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A településen működő oktatási és nevelési intézmények dolgozóit ebben

az évben is műsorral köszöntöttük a Pedagógus nap alkalmából.

A rendezvényt Ráczkevi Lajos polgármester úr ünnepi beszédével

kezdtük, aki külön köszöntötte az idén jubiláló intézményi dolgo-

zókat: közalkalmazotti státuszban eltöltött munkaviszonyukért

Kántorné Istók Klára tagóvoda vezetőt (30 év); Leposa Katalin
tanítónőt (30 év), valamint Seregélyesné P. Szabó Ilona tanárnőt (40

év). Nyugdíjba vonulásuk alkalmából Pethő Csabáné tanárnőt, és

Czotter Csabáné dajkát.

Pethő Csabáné 1975 óta dolgozik pedagógusként, ebben az évben

napközis nevelőként a peremartoni általános iskolában, majd 1980-

tól matematika – fizika szakos tanárként Papkeszin. Évtizedekig

volt a Diákönkormányzat vezetője, jelenleg is munka közösség-

vezető. 1981-ben lett elsőként osztályfőnök, és az azóta eltelt évek

alatt hét osztálya volt. 1995-ben megkapta a BOCSKAI-DÍJAT.

Czotter Csabáné – a mi Rózsa nénink – 1974-ben a colori óvodában

dolgozott elsőként, majd 1976-ban került a papkeszi óvodába.

Kollégái szerint Rózsa mindig jókedvű, víg kedélyű, a „minden-

napok hajtómotorja”, precízen és lelkiismeretesen végzi a

munkáját. Megszámlál hatatlan gyermekről gondoskodott az

óvodában, rengeteg vidám történetet őriz emlékeiben. Ilyen például

az a gyakran emlegetett eset, amikor az egyik, régi ovisa

megkérdezte tőle: – Rózsa néni, mi lesz az ebéd? – Darás tészta,

Vivien!  – mondta Rózsa néni. Mire a kislány: – Jó. Tésztát azt

kérek, de darazsat nem! Megkérdeztem a jelenlegi ovisait, miért

szeretik Rózsa nénit? Ezeket a válaszokat adták: „Aranyos, ügyes,

kedves.” Rózsa néni mindig vidám.” „Megtanított minket arra,

hogyan kell rendet rakni a babaszobában.” „Mindig kedves

velünk.” „Mindig megnevettet.” „Gondos kodott rólam, amikor

elestem az udvaron, és bekötözte a sebem.” „Kiszolgál bennünket.”

„Mindig meghámozza az almát, még akkor is, ha az óvó néni azt

mondja, hogy az almának a héját is meg kell enni.” „Ha valaki

bepisil, kimossa a bugyiját.”

Pethő tanárnő és Rózsa néni is nagyon fog hiányozni mind a kollégák-

nak, mind pedig a gyerekeknek. Kívánom, hogy mindkettőjüknek

legyenek nagyon boldog nyugdíjas éveik szeretetben, egészségben.

„Minden útnak valahol vége van.

S emberi tulajdonság, 

hogy az út végén visszafordulunk,

s eltűnődünk életünk értelmén.

Addig nem, de akkor igen.

Addig csak megyünk ösztönösen s néha vakon is, 

egy nyom, egy cél, egy gondolat után.

Hogy miért, azon majd töprengünk a végén, 

ha kifut az út lábaink alól, s lábainkból kifogy az erő.

Talán én is rájövök egyszer,

hogy céltalan kapkodás volt az egész, 

s legjobb lett volna semmit sem csinálni.

De addig még sok idő van.” 

(Wass Albert)

SAVANYU BEÁTA, KULTURÁLIS SZERVEZŐ

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers
gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba” (Németh László)
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A Képviselő-testület 2014. március 26-án tartotta soron következő

rendes ülését. 

A Képviselő-testület
• megvitatta a település közrend- és közbiztonságának helyzetéről

szóló tájékoztatót.

• elfogadta a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Papkeszi

Kirendeltsége önkormányzati feladatainak 2013. évi végrehaj -

tásáról szóló beszámolót.

• elfogadta a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

feladatainak 2013. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést.

• jóváhagyta a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal 2014.

évi költségvetését. A közös hivatal 2014. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszege 209.086 e. Ft, melyből a Papkeszi

Kirendeltség fenntartásának költsége 18.983 e. Ft. A Papkeszi

Kirendeltség fenntartásának költségeit az állami támogatás teljes

egészében fedezi, ahhoz Papkeszi Község Önkormányzatának

hozzájárulást nem kell biztosítani.

