardíszítő verseny a szüret jegyében
Díszítse fel udvarát, kerítését a szüret jegyében. A díszítéseket három fős zsűri értékeli, és az első
három helyezett versenyzőt értékes díjazásban részesíti.
Jelentkezni lehet szeptember 13-ig a Kultúrházak valamelyikében nyitva tartási időben, személyesen,
vagy telefonon (588-680 Papkeszi; 484-556 Color), illetve elektronikusan az epapkeszi@gmail.com
címen.
A szüreti felvonuláson bárki részt vehet. Amennyiben vicces jelmezbe, vagy népviseletbe öltözik,
tombolaszelvényt adunk, amely a bálban éjfélkor sorra kerülő tombolahúzásnál felhasználható.
A tombolaszelvény a felvonulást megelőzően (13.30–14.00) a Kultúrház főbejáratánál átvehető.

KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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Visszatekintő
Író-olvasó találkozó
Július 3-án az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Papkeszi
Községi Könyvtár szervezésében író-olvasó találkozón vehettek
részt a település lakosai. Vendégünk pedig az elsősorban gyermekverseiről ismert Gyárfás Endre József Attila-díjas költő és író volt.
Mesélt nekünk arról, amikor ösztöndíjasként az Amerikai
Egyesült Államokban járt és népdalokat tanulmányozott, az
útiélményeit megörökítő könyveiről (Pazarló skótok, Spanyolföldön húsvétkor, Görög tüzek), történelmi ihletésű regényeiről
(Hosszú útnak pora, Nyugtalan egriek, Apáczai, Bakfark, Európa lantosa), gyermekszíndarabjairól (Varázsgombóc, Dörmögőtörténetek, Márkus mester ezermester).
A beszélgetést követően Gyárfás Endre legújabb könyveiből
lehetett vásárolni.
Családi délután
Augusztus 10-én került megrendezésre Colorban a családi
délután, ahol vidám játékokkal vártam az érdeklődőket,
valamint arc- és csillámfestéssel a gyerekeket. Kevés létszámú
résztvevővel, de annál kellemesebb hangulatban telt a délután.
Többször írtam, de most is mindenképpen szeretném megemlíteni, mennyire boldoggá teszi a kicsiket egy-egy arcfestés, vagy
most már a csillámfestés is. Az egyik kisfiú, miután kiscicává
festettük, belenézett a tükörbe és fülig érő szájjal kinyilatkoztat-

Gátolja Önt valami a
magabiztos mosolygásban?
letört vagy hiányzó fogak?
fogak közötti rések?
egyik foga nagyobb, mint a másik?
jelentõsen elszínezõdött egy-egy foga?
A megoldás: Válassza a Globe Dental Fogászati
Centrum 100% bio, szövetbarát,
porcelán restaurációit!
Miért éppen most? Ajándék: ha 2013. szept. 30-ig
megkezdi kezelését, amely tartalmazza legalább
egy porcelán korona vagy héj elkészítését, a
fogkövét díjmentesen távolítjuk el!
Kérjen idõpontot még ma a
06-88/574-865 telefonszámon!
Balatonkenese, Táncsics M. u. 6.
(Polgármesteri Hivatal melletti utca)

Fontos: az ajánlat igénybevételéhez
hozza magával ezt a kupont!

ta: „Nagyon aranyos vagyok!” És valóban. Imádták magukat
nézegetni a tükörben, aprólékosan, minden kis vonalat alaposan
tanulmányozva értékelték a műveket. A csillámfestés is hódított,
egy másik kisfiúnak már a hátát is csillámfestés díszítette, és
nagyon aranyos volt, amint egy kislánytól megkérdezte: „…
megmutassam a tetkóimat?”
Kedves Szülők, és Gyerekek, köszönöm, hogy eljöttetek a családi délutánra, és köszönöm Pethő Csabánénak, ifj. Balatoni
Józsefnek, Horváth Annamáriának és Kukáné Horváth
Barbarának a segítségét.
Augusztus 20.
Augusztus 20-án az államalapítás ünnepén műsorral emlékeztünk – természetesen nem feledve Szent István királyunk érdemeit – az egri várvédőkre, akik 1552-ben világraszóló tettet hajtottak végre: megállították és visszavonulásra késztették a hatalmas és erős török sereget. A műsor szereplői: Ádám Nikoletta,
Barnócki Bertold Boldizsár, Bérczes Vivien, Jakab Vivien, Klemencz Attila, Klemencz Bianka, Kondits Márk, Kovács Kende,
Kovács Richárd, Magas Mária Mercédesz és Pratscher Fanni.
A műsorban szereplő gyerekeknek ezúton is köszönöm a munkájukat.
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata szeretettel
meghívja a tisztelt Lakosságot az aradi vértanúk
emlékműsorára, amely október 6-án
19.00 órától kerül megrendezésre a papkeszi
Kultúrházban.
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Tervezett programok
Szeptember
Szeptember 3. Papkeszi Őszirózsa
Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása 17.00
órától a Kultúrház kistermében
Szeptember 21. Szüreti felvonulás és bál
– a MACSOSZ rendezvénye
Szeptember 25. Irodalmi teaház 17.00
órától
Október
Október 1–5. Országos Könyvtári
Napok helyi programjai
Október 1. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása 17.00 órától
a Kultúrház kistermében
Október 4. Ünnepi megemlékezés – a
Bocskai István Református Általános
Iskola rendezvénye 13.00 órától a
Kultúrház nagytermében
Október 6. Aradi vértanúk emlékműsora 19.00 órától Papkeszin
Október 12. Idősek napi rendezvény
Colorban 16.00 órától
Október 13. Idősek napi rendezvény
Papkeszin 16.00 órától

