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Falunapok
Mint minden évben, most is már az év elején elkezdődött a
település nagyrendezvényének, a falunapnak a szervezése. A hosszú
előkészítési folyamat eredménye egy hangulatos, színvonalas rendezvény lett, egy mákszem azonban belekerült a gépezetbe, amit
sajnos nem áll módunkban befolyásolni, ez pedig nem más, mint az
időjárás alakulása. Az idei nyarat a változó intenzitású esőzések
eléggé kiszámíthatatlanná tették, megnehezítve ezzel a szabadtéri
programok szervezőinek életét. Mi sem úsztuk meg, és a szombat
délelőtti programok épp ezért maradtak el, a színpadi műsort és a
bált azonban a Kultúrházban maradéktalanul megvalósítottuk.
Papkeszi település falunapi rendezvényére július 15–17. között
került sor ebben az évben, az első nap a megnyitórendezvényé, a
második az egész (pontosabban fél-) napos programoké, a harmadik nap pedig egy jótékonysági rendezvényé volt.

A megnyitórendezvény a szokásoknak megfelelően a Kultúrházban került lebonyolításra, a program Ráczkevi Lajos polgármester
úr ünnepi beszédével vette kezdetét, majd átadásra kerültek a
„Papkesziért” Érdemérmek. 2016-ban a Képviselő-testület két
lakosnak ítélte oda ezt az elismerést: Stéberné Endrédi Márta, aki a

kilencvenes évektől aktívan tevékenykedik Colorchemia
lakótelepen a közösségért. Volt kultúrotthon vezető, könyvtáros, a
Colori Ifjúsági Klub elnökségi tagja. Jelenleg a Tegyünk Együtt
Colorért Egyesület elnöke, és Colorchemia Településrész Önkormányzati Testületének kültagja. Mind a mai napig aktívan, szabadidejét soha nem sajnálva tevékenykedik, szervezi a lakótelepen a
közösségi életet. A másik érdemérmet Eszes Gyula kapta, aki
szívesen dolgozik a faluért, önzetlenül segít és segítségre buzdítja a
környezetét is. Nem tud nemet mondani, ha a kérés Papkeszi szebbé-jobbá tételére irányul. Keze nyomát dicsérik a buszmegállók
épületei, a temetőben az urnafal és a járda, a szabadtéri színpad, a
település emlékművei, a parókia, de még sokáig lehetne sorolni a
településen elvégzett munkáit.
Ezt követően okleveleket adtunk át a tavalyi évben az önkormányzat által szervezett rendezvényeken rendszeresen szereplő gyermekek részére. Elismerő oklevelet kaptak: Ádám Nikolett, Balázs
Kristóf, Barnóczki Bertold Boldizsár, Bérczes Vivien, Csonkás
Veronika, Györke Maja, Kiss József, Lasancz Gábor, László Borbála,
László Viktória, Péterfy Marcell, Toldi Gergő, Varga Szilárd.
A megnyitórendezvény színpadi műsorában elsőként a Vadrózsa
Napköziotthonos Tagóvoda Süni csoportjának óvodásai léptek
színpadra, akik az évzárójukon bemutatott Sün Balázs című verseszenés műsorszámmal csaltak mosolyt a közönség arcára. A gyerekek felkészítői Kántorné Istók Klára és Kalapács Andrea óvónők
voltak. Az óvodások műsorát a gyermek színjátszó csoport összeállítása követte, a gyerekek a pedagógus napi műsor három jelenetével vettek részt a Falunapok megnyitórendezvényén. Majd a Rest
Macskák Amatőr Színjátszó Csoport egy rövid, de annál mulatságosabb bohózattal szórakoztatta a közönséget, végül pedig két
fiatal, Brasch Renáta és Gelencsér Dávid egy dallal zárta a műsort.
A 2016. évi nyári tárlatunk kiállítója Farkasné Csontos Katalin
grafikusművész volt. A csodálatosan szép grafikákból összeállított
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kiállítást a művész férje, Farkas
István nyitotta meg. A kiállítás-megnyitót Polgármester
úr pohárköszöntője követte,
majd meghívott vendégeinket
állófogadásra invitáltuk.
A szombati nap színpadi programjai a heves esőzések miatt a
Kultúrházban kerültek megvalósításra. A program első fellépője a három éve Öskün
alakult Magic Dance tánccsoport
volt, majd a Sorstárs, valamint a
Vilonyai népdalkör következett. A népdalcsokrok után a Tihanyi
Musical Stúdió tagjai léptek színpadra, rock and roll összeállításukkal. A műsorszám után a településen élő Baka Leventének adott
át Polgármester úr egy elismerő oklevelet. Levente, aki három éve
táncol a litéri Zöldág Néptáncegyüttesben, nagyon szép sikereket
ért el már eddig is. Rendszeresen részt vesz szólótáncversenyeken, az
elmúlt évben bejutott a Fölszállott a páva tehetségkutató műsorba,
ahol a középdöntőig jutott. Az idén ismét elhozta a Bakony virága
díjat, amit tavaly is elnyert szólótáncversenyen. Az elismerő oklevél
átvétele után Levi egy Ördöngösfüzesi sűrű fogásolást táncolt az őt
ünneplő közönségnek. A falunapi műsor a Gerence Néptáncegyüttes
és Baráti kör összeállításával folytatódott, majd sztárvendégünk, a