• jóváhagyta a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde „Vadrózsa”

Napköziotthonos Tagóvodájának 2014. évi költségvetését. A tag -

óvoda 2014. évi bevételi és kiadási főösszege 35.362 e. Ft. Az

óvoda működéséhez Papkeszi Község Önkormányzata 3.459 e. Ft

működési hozzájárulást, továbbá az adminisztratív kiadásokhoz

1.700 e. Ft hozzájárulást biztosít.

• „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rend-

betétele, renoválása, helyreállítása” című, KKETTKK-CP-02 jelű

pályázati felhívás keretében pályázatot kíván benyújtani

„Papkeszi I. világháborús emlékművének és környezetének

helyreállítása” címen a Papkeszi református templomkertben lévő

emlékmű felújítása céljából.

• a szilárd hulladék-gazdálkodási közszolgáltatás tartalmáról

együttműködési megállapodás megkötését határozta el

településen közszolgáltatást végző Depónia Kft.-vel.

• a Colorchemia 680. hrsz-ú utca és a Petőfi utca felújításához műsza-

ki ellenőri feladatok ellátására árajánlatok bekérését határozta el.

• a Papkeszi 64/2. hrsz. alatti ingatlan árverésen történő megvásár-

lása érdekében kapcsolatfelvételről döntött Szabó Károly önálló

bírósági végrehajtóval.

• támogatta a Papkeszi Roma Nemzetiségi Önkormányzat „Roma kul-

turális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek

elérhetővé tételének támogatása” című pályázatban való részvételét.

• támogatta a SAA TRADING CLOTHES KFT. megkeresését és 2

db használtruha-gyűjtő konténer kihelyezéséhez – Papkeszi

Egészségház előtti közterületen, illetve Colorchemia lakótelepen a

szelektív hulladékgyűjtő szigeten – hozzájárult.

A Képviselő-testület 2014. április 28-án tartotta soron következő

rendes ülését. 

A Képviselő-testület
• megalkotta az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló

önkormányzati rendeletét.

• elbírálta a civil szervezetek 2014. évi támogatás iránti kérelmét. A

Képviselő-testület a Papkeszi székhellyel bejegyzett, működő civil

szervezetek részére támogatást biztosított. 100-100 ezer forint

összegű támogatásban részesült a Tegyünk Együtt Colorért

Egyesület, a Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjasklub, a Rest Macskák

Amatőr Színjátszó Csoport, az Értelmet az életnek hagyo -

mányőrző közhasznú egyesület Balatonvidéki Sorstárs

Népdalkör. A Papkeszi Polgárőr Egyesület részére ebben az évben

is 400 ezer forint összegű támogatást biztosít a Képviselő-testület.

• elfogadta az átruházott szociális jogkörök 2014. I. negyedévi

gyakorlásáról szóló beszámolót. 

• hatályon kívül helyezte a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása

területén nyújtott személyes szociális ellátásokról, igény-

bevételének rendjéről szóló önkormányzati rendeletét.

• elfogadta a Vadrózsa Napköziotthonos Tagóvoda és a közös

önkormányzati hivatal Papkeszi Kirendeltségének 2013. évi

zárszámadását.

• megtárgyalta az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzéséről

szóló jelentést. A jelentés hiányosságot, hibát nem tárt fel, a

Képviselő-testület a belső ellenőri jelentést elfogadta.

• az útfelújítás műszaki ellenőri feladataira kiírt pályázatot ered-

ménytelennek minősítette és új pályázat kiírásáról döntött.

• a Papkeszi 60/2. és a 64/2. hrsz. alatti ingatlanok árverés útján

történő megvásárlását határozta el.

Önkormányzati hírek

Tisztelt Lakosság! Ismét túrázni hívom Önöket, ezúttal a Ba -
kony északi részében található Bakonyszentlászlótól Porva-
Csesz nekig tartó érdekes és kalandos túraútvonalat választot-
tam. 
A túra időpontja: június 21.(szombat)
A túra tervezett útvonala a következő: Bakonyszentlászló
vasút állomás – Ördögrét (Remetebarlang) – Cuha – szurdok
(akadály pálya a kövek között) – Pakuta (pihenő) – Vinye
(Kőpince forrás, Kőpince barlang) – Cuha völgye – Porva-
Csesznek vasútállomás.

A kirándulás útiterve: személyautókkal utazás Veszprémbe a
vasútállomásra, onnan vonattal Bakonyszentlászlóra, gyalog -
túra Porva-Csesznek vasútállomásáig és vonattal Veszprémbe.
Jegyárak: teljes árú jegy Veszprém–Bakonyszentlászló útra:
560 Ft; Porva–Csesznek–Veszprém vasútállomás útra: 420 Ft.
A kirándulás részleteivel kapcsolatos megbeszélést tartunk a
Papkeszi Kultúrházban június 18-án szerdán 17.00 órakor.
Várok mindenkit szeretettel egy érdekes bakonyi túrára!