Október 22. Ünnepi megemlékezés – a
Bocskai István Református Általános
Iskola rendezvénye 13.00 órától a
Kultúrház nagytermében
Október 23. Az 1956-os forradalom és
szabadságharc emlékműsora 10.30-kor
Papkeszin
Október 31. Mindenszentek és Halottak
napi megemlékezés a községi temetőben
– Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
rendezvénye.
November
November 2. Halloween rendezvény
15.00 órától
November 5. Papkeszi Őszirózsa
Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása 17
órától a Kultúrház kistermében
November 7-től VI. Endrédi János Amatőr
Asztalitenisz Emlékverseny Colorban
November 9. Rest Macskák Amatőr
Színjátszó Csoport előadása
November 16. Erzsébet bál a Bocskai
István Református Általános Iskola
Szülői Szervezetének rendezvénye

December
December 1. Adventi esték 1. irodalmi
teaház
December 3. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub évzáró rendezvénye a Kultúrház nagytermében
December 7. Vöröskereszt Papkeszi
Szervezetének rendezvénye
December 8. Adventi esték 2. karácsonyváró játszóház Papkeszin 15.00
órától
December 15. Adventi esték 3. – Karácsonyi műsor Colorban 16.00 órától
December 20. Ünnepi műsor– a Bocskai
István Református Általános Iskola rendezvénye 17.00 órától a Kultúrház
nagytermében
December 22. Adventi esték 4. –
Falukarácsony 16.00 órától

Tisztelt Olvasók!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Papkeszi Hírlap következő száma a tervek szerint
decemberben fog megjelenni. Továbbra is várjuk írásaikat, melyeket az epapkeszi@gmail.com email címre
küldhetik 2013. november 25-ig.
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

Július 1-től hatályos az új Btk.
Új Bűntető Törvény Könyvet fogadott el az

összhangban elmondható, hogy szigorúbb,

dolgozó szakemberek egyformán értelmez-

Országgyűlés, amely 2013. július 1-től lesz

vagyis súlyosabbak a büntetési tételek, a

zék és minősítsék a cselekményeket.

hatályos, vagyis az utána elkövetett bűncse-

szankciók.
Az alapvető elkövetési formák mellett újak

lekményeket már aszerint ítélik meg, a bünSzakmai szempontok érvényesültek, amikor

is bekerültek, pl.: „kiszolgáltatott személy

a büntetendő cselekményeket jobban részle-

megalázása” (pl.: hajléktalanok bántalma-

Az új törvény szellemiségében és az egyes

tezi, pontosítja a jogalkotó, amikor a záró-

zása), „gyermekmunka”, „bűnszervezetben

büntetendő cselekmények meghatározásá-

rendelkezésekben egyértelmű és minden cse-

részvétel”, amely eddig minősítő körülmény

ban tér el a jelenleg hatályos törvénytől.

lekménynél azonosan értendő meghatározá-

volt.

Előtérbe helyezi, kiemelten kezeli a bűntett

sokat, minősítéseket fogalmaz meg. A tör-

vagy vétség áldozatát, a sértett védelmét, az

vény célja az is, hogy az ítélkezés egysége-

A tartalom és a megfogalmazás is változott:

erőszak visszaszorítására törekszik. Ezzel

sebbé váljon, hogy az igazságszolgáltatásban

„közlekedés biztonságának veszélyeztetése”

tetéseket aszerint szabják.
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• az ittas vezetés 0,8-ról 0,5 véralkohol

helyett a „közlekedő személyek veszélybe

előfeltétele lesz a hatóságokkal való

hozása” az emberközpontúságot tükrözi.

együttműködés.