Desperado együttes következett. Nagy Edmond, aki a műsorunk
következő fellépője volt, a Megasztár első szériájának egyik
döntőseként vált ismertté, népszerűsége azóta is töretlen.
A Yildizlar Hastánccsoport nem első alkalommal vett részt a település
falunapi rendezvényén, de biztosan nem vagyok egyedül azzal a
véleménnyel, hogy az idei műsoruk is igazán kreatív és színvonalas
volt. A hastáncos lányokat a tavalyi Papkeszi miniFeszten megismert
Hangár 21 zenekar követte, az együttes koncertjével véget is értek a
színpadi műsorok. A rendezvényt bállal zártuk, ahol a zenét az 5órai
Tea Nosztalgiazenekar szolgáltatta a táncolni vágyóknak.
Vasárnap 18 órától vette kezdetét a III. Jótékonysági hangverseny a
Református templom orgonájának felújításáért. A műsorban
közreműködött Sipos Csaba (marimba), Horváth Eszter (klarinét),
Egyedné Somogyi Hajnalka (zongora), Hofmanné Vass Virág
(ének), Varga Áron (orgona).
Mint az elmúlt években, úgy az idén is nagyon sok önkéntes segített a
falunapi programok megvalósításában, nekik ezúton is szeretném
megköszönni támogatásukat, munkájukat. Bízom abban, hogy a következő évben ismételten a közösségi parkban tölthetjük a falunapok
szombati programjait.
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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Nyári kalandok a Családsegítővel
Idén is megrendezésre került a helyi önkormányzat támogatásával
hagyományőrző jelleggel a Balatonalmádi Család-és Gyermekjóléti
Központ és Szociális Szolgálat szervezésében a SZÜNIDÖNGÖLŐ
nyári napközis tábor a papkeszi és balatonfűzfői gyermekek számára.
A táborban színes programokkal vártuk a gyermekeket. A hétfői
nap a barátkozás jegyében telt, kedden mozi látogatással és
Veszprém egyik legmodernebb játszóterének felfedezésével töltöttük el a napot. Szerdán a balatonkenesei Tájházban jártunk,
délután pedig a Balatoni Bob felajánlása révén próbáltuk ki a bob

pályákat. Csütörtökön a felsőörsi Király-kútra túráztunk, majd
számháborúztunk a gyerekek nagy örömére. Pénteken kissé fáradtan, szomorkás időben búcsúztunk a héttől, amely mindenki
számára izgalmakkal, kalandokkal telt. Külön szeretnénk megköszönni a munkáját önkéntes segítőinknek, Klemencz
Biankának, Klemencz Mariettának és Várkonyi-Varga Veronikának.
FÖRKÖLI KATA ÉS
NAGYNÉ LÁSZLÓ ZSANETT TÁBORVEZETŐK

Túrázzon velünk!
Tisztelt Lakosság! Szeptember 17-én,
szombaton túrázni hívjuk Önöket a
Keleti-Bakonyban található Tési-fennsíkra.
A tervezett túra hossza kb. 6 km-es
körtúra. A túra útvonala Várpalota majd
Királyszállás érintésével közelíthető meg.
Utunk során többek között megtekinthetjük a Hamuházat, a Csikling-vár
romjait, megpihenhetünk a Hosszúkígyósi erdei szentély fái alatt. Utazás
egyénileg személyautóval történik.
A túrával kapcsolatos megbeszélés ideje:
szeptember 15-én, csütörtökön 16.00
órakor Papkeszin a Polgármesteri
Hivatalban. Várunk mindenkit szeretettel
egy újabb érdekes bakonyi túrára!
RÁCZKEVI LAJOS, SZERVEZŐ