RÁCZKEVI LAJOS, SZERVEZŐ

Túrázzon velünk!
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A csodákhoz való viszonyunk, mint min-
denhez az életben különböző: vannak,
akik szerint csodák a mesékben talán, de
a való életben egyáltalán nem léteznek, és
vannak olyanok, akik azt vallják, hogy a
csodák mindenütt a közelünkben van-
nak, de legtöbbször nincs „szemünk”
észrevenni őket. 

A csodák nem valamilyen spirituális
események, nem pénzeső, vagy bármilyen
tárgy, amit pénzért meg lehet venni: a
csoda számomra bármi lehet, ami szép,
vagy kellemes; egy nyári zápor, a kedvenc
ragadozó madaram szépséges körözése a
levegőben, de ugyanígy egy szép festmény
vagy vers, esetleg egy találkozás is megél-
hető csodaként. Szerencsésnek mond-
hatom magam, mert áprilisban történtek
velem csodák…

Farkas István kiállítása, amit felesége
Csontos Katalin grafikusművész nyitott
meg a kis létszámú érdeklődő közönség
előtt a Költészet Napi programsoro zatunk
első rendezvénye volt április 11-én.
Amikor a kiállítók a Kultúr házban összeál-
lítják (felépítik) a tárlatot, a legtöbb eset-
ben szakítanak időt némi beszélgetésre. Így
történt ez most is, ezért nagyon sok fest-
mény történetét ismerhettük meg
Polgármester úrral. A festményeket nem

elegendő egyszer megtekinteni, időről
időre újra meg kell nézni az összes képet, és
ilyenkor a néző akaratlanul is választ ked-
venceket, újabb, addig észre sem vett rész -
leteket, szépségeket fedez fel a képeken.
Amikor lebontja az alkotó a kiállítást, és
ott maradnak az üres falak, még visszagon-
dolni is kelle mes érzés arra, hogy nemrég a
szívet melengető, vagy a kellemetlen gon-
dolatokat elterelő fest mények díszítették a
termet.
Azon az áprilisi héten Farkas István és
festményei voltak az első csodák, amiket
ajándékba kaptam.

Az alábbiakban a megnyitó beszéd rész -
letét olvashatják:
„Azt lehet mondani, hogy a 80’-as évek-
ben készült alkotások – melyekkel az első
felnőtt sikereket aratta – jelentik István
első festői korszakát.  Ebből a korszakból
nem hozott erre a kiállításra képet, mégis
fontosnak tartom elmondani, hogy azok
figurális kompozíciók voltak, kicsit
expresszív, kicsit groteszk emberalakok
szerepeltek rajtuk, tartalmilag utaltak egy
leheletnyit a 80-as évek társadalmi
valóságára, de ironikusan, csipkelődően
– az itt kiállított képek közül a
Chiptelenek emlékeztet ezekre. Nemcsak
a csipkelődő tartalommal, hanem a
finom színvilággal, lágy, sajátos festői
technikájukkal vívták ki azok a képek az
első nagy szakmai sikert. Hangsúlyozom,
szakmai sikert, ami azt jelenti, hogy a
művészek, műítészek, kritikusok elis-
merték, de a kiállítások látogatói, a
közönség nem igazán értették meg, a
palotai emberek mást vártak tőle.
Ekkor Farkas István olyan témát kere-
sett, amely közel áll az emberekhez, úgy
gondolta, a táj közkedvelt téma, meg

akarta mutatni, hogy a figurális képek
után, a tájképfestésben is képes nagyot
alkotni. Ebből (én úgy mondom, 2.)
korszakból való az itt kiállított képek
zöme. A 21 képből 18-ra mondhatjuk
azt, hogy tájkép, többön közülük
egyértelműen felismerhető, hogy
Magyarország mely táját látjuk.
István tájképeit sokan szeretik. Nemcsak
azért, mert visszaadja a tájak jel-
legzetességeit, az évszakok: a tél, a tél
vége, az ősz, a nyár hangulatait, sőt a nap-
szakok hangulatát, hanem azért is, mert
ezekből a képekből az emberek azt érzik,
amire vágynak, a csendet, a nyugalmat.
Ezt a célt úgy éri el, hogy a látványból
válogat egy kicsit, például a tájképekre
csak itt-ott egy-két embert fest, realitásra
törekszik, de a lényegtelen dolgokat
elhagyja, a lényegesre koncentrál.
A színeiről hosszan lehetne beszélni.
A tájképeken természetes, hogy a leg-
gyakoribb szín a zöld, de érdemes megfi-
gyelni, hogy itt nagyon sokféle zöldet
találunk, a sárgástól a kékeszöldig, a
barnás-zöldtől a fehéresig. A zöld szín
eleve egy megnyugtató szín, de az is unal-
mas lenne, ha csak a zöldek skáláját lát-
nánk. Kell más szín is, nem csak egy-egy
kompozíción belül, hanem az egész kiál-
lításra jellemző a színek változatossága.”