ezrelékre csökkentése, a 12 éven aluliak

Bővült az elkövetési lehetőségek köre: zak-

Külön választották az ittas és bódult

ellen elkövetett bűncselekmények szigo-

latás esetében a szexuális indíttatást kiemeli

állapotban történő vezetést, és nem szük-

(pl.: főnök beosztott viszonylatában).

séges a befolyásoltság ténye, maga a

Megelőző jogos védelem, amit a köznyelv

fogyasztás elég az eljárás megindításához.

donosnak kell igazolni, pl.: legális

„önvédelemként” ismer, esetében csak az

Az általános rendelkezések között szerepel:

jövedelem nélkül hogyan tett szert értékes

emberi élet kioltására nem alkalmas eszköz

• a vagyontárgyak lefoglalásának szorgal-

tárgyakra.

használható. Speciális esete, ha a személy

mazása, hogy az okozott kár meg-

ellen a saját lakásában történik a támadás,

térülésére minél nagyobb esély legyen,

és a támadók csoportosan, fegyveresen/felfegyverkezve, éjjel törnek a sértettre.

• a büntetési tételek, vagyis a kiszabható
büntetések felemelése,
• az elévülési idő növelése, a minimális 3 év

A

kábítószer

terjesztők

nem,

de

a

rúbb megítélése,
• a lefoglalt dolgok származását a tulaj-

Ezek az újdonságok az eljárásban mindenképpen a nyomozó és ítélkező hatóságok munkáját, a valódi igazságszolgáltatást
szolgálják.

5 évre nőtt,

fogyasztók eddig kis mennyiség esetén

• a legsúlyosabb bűncselekmények esetén

választhatták az elterelés intézményét tár-

(emberölés, rablás, kifosztás, testisértés) a bün-

gyalás helyett. Ennek a rendelkezés szerint

tethetőségi korhatár 12 éves korra csökkentése,

STANKA MÁRIA R.

ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Szeptemberre készülve
A nyári forróságnak lassan vége, az enyhülő

akár közlekedési, baleset-megelőzési,

• amennyiben riasztóberendezéssel ellátott

hőség az ősz közeledtét jelzi. Szeptember-

gyermek és fiatalkori bűnelkövetéssel,

a nyaraló, azt éjszakára és távollétükre

ben a családok életében nagy változást hoz

áldozattá válással kapcsolatban

minden esetben aktiválják
• a nyaralóba, pincébe, házba megérkezve a

a tanévkezdés, megkezdődnek a dolgos
hétköznapok.

Várjuk, nemcsak az iskolák, hanem a

személyes okmányaikat és pénztárcájukat

2008-ban hirdette meg az Országos Rendőr-

szülők észrevételeit, minden olyan ötletét,

tartalmazó táskákat ne tartsák jól látható

főkapitányság az „Iskola rendőre” prog-

igényét, amellyel a program hasznosabbá,

és elérhető helyen

ramot, amely a Rendőrség tanintézmények-

eredményesebbé tehető. Erre szolgálnak az

ben végzett bűn- és baleset-megelőzési

iskolákban elhelyezett ÖTLETLÁDÁK.

• gépkocsik kulcsait ne hagyják a járműben

tevékenységét foglalja keretbe már nemcsak
Az évszakváltás nemcsak az iskolák

az általános, hanem a középiskolákban is.

A gépjármű lopások elkerülése érdekében

zajosabbá válását hozza magával, hanem
Mit takar a program? Minden iskolának

megkezdődik az őszi betakarítás, a kertek-

és látható helyen a nyaralóban, az épületben
• a gépkocsik összes biztonsági berende-

van egy kapcsolattartó rendőre, ő az „Isko-

ben, a gyümölcsösökben, a szőlőkben

la Rendőre”.

beérett termények begyűjtése.

• rendszeresen megjelenik a tanintézmény-

Erre az időszakra jellemző bűncselekmény a

parkoljanak úgy, hogy több kormányo-

ben, részt vesz a különböző hivatalos és

besurranás. A ház, nyaraló, pince körül,

zási manőverrel lehessen az ingatlant a

szabadidős programokon

mögött szorgoskodó tulajdonosok, család-

• igény esetén fogadóórát tart, részt vesz a
szülői értekezleteken
• tájékoztatást ad, segítséget nyújt a

tagok, segítők nyitva hagyják a kaput, az

zését aktiválják parkolás után
• lehetőség szerint az ingatlanokon belül

gépjárművel elhagyni
• közterületen történő parkolás esetén

ajtót, az ablakokat, a gépkocsit az udvaron,

igyekezzenek

utcán. Ilyen alkalmat a nem igazán jó

helyen megállni, soha ne hagyjanak

forgalmas,

jól

látható

az

szándékkel arra sétálgató elkövetők nem hag-

értéket, táskát, műszaki cikket látható

iskolában előforduló erőszakos, pedagó-

ynak ki. Szó szerint pillanatok alatt „dolgoz-

helyen a gépkocsiban. Az ülés alá

giai eszközökkel már nem kezelhető,

nak”. Felkapják és viszik, ami szem előtt van,

helyezett táska az elkövetőknek látható

esetekkel kapcsolatban

az autóban hagyott értékeket, a legkülön-

hely!

pedagógusoknak

és

szülőknek

• rajta keresztül az iskola jelezheti a min-

bözőbb helyiségekben asztalon, ágyon, foga-

dennapi élettel kapcsolatban felmerülő

son hagyott táskákat, pénztárcákat. Nem

problémáit, észrevételeket, amelyek a

töltik az időt forgatással, kutatással.

menti meg Önöket!