Szüreti mulatság 2016. szeptember 24-én
15 órától traktoros felvonulás (a menet a Kultúrháztól indul)
16 órától műsor a Közösségi parkban (rossz idő esetén a Kultúrházban)
Fellépők: a Bocskai István Református Általános Iskola 3. osztályos tanulói •
Sorstárs Népdalkör • a litéri Szárazág Néptáncegyüttes • Irinyi Fúvószenekar
16 órától 17 óráig a Rendőrség toborzó tájékoztatása (A műsort követően megvendégeljük a résztvevőket.)
20 órától szüreti bál. Zene: Szőke „Sudri” Zoltán
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Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület 2016. június 29-én
tartotta soron következő rendes ülését.
A Képviselő-testület
• megállapította 2016. II. félévi munkatervét.
• úgy döntött, hogy a Colorchemia
lakótelepen értékesített telkek vagyonbiztonságának megteremtése érdekében
2 db közvilágítási lámpatestet szereltet fel
2016. október 31. napjáig, továbbá a 700.
hrsz. alatti utca útépítésének I. szakaszát
2017. április 30. napjáig megvalósítja.
A Képviselő-testület 2016. június 29-én
zárt ülést tartott, melynek napirendje az
elismerések adományozása volt. A településen élők 2016-ban három személyt
javasoltak„Papkesziért” Érdemérem elismerésben történő részesítésre, „Jövő
reménysége” díj adományozására nem
érkezett javaslat. Papkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az elismerések
alapításának, adományozásának rendjéről
szóló 23/2013. (XII. 9.) önkormányzati
rendeletének 4. § (2) bekezdésében foglaltak szerint évente legfeljebb kettő
Papkesziért Érdemérem, illetve legfeljebb
kettő „Jövő reménysége” díj adományozható. A helyi szabályozás szerint a
Képviselő-testület „Papkesziért” Érdemérmet adományozott:
ESZES GYULA részére a településen több
évtizeden keresztül végzett társadalmi
munkájának elismeréseként, illetve
STÉBERNÉ ENDRÉDI MÁRTA részére
Colorchemia lakótelepen végzett közösségépítő munkája elismeréseként.
A díjazottaknak ezúton is gratulálunk,
további munkájukhoz sok sikert, jó erőt,
egészséget kívánunk!
A Képviselő-testület 2016. július 18-án

rendkívüli ülést tartott. A rendkívüli ülés
egyetlen napirendje a Nemzeti Szabadidős
– Egészség Sportpark Program című
pályázat volt, melynek keretében a Képviselő-testület két kültéri sportpark – a Papkeszi 271. hrsz. alatt felvett, a Közösségi
parkban, illetve Colorchemia lakótelepen
a 675. hrsz-ú ingatlanon a játszótér mellett
– megvalósítására nyújtott be pályázatot.
A futókör megvalósítására pályázatot nem
nyújtott be az önkormányzat, mivel a pályázati kiírás módosítása miatt, a kivitelezési költség 50%-át önerőből kellett
volna biztosítani. (200 m hosszú, 1,25 m
széles futókör várható költsége 7 millió
forint, így egy futókör megvalósítása esetén
is kb. 3,5 millió forint önrészt kellett volna
az önkormányzatnak saját költségvetése
terhére vállalni.)
A Képviselő-testület 2016. augusztus 31-én
tartotta soron következő rendes ülését.
A Képviselő-testület
• megtárgyalta a Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde „Vadrózsa” Napköziotthonos
Tagóvodájában végzett nevelő munkáról
szóló tájékoztatót.
• elfogadta az átruházott szociális és gyermekvédelmi jogkörök 2016. I. félévi
gyakorlásáról szóló beszámolót.
• támogatta dr. Linczmayer László r.
alezredes Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezését.
• megállapította az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát.
• megválasztotta a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait.
• a „Belterületi utak és járda felújítása
Papkeszin” tárgyú építési beruházás
közbeszerzési eljárásának teljes körű
előkészítésére és lebonyolítására a TOP-

SZAKÉRTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft-vel Egyedi Megbízási Szerződés
megkötését határozta el a korábban elfogadott keretszerződés rendelkezéseinek
figyelembevételével.
• a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi
Társulás 7 településén élő családok jégkárt szenvedett otthonainak helyreállításához 100.000 Ft támogatás biztosításáról döntött.
Az Önkormányzat anyagi helyzetének
áttekintése után megállapításra került,
hogy a telkek értékesítéséből, kompenzációs bevételből, továbbá a helyi adók behajtásából származó többletbevételek lehetővé teszik önkormányzati beruházások megvalósítását. A Képviselő-testület a rendelkezésre álló pluszforrást a Gazdasági
Programnak megfelelően, a már korábban
felmerült problémák mielőbbi orvoslása
céljából használja fel. A Képviselő-testület
az alábbi beruházások 2016. évi megvalósításáról döntött:
1. 2 db Snapper ENXT2346 típusú
23 LE fűnyírótraktor beszerzése
2. 2 db napelemes kandeláber telepítése
a Közösségi parkban,
3. Colorchemia lakótelepen az építési
telkek megközelítéséhez (700. hrsz.)
útépítés I. ütemének megvalósítása,
4. A colori útépítéshez, továbbá a
Kossuth utca önkormányzati kezelésben lévő része tulajdonjogának rendezéséhez szükséges geodézia munkák
elvégeztetése,
5. Járda felújítása – csapadékvíz elvezető
aknákkal – a Fő utca 1–13. szám között balesetveszélyes szakaszon.
6. Asztali számítógép és nyomtató
beszerzése a tagóvoda részére.
7. Fénymásoló beszerzése.

Meghívó

Meghívó

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Papkeszi Községi Könyvtár
(könyvtári, információs és közösségi hely) szeretettel meghívja a tisztelt
Lakosságot az alábbi rendezvényekre: 2016. október 3-án, hétfőn 17 órától
Molnár Csaba fotókiállításának megnyitójára (a kiállítás október 3-tól 28-ig
tekinthető meg a Kultúrház nyitva tartási idejében);
2016. október 4-én, kedden 16 órától megrendezésre kerülő író-olvasó
találkozóra. Vendégünk: FÁBIÁN JANKA

Papkeszi Község Önkormányzata
szeretettel meghívja a tisztelt
Lakosságot idősek napi
rendezvényeire:
Colorban: október 8-án, szombaton
16 órától Papkeszin: október 9-én,
vasárnap 16 órától
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Tájékoztató nyertes pályázatról
2016. május 10-én megjelent az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat, melynek
keretében a Képviselő-testület a „Belterületi utak, járdák, hidak
felújítása” című felhívásra pályázatot nyújtott be. A pályázaton
igényelhető összeg 15 millió forint volt, melyhez az adóerőképesség
arányában a pályázó önkormányzatnak önrészt kellett vállalni.
A Képviselő-testület 2015-ben elkészíttette a település útfelújítási
koncepció-tervét, melynek megállapításai szerint kívánja a továbbiakban az önkormányzati utak felújítását megvalósítani. A koncepciótervben foglaltak figyelembe vételével a Képviselő-testület az
alábbi útfelújítási munkálatokra nyújtott be pályázatot:
1. Colorchemia lakótelep bekötő út
2. Kossuth utca
3. Bajcsy-Zsilinszky utca
4. Papkeszi foltszerű javítások
• Kállai Éva utca útcsatlakozás
• Papkeszi, Petőfi utca buszfordulós útcsatlakozás.
A pályázat benyújtását követően derült fény arra, hogy a ténylegesen önkormányzati kezelésben lévő Kossuth utca 47–61. sz. közötti útszakasz nem az önkormányzat, hanem az országos közút

részeként a Magyar Állam tulajdonában van, ezért annak
felújítására az önkormányzatnak nincs jogosultsága. Ezt a sajnálatos helyzetet tudomásul véve, a pályázati anyag átdolgozásra
került, és a Kossuth utca helyett a községi temető főbejáratához
vezető útszakasz, valamint ugyanezen szakasz járdájának kiépítése
került be a pályázatba. Az így elvégezendő út- és járdafelújítás költsége kb. 21 millió forint.
Pályázatunkat a Magyar Államkincstár befogadta, az elbírálás
során azon kevés önkormányzat közé sikerült bekerülnünk,
melyek a pályázott összeget teljes egészében megkapták. Dr. Pintér
Sándor Belügyminiszter úr döntése értelmében a megvalósításhoz
önkormányzatunk 15 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott, a megvalósításhoz még szükséges 6 millió forintot a
Képviselő-testület saját költségvetéséből biztosítja.
Az építési beruházás összköltsége 21 millió forint, ami összegénél
fogva közbeszerzési eljárás alá eső beruházás. Önkormányzatunknak eddig – sajnos – nem volt akkora volumenű beruházása, mely közbeszerzés alá esett volna, így most először az
eljárásrendet kellett kidolgozni. A közbeszerzési eljárás lefolytatása
után – várhatóan – 2017. tavaszán valósulhatnak meg a fentiekben
felsorolt út- és járdafelújítások.