A kiállító felajánlott egy festményt, amit
a sorsolást követően Kovács János
vihetett haza.

A következő nap sem múlt el csoda
nélkül: ezen a napon Levente Péter volt a
Kultúrház vendége (a második csodám),
aki egy vidám, helyenként tanulságos, a
gyerekeket a szeretetre „nevelő” műsorá-
val aratott osztatlan sikert a nézők

Áprilisi Csodák
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körében. Levente Péterről nekem első ként
az Égből pottyant mesék című sorozat jut
eszembe, amelyet 1991-től vetített a
Magyar Televízió, de ő volt a Zsebtévé
első Móka Mikije, biztosan sokan
emlékeznek rá. Számomra ez a délelőtt is
felejthetetlen volt: a műsor előtti kellék-
pakolás, a műsor-próbák, a sok-sok
beszélgetés, és persze maga a műsor is. A
műsoron részt vett gyermekeivel az óvoda
és az iskola alsó tagozata, láthatóan min-
denki nagyon jól érezte magát, és talán
hozzám hasonlóan sokáig őrzik majd
ennek a műsornak és találkozásnak az
emlékét. (Az Öböl Tv 2014. 04. 11-i
Híradójában online is megtekinthető a
műsorról szóló tudósítás.)

A Költészet Napi rendezvénysorozatunk
záró-rendezvénye a települési Versmondó
verseny, amit immár 7. alkalommal ren-
deztünk meg. A versenyre érkeztek
résztvevők Berhidáról, Balatonkeneséről
és Herendről is. Ebben az évben a
versenyre a Nyugat című irodalmi folyói-
rat első és negyedik generációjába tartozó
költők verseivel lehetett jelentkezni, össze-
sen öt kategóriában: óvodás, 1–2. osztá-
lyos, 3–4. osztályos, általános iskola felső
tagozatos és a még mindig összevont
középiskolás/felnőtt kategóriákban. A
kategóriák legjobbjait most is három fős
zsűri választotta ki, akiknek ebben az
évben sem volt könnyű dolga. A zsűri
elnöke Baranyai Máté író, költő; a zsűri
tagjai pedig Bakonyvári Orsolya
drámapedagógus, valamint Rábai Zsanett
a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpadának
tagja ítélte oda a legjobbaknak járó
könyvjutalmakat.
A versenyt három felvonásra osztottuk,
ennek megfelelően először a legkisebbek
kategóriáinak versmondásai, eredmény-
hirdetése és díjátadása bonyolódott le, a

másodikban a 3-4. osztályos kategóriáé,
végül pedig a felső tagozatosok, valamint
a középiskolás/felnőtt kategóriáké.

Eredmények:
Óvodás kategória: (összes óvodás
résztvevő: 32 fő)
1. helyezett: Laczó Martin (Süni Óvoda –
Berhida; Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a
remeterák), 2. helyezett: Balázs Márton
(„Vadrózsa” Tagóvoda – Papkeszi;
Nemes Nagy Ágnes: Névnapra); 3.
helyezett: Kiss Zselyke („Vadrózsa”
Tagóvoda – Papkeszi; Weöres Sándor:
Buba éneke). Különdíjasok: Lendvai
Jázmin Anna (Süni Óvoda – Berhida;
Nemes Nagy Ágnes: Ugróiskola),
Magasházi Róbert („Vadrózsa”
Tagóvoda – Papkeszi; Nemes Nagy
Ágnes: Nyári rajz), Kiss Márk
(„Vadrózsa” Tagóvoda – Papkeszi;
Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefa levél)
1–2. osztályos kategória: (összes
résztvevő: 9 fő)
1. helyezett: Györke Maja (2. osztály
BIRÁI – Papkeszi; Reményik Sándor:
Csendes csodák), 2. helyezett: Lendvai
Marcell (2. osztály BIRÁI – Papkeszi;
Nemes Nagy Ágnes: Ugróiskola),
3. helyezett: Dragodán Fanni (2. osztály
BIRÁI – Papkeszi; Weöres Sándor:
Ugrótáncot jókedvemből) Különdíjasok:
Plesz Bálint (1. osztály; Weöres Sándor:
Ugrótáncot jókedvemből), Plesz Panna
(2. osztály; József Attila: Altató)