Rendőrség ifjúságvédelmi tevékenységéhez kötődnek

Vigyázzanak értékeikre, mert a megelőzés
áldozattá válástól és főleg sok bosszúságtól

A besurranások megelőzése érdekében

• az Iskola Rendőrétől ill. rajta keresztül is

• zárják kulcsra a nyaralóingatlanok utcai

kérhetik előadások, foglalkozások, jogi

és bejárati ajtóit, akkor is, ha otthon vagy

felvilágosítás tartását az intézményekben

a kertben tartózkodnak

STANKA MÁRIA R.

ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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Kedves Olvasó!
Ha van kedve játszani, töltse ki a tesztet,

4.Melyik opera szereplője Rocco?

9.Mi volt az augusztus hónap neve a régi

karikázza be, vagy húzza alá a helyesnek gon-

a. Fidelio

magyar naptárban?

dolt választ, majd névvel, lakcímmel ellátott

b. Az eladott menyasszony

a. Boldogasszony hava

borítékba helyezve juttassa el a papkeszi vagy

c. Petra

b. Kisasszony hava

a colori Kultúrházba 2013. november 20-ig.

c. Szent András hava

A megjelölt időpontig nem csak személyesen,

5. Hogyan nevezik Indiában, Kínában és

hanem elektronikusan is eljuttatható a

Japánban a templomokat?

könyvtárba a megoldás. A kérdések számát,

a. mecset

b. mandir

10. Jelentett-e valamilyen problémát az alábc. pagoda

bi személyeknek az iskola: Bach, Rousseau,
Liszt Ferenc, Jack London és Gorkij?

és a válaszok betűjelét feltüntetve az epapkeszi@gmail.com email címre küldhető. (Ne

6. Hol van hazánk egyetlen középkori

a. Semmi problémát nem jelentett, ugyanis

feledje nevét és lakcímét is feltüntetni!) A

téglavára?

soha nem jártak iskolába

legtöbb helyes választ megjelölt játékosok

a. Egerben

b. Csak az idegen nyelvek

között ajándékkönyv kerül kisorsolásra. A

b. Mosonmagyaróváron

c. Egy-egy csínytevésük miatt kicsapták

helyes megfejtést a következő hírlapban

c. Gyulán

őket az iskolából

7. Milyen furcsa összefüggés van Lincoln,

Az előző számban megjelent teszt helyes

1. Melyik évben készült el az első magyar

Ford és Kennedy között?

megoldása: 1 – C (Velence).; 2 – B (A magya-

némafilm?

a. Lincolnt egy Ford nevű színházban ölték

rok bejövetele); 3 – A (király nélküli időszak);

a. 1890. b. 1901. c. 1915.

meg, Kennedyt pedig egy Ford Lincoln gép-

4 – B (Érmindszenten); 5 – C (1830); 6 – A

kocsiban

(kilo-); 7 – A (Berlin); 8 – B (1552); 9 – C

2. Melyik író híres nyomozója Poirot?

b. Kennedy Fordon, Ford Lincolnon,

(mandula), 10 – C (San Francisco).

a. Agatha Christie

Lincoln pedig szintén Ford autóval járt

b. Raymond Chandler

c. Fordnak háza volt Lincolnban, Kennedy-

A játék nyertese: Kálmán Lászlóné (Color-

c. Sir Arthur Conan Doyle

nek pedig Fordban

chemia) Nyereménye: Tóthárpád Ferenc és

3. Minek a közismert neve a kuplung?

8.Mit tartalmazott Pandora szelencéje?

a. önindító

a. békét, boldogságot

b. tengelykapcsoló

b. hosszú életet

c. kardántengely

c. betegséget, nyomort, öregséget

olvashatják. Kellemes időtöltést kívánok.

Pápai Éva: Kútkávára magot teszek c.
könyv. Gratulálok a nyertesnek.
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata szeretettel
meghívja a tisztelt Lakosságot az 1956-os
forradalom és szabadságharc emlékmûsorára,
amely október 23-án 10.30 órától kerül
megrendezésre a papkeszi Kultúrházban.
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