Tervezett programok
Szeptember
23. Kosárlabda-bajnokság 19.00-tól Colorban a TEC
szervezésében
24. Szüreti mulatság a Rest Macskák rendezvénye 15 órától
Október
6. PÖNYK klubfoglalkozása 17.00-tól a kisteremben
6. Ünnepi megemlékezés – a Bocskai István Református
Általános Iskola rendezvénye (8.00)
6. Aradi vértanúk emlékműsora 19.00 órától Papkeszin, majd
fáklyás felvonulás és koszorúzás a Petőfi parkban
6. Megemlékezés az aradi vértanúkról Colorban a TEC
szervezésében
Országos Könyvtári Napok helyi programjai
3-án Molnár Csaba fotókiállításának megnyitója 17 órától
4-én író-olvasó találkozó Fábián Jankával 16 órától
8. Idősek napi rendezvény Colorban 16.00 órától
9. Idősek napi rendezvény Papkeszin 16.00 órától
15. PÖNYK jubileumi rendezvénye (16.00)
21. Ünnepi megemlékezés – a Bocskai István Református
Általános Iskola rendezvénye (8.00)
23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékműsora
10.00-kor Papkeszin
28. Halloween rendezvény 15.00-től
31. Mindenszentek és Halottak napi megemlékezés a községi
temetőben – PÖNYK rendezvénye

November
5. Népdalgála a Sorstárs Népdalkör rendezvénye 16.00
8. PÖNYK klubfoglalkozása 16.00-tól a kisteremben
10-től VII. Endrédi János Amatőr Asztalitenisz Emlékverseny
Colorban
12 vagy 19. Erzsébet bál a Bocskai István Református Általános
Iskola Szülői Szervezetének rendezvénye
12. Márton napi bál Colorban a TEC szervezésében
19. Református Egyházközség rendezvénye 14.00
27. Adventi esték 1. Kiállítás-megnyitó
December
3. Vöröskereszt Papkeszi Szervezetének rendezvénye 16.00.
4. Adventi esték 2. III. Mikulás napi süteménysütő verseny
Papkeszin 16.00 órától
8. PÖNYK klubfoglalkozása 16.00-tól nagytermében
11. Adventi esték 3. – Karácsonyváró játszóház Colorban 15.00
órától
11. Adventi jótékonysági hangverseny – ref egyházközség 17.00
16 vagy 20. Ünnepi műsor – a Bocskai István Református
Általános Iskola rendezvénye
17. Karácsonyi ünnep, évzáró összejövetel Colorban a TEC
szer vezésében 16.00
18. Adventi esték 4. – Falukarácsony 16.00 órától
31. Szilveszteri zenés rendezvény Colorban a TEC szervezésében
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Újra iskolára készülve
Úgy gondolom, nem csak az én véleményem, hogy ez a nyár a maga
szélsőséges időjárásával, igazán próbára tett mindnyájunkat. Volt
részünk égető kánikulában és fákat döntögető viharban. Azonban
lassan közeledik az ősz és az iskola kezdés is, némelyik diák legnagyobb bánatára.
A rendőrségen a megelőzési munka kiemelt területe a gyermek- és
ifjúságvédelem, amely kapcsán természetesen az iskolai életnek is
részesei vagyunk. A több évre visszanyúló – 2008-ban indult –
Iskola Rendőre program tapasztalataival felvértezve vágunk bele az
új tanévbe. Az iskolákban a már ismert arcokkal találkoznak majd
a tanárok és a diákok a tanévnyitókon és a tanév során.
Az Iskolarendőr feladata és célja a Rendőrség tanintézményekben
végzett bűn- és balesetmegelőzési tevékenységének összefogása.
A megelőzési tevékenység célja gyermekek és fiatalok jogkövető
magatartásra nevelésének támogatása, a rendőr mint segítő,
tanácsadó közreműködése.
Minden iskolának van egy kapcsolattartó rendőre, ő az „Iskola
Rendőre”, aki
• rendszeresen megjelenik a tanintézményben, részt vesz a különböző hivatalos és szabadidős programokon
• igény esetén fogadóórát tart, részt vesz a szülői értekezleteken
• tájékoztatást ad, segítséget nyújt a pedagógusoknak és szülőknek az iskolában előforduló erőszakos, pedagógiai eszközökkel
már nehezen vagy nem kezelhető, esetekkel kapcsolatban
• rajta keresztül az iskola jelezheti a mindennapi élettel kapcsolatban felmerülő problémáit, észrevételeket, amelyek a Rendőrség
ifjúságvédelmi tevékenységével kapcsolatba hozhatók
• az Iskola rendőrétől, ill. rajta keresztül a megelőzési előadótól is
kérhetik előadások, foglalkozások tartását az intézményekben
közlekedési, baleset-megelőzési, gyermek és fiatalkori bűnelkövetéssel, áldozattá válással, gyermekvédelemmel kapcsolatban. Az előadások kiemelt témája a drogfogyasztás és az internet használat veszélyei.