3–4. osztályos kategória: (összes
résztvevő: 25 fő)
1. helyezett: Várady Lilla (3. osztály
Pilinszky János Általános Iskola – Balaton -
kenese; Pilinszky János: Őszi cirkusz),
2. helyezett: Bérczes Vivien (4. osztály
BIRÁI – Papkeszi; Reményik Sándor:
Nagy pénteki szertartás) 3. helyezett: Kiss

Evelin (4. osztály BIRÁI – Papkeszi; Ady
Endre: Hiszek hitetlenül Istenben)
Különdíjasok: Mohácsi Bence (3. osztály
BIRÁI – Papkeszi; Reményik Sándor: Üres
templomban), Toldi Gergő (3. osztály
BIRÁI – Papkeszi; Szabó Lőrinc: Egy kis
értelmet a reménynek), Humpók Fanni
(4. osztály BIRÁI – Papkeszi; Reményik
Sándor: Csendes csodák)

Felső tagozatos kategória: (összes
résztvevő: 5 fő)
1. helyezett: Lakatos Georgina (7. osz tály
Ady Endre Általános Iskola – Berhida;
Ady Endre: Jártam már délen), 2. he -
lyezett: Brasch Renáta (7. osztály BIRÁI
– Papkeszi; Ady Endre: Ha szeretlek),
3. helyezett: Borzas Viktória (7. osztály
Ady Endre Általános Iskola – Berhida;
Radnóti Miklós: Nem tudhatom).
Különdíj: Sijer Bianka (7. osztály Ady
Endre Általános Iskola – Berhida; Dzsida
Jenő: Tavalyi szerelem)

Középiskolás/felnőtt kategória (összes
résztvevő: 9 fő)
1. helyezett: Horváth Bálint (Papkeszi;
József Attila: Nagyon fáj), 2. helyezett:
Őri Zsuzsanna (Papkeszi; Szabó Lőrinc:
Titkos követelés), 3. helyezett: Kalmár
Viktória (Fischer Mór Porcelánipari
Szakiskola - Herend; Radnóti Miklós:
Tétova óda). Különdíjasok: Horváth
Istvánné (Papkeszi; Ady Endre: Föl-föl-
dobott kő), Humpók Mária (Papkeszi;
Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek
– részlet)

A monstre verseny a sok különlegesen
szép verssel ismételten feledhetetlen
élmény volt, bízom abban, hogy még sok-
sok éven keresztül megrendezhetjük. A
létszám, és az érdeklődés változatlanul
magas szintű, bár a jövőben apróbb vál-
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toztatásokat kell tennünk azért, hogy a
versenyzők jobban érezzék magukat,
hiszen ez számunkra mindennél előrébb
való. Ezen a szombati napon az elhang-
zott versek voltak a csodák, és minden
egyes versmondó is, hiszen itt nem
másokat kell legyőzni, hanem leginkább
saját maguknak bizonyítanak a verselők.
A jövőben is legyenek barátaink a versek,

hiszen mindig felfedezhetünk olyan köl-
teményt, amely kedves lesz a szívünknek,
és ha ez megtörténik, javaslom, jelent -
kezzenek a versenyre, hogy ezt az
élményt másokkal is megoszthassák.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Papkeszi Hírlap
Felelôs kiadó: Papkeszi Községi Önkormányzata 8183 Papkeszi, Fô út 42.

Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Fûzfôgyártelep  Felelôs vezetô: Tóth Zoltán  Tördelés: Demeter Zsuzsanna
Szerkeszti: a Szerkesztõbizottság Felelôs szerkesztô: K. Horváth Barbara

2014. július 18. péntek, 17.00 órától.
Helyszín: Papkeszi, Kultúrház

Program: 
• Megnyitó
• Óvodások műsora
• A Bocskai István Református Általános Iskola diákjainak műso-

ra
• Békeffy László: Vigyázat! Harapós! című bohózat a Rest

Macskák Amatőr Színjátszó Csoport előadásában
• Papp János festőművész kiállításának megnyitója

2014. július 19. szombat
Helyszín: Colorchemia ltp, sportpálya
9.00 órától „Color-Kupa” amatőr kispályás labdarúgó
bajnokság

2014. július 19. szombat
Helyszín: közösségi park (a Polgármesteri Hivatal és az
általános iskola közötti park)

9.00 órától
• Főzőverseny 
• „A falu legerősebb embere 2014.” verseny
• „Micsoda nő! 2014.” verseny hölgyeknek

• Ugrálóvár (ingyenesen használható 9.00–14.00 óráig)
• Óriás társas játék
• Kincskeresés
• „Elmebajnokság” – műveltségi verseny
• Arc- és csillámfestés (ingyenes)

17.00–21.00 kulturális műsor
• A délelőtti versenyek eredményeinek ismertetése, díjátadás
• Fűzfő Big Band
• Sorstárs Népdalkör
• Pearl Dance RSE
• Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
• Snétberger Zenei Tehetség Központ növendékeinek műsora
• Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport
• Yildizlar Hastánccsoport
• Vastag Tamás műsora
• Utcabál (zene: Strammer Tamás és zenekara kb. 22.00-tól)

A rendezvény ideje alatt büfé a helyszínen

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!