Várjuk nemcsak az iskolák, hanem a szülők észrevételeit, minden
olyan ötletét, igényét, javaslatát, amellyel a program hasznosabbá,
eredményesebbé tehető. Erre szolgálnak az iskolákban elhelyezett
ÖTLETLÁDÁK is.
Az iskolai élet rendszeressége hatással van a családok életére is.
A napi rutin könnyen óvatlanná tesz bennünket, nem mindig
gondoljuk át a dolgokat, csak a pillanat hevében döntünk.
Rányomja ez a bélyegét a közlekedésre, a vásárlásainkra, kapcsolatainkra, az együtt élők közti odafigyelésre.
Minden nagyobb váltás, mint például az iskolai nyári szünet
kezdete vagy vége, hatással van a közlekedésre, a közterületeken
tapasztalható forgalomra, a mindennapok eseményeire.
A közlekedésben kialakulnak a csúcsforgalmi időszakok, az
autóbuszokon megnő a felügyelet nélkül utazó gyermekek, fiatalok száma, akik a nyári hangulatot még megőrizve hangosabbak,
figyelmetlenebbek és bizony gyakran udvariatlanok is.
A nevelés felelősség. Elsősorban a család, a szülők, a közvetlen
környezet felelőssége, de részese az oktatási intézmény és minden
felnőtt a példamutatásával, aki a gyermekek, fiatalok éltében
szerepet játszik. Minden generáció más, követi a világ változását,
ha csak a műszaki informatikai eszközöket nézzük, amely nekünk
már szinte követhetetlen. Rendőrként ezért is tartom fontosnak,
hogy a rossz példákkal szemben az értelmes, hasznos elfoglaltságot
biztosítva, a gyermekek és fiatalok fejlődését, az együttélés
szabályainak elsajátítását szolgáló mintával, szeretettel, megértéssel, de nem a „mindent megengedünk, ráhagyunk” magatartással
tudunk hatással lenni rájuk, mert a jövő generációinak nevelése a
jövőnk záloga!
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Új kollégával bővült a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság állománya
2016. augusztus 1-vel a Balatonalmádi Rendőrkapitányság, Balatonkenese Rendőrőrs
állományában kezdte meg szolgálatát, Urán a frissen levizsgázott járőr kutya.
Július végén tettek sikeres vizsgát Geri Márk r. őrmester, járőr és Urán nevű ordas németjuhász
kutyája, akik augusztus hónapban szolgálatba is álltak. A 4,5 hónapos képzés során kialakult jó
összhangnak köszönhetően kutyavezető és kutya hatékony támogatása lehet a közterületi
állománynak.
Az új járőrtárs általános rendőrkutyaként a járőrfeladatokban, nyomkövetésben fogja segíteni a
rendőrök munkáját.
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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Emlékezzünk…

A sokadik alkalommal összegyűlt közönséget, mely szónoklat folyama alatt a
torony új gombja virágokkal, s kendőkkel
feldíszítve 12 fehér ruhába öltözött
hajadon által vitetve a templombeli
szószék eleibe betétetett. Szónoklat
végével a templom ajtó előtt letetetvén
belüvegébe egy a végére készített bádogtokba az elöljárók s belső hivatalnokok,
s mesteremberek neveit, s egyéb aprólékos nevezetességeket tartalmazó emlékirat tetetett Kási János árva gyermek által
s miután az üveg illető mestere által
beforrasztatott, egy a helybeli lelkész által
mondott rövid felavató beszéd után rendes helyére felcsigáztatott. S ezzel az egész
ünnepély – a gombot fölvevő és által a
toronyról hangoztatott több rendbeli
jókívánságokkal miket a nép harsány
„éljen”-e szépen befejeztetett. Az ünnepély után szép lanyha eső hullott alá az
égből – mintegy megszentelő áldásul az
új díszkarmára. A gomb 1809. évben
készült és így 42 évig állott fönn a torony

bádog födelével együtt. Följegyezte: Tatai
Sámuel helybeli lelkész.
Így a torony úgyszólván megújula, míg a
templom marad a régi deszkapadlással,
kicsiny ablakok, a padok még az 1782. évi
restaurálás előttiek. Megjegyzem, hogy
a padfejek mindegyike sárkány fejet ábrázol madár csőrrel. Az orgona karban az
iskolás gyermekek padjai még ezekből
valók. A templom padlózata a régi világban szokásba vett öntött malter. A templom beosztása hibás, amennyiben az egy
manzartról – mert csak egy vala – ha a
tanító, iskolás gyerekek és a legények
ünnepnapokon úrvacsorájával akartak
élni, az udvaron ki kellett kerülniük, s így
jöttek be a templomba, mert a karzaton a
feljáró a torony alól vala, de a templomban
nem. Jól látták a hívek, hogy a templomot
előbb-utóbb, de rövid idő alatt újítani kell.
De az egyház 1857-ben kimerüle. 1853ban fényezett diófából új Úrasztala és
keresztelő medencét készített az egyház 60
korona költséggel, Vecsei Sámuel asztalos
mesterrel. 1854-ben jelentkezve az első
pénztári deficit, lelkésznek az évi díjából
hátralékban marad. Ezután ezek mintegy
húsz évig kísértenek. De e körülményt lásd
az anyagi ügyeknél.
A hatvanas évek vége felé 1867-ben egy jó
eszme megmenti az egyházat, és boldogulásának alapját veti meg, ugyanis a
községnek akkori jegyzője Robelly
Mihály (Rom. Cath. vallású) és Ites József
elöljáró a községházánál beszélgetvén,
előkerült, hogy a régi templomot nemsokára újítani kell. Úgy de mi lesz az alap?
Ekkor felvetetté az eszme, hogy a vola
jobbágyság erdelyében (mely 1861-ben

Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata szeretettel meghívja
a tisztelt Lakosságot az aradi vértanúk
emlékműsorára, amely október 6-án 19 órától
kerül megrendezésre a papkeszi Kultúrházban.

lett elkülönítve az uraságétól, s akkor
átadatott ki úgy a vala jobbágyoknak,
mint az egyházi hivatalnokoknak 1832 –
ki úrbéri törvények értelmében járó 3
hold telkenként) van egy tisztás, fátlan
terület, az úgynevezett „Csuti tisztás”. Jó
lenne ezt feltörni s nehány évig az egyház
részére használni fel termését. Az eszme
kipattant! E két derék ember közli
gondolatát az akkori elöljárókkal, ők
készséggel elfogadják. – A földet feltörik
s az Ige testté lesz.
Majd később e terület úgy nagyobbíttatik,
hogy az évenkénti faosztást e körül teszik, s
a kiirtott terület évenként hozzácsatoltatik,
s kőmunkával mívelve; a haszon a templomé. Később e jövedelem az egyház
közpénztárától különválasztva egy úgynevezett „templompénztárnak” kezelése alá
– külön számadással – vezetett.
S mit eredményezett? 1875-ben új
iskolát épít az egyház vett telken. 2090
Forint 64 x összegen. Később ¾ telek
árverés alá kerülvén, nehogy idegené
legyen, megveszi a templompénztár
4000 forinton. Úgy de a pénztár nem
volt oly helyzetben, hogy a fizetési
határidőkre a pénzt elő tudta volna állítani, két buzgó egyháztag Kovács József
és Takács Lajos a veszprémi takarékpénztárból – Véghely Irma akkori 1. h.
megyei gondnok bírójával – felveszi a
szükséges összeget. A birtokvétel árának
legutolsó törlesztése lett 1884 december
1-én a Veszprémi Takarékpénztárnál.
Készüljünk emlékezéssel és hálaadással hálaadó istentiszteletünkre, melyet
2016. november 19-én 14:00 órakor
tartunk templomunkban.

Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata szeretettel meghívja a tisztelt
Lakosságot az 1956-os
forradalom és szabadságharc
emlékműsorára, amely
október 23-án 10 órától
kerül megrendezésre a papkeszi
Kultúrházban.