A falunapok tervezett programja
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Hi rd e s s e n  Ö n  i s  a  Pa p k e s z i  Hí r l a p ba n !
E-mail: epapkeszi@gmail.com

Balatonkenesei büfébe lejárni tudó konyhai
kisegítőt, diákokat, szakács tanulókat keresünk.

Tel.: +36 30 23 96 786

A Föld napja alkalmából ebben az évben is falutakarítást hirdettünk mindkét település-
részen. Talán a csalóka időjárási körülmények miatt, de Papkeszin nagyon kevesen vettek
részt a programban, Colorban azonban sokan gondolták azt, hogy együtt szebbé teszik a
településrészt és környezetét. Papkeszin ismét a Kultúrház udvarán tüsténkedtek fárad-
hatatlanul a Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai, Colorban pedig Balázs Róbert
telepgondnok vezetésével több, mint harmincan munkálkodtak, szinte minden korosztály
képviselői, és összeszedték a szemetet a főút mellett, egészen a Papkeszi tábláig.
A falutakarítás a Te szedd! akcióval folytatódott május 11-én vasárnap, melyben a
Papkeszi Polgárőrség tagjai vettek részt, és szedték össze a településen szétdobált külön-
féle hulladékokat. 
Sajnálatos módon már most lehet látni az úton útfélen eldobált szemetet, amiket nem
feltétlenül a gyerekek dobálnak el, még akkor sem, ha az nem éppen egy sörös doboz,
hanem mondjuk csokoládépapír. Felnőttek, hogyan mutatnak így példát a gyerekeknek, ha
ahelyett, hogy a zsebükbe, vagy a táskájukba tennék ezeket, inkább eldobálják? Rajtunk
múlik, milyen környezetben élünk, mit teszünk azért, hogy ezt a környezetet megóvjuk.

SAVANYU BEÁTA, KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Falutakarítás

A falunapra az alábbi versenyeket hirdetjük meg:
– BABGULYÁSFŐZŐ VERSENY Min. 4–5 fős csa -
pa toknak. Minden jelentkező csapatnak 1 kg sertés -
húst, és 1 kg babot adunk. A szárazbab július 17-én,
csütörtökön vehető át a papkeszi Kultúrházban, a húst
a verseny napján 8.00-kor adjuk át a csapatoknak.
Szabály: az ételeket a helyszínen kell elkészíteni.
Az étkeket 3 fős zsűri bírálja el. Nevezési díj nincs.
A további alapanyagokról, a főzéshez szükséges
eszközökről a csapatoknak kell gondoskodni. 
– „A FALU LEGERŐSEBB EMBERE 2014” verseny.
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
serleget kap „A falu legerősebb embere 2014” 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 serleget
kap „Micsoda nő 2014” felirattal.

A versenyekre nevezni a Ráczkevi büfében és a
Kultúrházakban lehet nyitva tartási időben 2014.
július 11-ig.
A részletekről érdeklődni a Kultúrházakban lehet
személyesen vagy az alábbi telefonszámokon:
Papkeszin: 656-189, Colorban: 656-202 nyitva tartási
időben, vagy az epapkeszi@gmail.com email címen.

A versenyszámok kellő érdeklődés esetén kerülnek meg -
valósításra (csapatversenyeknél min. 3 csapat, az egyéni
versenyeknél minimálisan 3 fő jelentkezése szükséges.)

A Falunapon lebonyolításra kerülő további versenyek:
„COLOR-KUPA” amatőr kispályás labdarúgó
bajnokság a TEC szervezésében. Jelentkezni Stéber
Gábornál (stebergabor@gmail.com email címen). 
KINCSKERESÉS – csapatok részére. A versenyre a
helyszínen 9.00 órától lehet jelentkezni.
„ELMEBAJNOKSÁG” – műveltségi tesztjáték. A ver -
seny meghívásos, mindazon játékosok részére, akik az
elmúlt két évben a Papkeszi Hírlapban megjelent
tesztekhez megoldásokat küldtek.

Tisztelt Lakosság!
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Az iskolába járó gyermekek örömére las-
san vége a tanévnek, megkezdődik a nyári
szünet. A szülőknek meg kell oldaniuk a
gyerekek felügyeletét, gondoskodniuk kell
a felszabadult energiájuk és idejük
lekötéséről, annak hasznos eltöl téséről.
Nemcsak a szülők felelőssége, hogy gyer-
mekeik ne kerüljenek veszélyes helyzetbe,
ne váljanak baleset vagy bűncselekmény
áldozataivá. Az iskolai fegyelem alól fel -
szabadult gyerekek figyelmetlenebbek,
óvatlanabbak, ezért minden felnőttet ter-
hel a felelősség, hogy vigyázzon rájuk!
Különösen fontos ez a utcán, utakon
közlekedjenek akár gyalog vagy kerékpár-
ral, csapatosan egymásra figyelve, kevésbé
érezve a veszélyhelyzetet. 
A nyári idegenforgalmi szezonban nem
csak a szünidőt töltő gyerekekkel lesz
nagyobb a forgalom, hanem a terüle -
tünkre érkező vendégekkel is. Igaz, ez a
közvetlen Balaton-parti településeket érin-
ti jobban, de a háttér településeken is
megnő valamennyire az átmenő forgalom.
Többen kelnek útra! A gépjárművek
közúti közlekedésre alkalmas állapota
mellett a forgalmi engedély érvényességét
is érdemes ellenőrizni indulás előtt.

Ismételten felhívom a figyelmet arra,
hogy a vezetői engedélyek érvényességi
ideje a „jogsi kártya” hátoldalán talál-
ható, a kategória sorába bejegyezve. A
fényképes oldalon olvasható érvényesség
a jogosítvány, mint fényképes igazolvány
személyazonosság igazolására szolgáló
lejárati idejét jelenti.
A nyár hangulatához hozzátartozik a
bulizás felnőttek és fiatalok részéről
egyaránt. A felszabadultság, a jókedv
gyakran nem ismer határokat, és nem
törődnek a vidám társaság tagjai azzal,
hogy hangoskodásukkal zavarják a
környéken élők nyugalmát. A ren-
dezvények esetében ezt mindig pontosan
szabályozza a jegyző. Ha magánházaknál
történik zavaró hangoskodás, amelyben
az alkoholfogyasztásnak mindig szerepe
van, akkor a rendőrségre történt bejelen-
tésre a járőr kimegy a helyszínre, és
figyelmezteti a szórakozókat mások nyu-
galmának tiszteletben tartására.
Többszöri bejelentés után élnek a felje-
lentés eszközével, a szabálysértési bírsá-
got pedig a kormányhivatal szabja ki.
Mi, rendőrök nem tudunk ott lenni min-
denütt, ahol megszegik a szabályokat,

ahol kiszolgáltatott emberek kerülnek
veszélybe. A bejelentésekre azonban
mindig, és minél hamarabb reagálunk,
helyszínre megyünk, intézkedünk. Ha
nem történik bűncselekmény, szabály -
sértés, vagy nem a Rendőrség hatás köré be
tartozik a szabályszegés, akkor el -
mondjuk, mit lehet tenni, kihez lehet for-
dulni segítségért, hogy a vita, a veszekedés
ne durvuljon el, hogy a nézeteltérés a pol-
gári élet keretein belül oldódjon meg.
A Rendőrség megerősítését szolgálja az
idegenforgalmi szezonban a Készenléti
Rendőrségtől a Kapitányságra vezényelt
állomány. A közbiztonság fenntartá sában
kiemelt szerepet vállalnak a telepü léseken
a polgárőrök. A közös járőrözéssel többen
és többet vagyunk a területen, hogy elri-
asszuk a rossz szándékkal ideérkezőket.
Kérem kollégáim nevében is, segítsék
munkánkat, támogassanak bennünket
továbbra is, mert nem magunkért, hanem
mindnyájunk jó közérzetéért dolgozunk.
A közbiztonság közös ügy, társadalmi
összefogást igényel!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Küszöbön a nyári szünet

Május 3-án, szombaton egy rövidke kis
műsorral, de annál nagyobb szeretettel vár-
tuk az édesanyákat, nagymamákat a colori
Kultúrházba. A műsorban colori óvodásko-
rú gyerekek közül Bozsoki Barbara és Balázs
Márton szerepelt, valamint Klemencz
Bianka és Klemenc Marietta. A nézők ebben
az évben sem voltak sokkal többen a szerep -
lőknél, amit nagyon sajnálok, hiszen a
lakótelepen megszámlálhatatlan évek prog -
ramja ez, és gondolják el, hogyan érezhetik

ilyenkor magukat a szereplők. De nagyon
ügyesek voltak, és a műsor végén idén is
átadták a virágokat a rendezvényt
megtisztelő anyukáknak, nagymamáknak.
Május 24-én, szombaton délután az
általános iskola udvarán vártuk a
gyerekeket sok-sok kedvelt, és érdekes
játékkal: a Tátorján Játékvár mini ját-
szótere a legkisebbeknek, ami nagyon
hasznosnak bizonyult  most is, hiszen a
picik nem tudnak játszani azokkal a