8

Papkeszi Hírlap

2016. szeptember

MiniFeszt II.
Az idei Papkeszi miniFeszt rendezvényünkkel is sikerült egy eléggé kellemetlen
időjárást kifognunk. Eső ugyan nem esett,
így az eredetileg tervezett helyszínen, a
közösségi parkban tudtuk megvalósítani a
rendezvényt, de az erős és gyakorlatilag
állandó szélfújás miatt nem mondható,
hogy kellemes körülmények között zajlot-

tak a koncertek. Bizonyára ez lehetett az
oka annak, hogy az idén sokkal kevesebb
résztvevő érkezett a parkba ezen a napon,
mint az elmúlt évben. Vagy az is lehet,
hogy egy környékbeli rendezvény jobban
vonzotta a helyi lakosokat. A meglehetősen
alacsony érdeklődés, azonban nem szegte
kedvét a fellépőknek, akik minden negatív

körülmény ellenére ismételten megmutatták, hogyan is kell örömzenélni. Ezúton is
köszönöm Molnár Lászlónak, az elsőkoncertes 6áreset zenekarnak, valamint a
Végállomás-nak, hogy felléptek nálunk.
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Református Hírmondó
A következő sorokban szeretnénk beszámolni nyári eseményeinkről, melyek Isten
kegyelméből megadattak a nyár folyamán
gyülekezetünkben.
Ismét megrendezésre került egyházközségünkben jótékonysági hangversenyünk immár negyedik alkalommal.
2014 adventjétől, minden évben két hangversenyt szervezünk orgonánk felújítására
és a zenekedvelők örömére, egyiket adventkor, a másikat pedig falunap zárásaként.
Így július 17-én 18:00 órai kezdettel,
megrendezésre került a hangverseny,
melyen énekszó, zongora, orgona és
marimba is felcsendült. A rendezvényen
247.000 Ft folyt be és még rendkívüli
adományként 300.000 Ft érkezett,
melyeket köszönünk, és Isten áldását kérjük minden adományozó életére. Ezen
összegekkel elkezdődhet az orgona
felújítása, mely során kitisztításra kerülnek
a sípok, felhangolásra kerül az orgona és

ezen munkálatok alkalmával kerül feltárásra a fasípok állapota is.
Urunk neve legyen áldott azért, hogy 2 év
összefogásának eredményeképpen elkezdődhet a felújítás. Köszönjük Urunknak,
hogy megáldotta az összefogást és fáradozást e nemes cél érdekében.
Július 18–22 tartottuk idén hittantáborunkat, melyen nagyon sok és izgalmas program várta a gyermekeket. A tábor
fő témája a Jézusi kérdés címet kapta, melyt
Pétertől kérdezett – „Szeretsz-e engem?” –
és így e mondat körül forgolódhattak gyermekeink.
A hittanos foglalkozások mellett a gyermekek pónizhattak, szappant készítettek,
lekvárt főztek, kenyeret dagasztottak majd
megsütötték kemencében. De készítettek
kitűzőket, meghívót a vasárnapi istentiszteletre, melyen átadásra került az egyházközség részére egy ajándék is. Közösen
készítettek két táblát, melybe beleégették

azt a Jézus által hangoztatott mondatot,
ami talán az egyik legfontosabb kell, hogy
legyen mindannyiunk számára: „Jöjjetek
énhozzám”. Ezen táblák a bejáratnál elhelyezésre is kerültek.
Augusztus 7-én Cantate vasárnapot tartott
egyházközségünk, melynek jelentése
Énekelj az Úrnak. E mondatot szem előtt
tartva tartottuk istentiszteletünket, melyen
orgona és citera kísérettel énekeltük
énekeskönyvi énekeinket, melyben kis
kórusunk nyújtott segítséget. Énekeltünk a
Szentháromság Istenéhez, vallást tettünk
nevéről, mert „jó az Úrnak énekelni”.
Mint minden évben, idén is megrendezésre
került Jubiláns konfirmandusaink köszöntése is az augusztus 21-ei újkenyér ünnepi
istentiszteleten.
A nyár folyamán megtörtént a gyülekezeti
terem kifestése is és egy kis gyülekezeti
konyha, valamint iroda kialakítása. A parókia első szobája is felújításra került, melybe
új ablak került és a régi cserépkályha is újra
lett rakva. Isten iránti hálával köszönjük
meg mindazok segítségét, akik munkával,
fáradsággal, anyagi hozzájárulásokkal
segítették az épülést, szépülést.
Áldjuk Urunkat, hogy az elmúlt időszakban
is az Ő nevéért dolgoztunk és az Ő ügyében
munkálkodtunk. Hála neki a sok erőért,
mellyel segített, hogy mindez létrejöhessen.

SDG (Soli Deo Gloria)
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