játékokkal, amikkel a nagyobb gyerekek. A
Ramazuri-s stáb szórakoztató játéktérrel,
Szabóné Matika Julianna kosárfonó ját-
szóházzal, Budai Roland, mint lufibohóc
vett részt a rendezvényen.  Az elmarad-
hatatlan Titanic óriáscsúszda sem hiányoz -
hatott, továbbá a csillám- és arcfestés sem.
Ahogy a csúszdánál, úgy a csillámozásnál,
arcfestésnél is tolongtak a gyerekek: az
utóbbi feladatokat először ketten, a végén
pedig már négyen végeztük, és így sem
nagyon fogyatkozott a sorban álló
gyerekek száma. Azt hiszem, mindenki jól
érezte magát, és jövőre ismét a Kultúrház
udvarán rendezzük meg a programot, a
már megszokott környezetben várunk újra
kicsiket és nagyokat, gyerekeket és
szülőket, hogy együtt töltsünk egy mulat-
tató, élményekben gazdag délutánt.

SAVANYU BEÁTA, KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Májusi rendezvények
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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 2014.

július 20-ig. A megjelölt időpontig nem

csak személyesen, hanem elektronikusan

is eljuttatható a könyvtárba a megoldás.

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

ajándékkönyv kerül kisorsolásra. A

helyes megfejtést a következő hírlapban

olvashatják. Kellemes időtöltést kívánok.

1. Milyen gázzal volt töltve a Hindenburg
léghajó?
a. hidrogén b. hélium c. acetilén

2. Ki írta a Faust című művet?
a. Balzac b. Platón c. Goethe

3. Ki volt Rigó Jancsi, akiről süteményt neveztek el?
a. Egy bakonyi betyár

b. Egy híres cigányprímás

c. Egy magyar cukrász

4. Melyik évben találtak rá az elsüllyedt
Titanic roncsára?
a. 1975 b. 1980 c. 1985

5. Mi a cathedra szó eredeti jelentése?
a. Ókori római karosszék

b. pulpitus

c. szónoklat

6. Honnan való a következő idézet? „A tett
halála az okoskodás”?
a. Moliere: Tartuffe

b. Madách Imre: Az ember tragédiája

c. Shakespeare: Hamlet

7. Mit jelképez az Apokalipszis fekete lova?
a. háború b. éhínség c. halál

8. Melyik évben gyártották az utolsó
Trabantot?
a. 1989 b. 1991 c. 2000

9. Arany János verseiben sok a régi szoká-
sokra utaló kifejezés vagy a már elfelejtett
jelentésű szó. A Toldiban pl. ezt olvashatjuk:
De az éj erőt vett, csakhamar beronta, Az
eget, a földet bakacsinba vonta”
Mi a bakacsin??

a. gyászlepel

b. bakancs

c. cukorka

10. Ki írta a Varázskeringő című operettet?
a. Lehár Ferenc

b. Fényes Szabolcs

c. Oscar Straus

Az előző számban megjelent teszt helyes

megoldása:

1 – C (Poroszországban).; 2 – B (Réka);

3 – A (Jemeni Népi Demokratikus

Köztársaság); 4 – B (korbács); 5 – A

(Tutenhamon sírjának feltárásához); 6 –

C (elbeszélő költészet); 7 – A (Nándor -

fehérvárt); 8 – B (Donald kacsa); 9 – B

(vidám, élénk ütemben előadott

zenedarab), 10 – C (Benjamin Franklin).

A játék nyertese: Szegény Katalin.

Nyereménye: Pápai Éva – Nagy Endre:

India ahogy egy akvarellista látja c.

könyv. Gratulálok a nyertesnek.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Kedves Olvasó!

Június
2. Pedagógus napi ünnepség a településen működő
oktatási és nevelési intézmények dolgozói részére.
17.00-től
3. PÖNYK klubfoglalkozása 17.00-tól a kisterem-
ben

Július
1. PÖNYK klubfoglalkozása 17.00-tól a
nagyteremben
18–19. Falunapok Papkeszin és Colorban

Augusztus
1. Az I. világháborúra emlékező kiállítás megnyi -
tója 17.00-től. Megtekinthető: augusztus 1–20-ig. 
5. PÖNYK klubfoglalkozása 17.00-tól a kisterem-
ben
16. Családnap Colorban 15.00 órától
20. Ünnepély Papkeszin 10.30-kor a közösségi
parkban, emlékfa ültetés
23. Non-stop kosárlabda bajnokság Colorban a
TEC rendezvénye

Tervezett programok
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