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„Mivel megértem s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akara-

ta megteremtett s nyilvánvaló eleve elrendelése elrendezett mind

a kiterjedt égboltozaton, mind az egybefüggő földi tájakon, azt

törvény élteti s tartja fenn, s mivel látom, hogy mindazt, amit

Isten kegyelme bőséggel adott az élet előnyére és méltóságára,

tudniillik királyságokat, konzulságokat, hercegségeket, ispánsá-

gokat, főpapságokat s más méltóságokat, részben isteni paran-

csok és rendeletek, részben világiak, valamint a nemesek meg az

élemedett korúak tanácsai és javaslatai kormányozzák, védik,

osztják fel és egyesítik, s mivel bizonyosan tudom, hogy minden

renden valók a föld bármely részén, bármilyen méltóságot visel-

jenek, nemcsak kíséretüknek, híveiknek, szolgáiknak parancsol-

nak, tanácsolnak, javasolnak, hanem fiaiknak is, úgy hát én sem

restellem, szerelmetes fiam, hogy neked még életemben tanulsá-

gokat, parancsokat, tanácsokat, javaslatokat adjak, hogy velük

mind a magad, mind alattvalóid életmódját ékesítsed, ha majd a

legfőbb hatalom engedélyével utánam uralkodni fogsz. Illik

pedig, hogy odaadó figyelemmel hallgatván eszedbe vésd apád

parancsait, az isteni bölcsesség intelme szerint, mely Salamon

szájából szól:

Hallgass, fiam, atyád intelmére,

s ne vedd semmibe anyád tanítását!...

[Hallgasd hát meg, fiam, fogadd el szavaimat,]

akkor nagy lesz száma élted éveinek.

Ebből a mondásból tehát észbe veheted, ha azt, amit atyai

gyöngédséggel parancsolok, megveted – távol legyen! –, nem

szívelnek többé sem Isten, sem az emberek. De halljad az

engedetlen parancsszegők esetét és vesztét. Ádám ugyanis, kit az

isteni alkotó, valamennyi létező teremtője a maga hason-

latosságára formált, s minden méltóság örökösévé tett, széttörte

a parancsok bilincsét, s nyomban elvesztette a magas méltósá-

gokat meg a paradicsombéli lakást. Isten régi, kiválasztott s

kivált kedvelt népe is, amiért szétszaggatta a törvények Isten

ujjával kötözött kötelékét, különb-különbféleképpen pusztult

el: részben ugyanis a föld nyelte el, részben tűz emésztette el,

részint egymást koncolta fel. Salamon fia is, félrevetve apja

békéltető szavait, gőgjében pöffeszkedve kardcsapásokkal

fenyegette a népet apja ostorsuhintásai helyett, azért sok rosszat

tűrt el országában, végül is kivetették onnan. Hogy ez véled ne

történjék, fogadj szót, fiam; gyermek vagy, gazdagságban

született kis cselédem, puha párnák lakója, minden gyönyörű-

ségben dédelgetve és nevelve, nem tapasztaltad a hadjáratok

fáradalmait s a különféle népek támadásait, melyekben én szinte

egész életemet lemorzsoltam. Itt az idő, hogy többé ne puha

kásával étessenek, az téged csak puhánnyá s finnyássá tehet, ez

pedig a férfiasság elvesztegetése s a bűnök csiholója és a tör-

vények megvetése; hanem itassanak meg olykor fanyar borral,

mely értelmedet tanításomra figyelmessé teszi.”

Szent István király intelmei Imre herceghez
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Az idén is műsorral köszöntöttük a településen működő oktatási

és nevelési intézmények dolgozóit. A műsorban most is óvodás

és iskolás gyermekek szerepeltek. A hosszú felkészülési időszak-

nak, a sok munkának eredményeként nem csupán mosolyt si-

került a meghívott vendégek arcára varázsolni, hanem vidám

nevetésük betöltötte a kultúrház nagytermét. A műsor összeállí-

tásánál most is elsődleges szempont volt a vidám hangulat

megteremtése, hiszen egy hosszú, fáradságos nevelési évet

követően biztosan jobban vágytak egy kis vidámságra a peda-

gógusok, mint a komolykodásra.

A műsort polgármester úr ünnepi köszöntőjével kezdtük, aki

beszédében külön köszöntötte Papné Vékony Ildikó tanító

nénit, aki 25 éve van a pedagógusi pályán. A köszöntőt

követően az óvodások léptek színpadra vidám versekkel:

Gábornyik Anna, Györke Maja és Meilinger Fanni (Fecske

Csaba: A tojás), Plesz Bálint (Pákozdi Gabriella: A madárijesztő

keserve), Plesz Panna (Szép Ernő: Csiga), Kondits Márk (Kovács

Barbara: A csacsi), Szabó Ákos (Kulcsár Miklós: Falusi

történet), Baka Levente és Pirger Renátó Márió (Szilágyi

Domokos: Tréfás mese).

Az iskolás gyerekek közreműködésével pedig egy mesejáték

következett, mégpedig nem is akármilyen. Schwajda György

Nincs többé iskola című darabjával léptek színpadra, és nevettet-

ték meg a közönséget. A darabban szereplő gyerekek mindegyike

egy-egy kis amatőr színész, nagyon jó volt látni, hogy örömmel

szerepelnek, és formálják meg a karaktereket: Barnóczki Bertold

Boldizsár Bagarol az egér szerepében, Magas Mária Mercédesz a

Mária Terézia nevű egeret alakította. A macskákat Fekete Márk

(Kisbalta) és Németh Roland (Baltazár) személyesítette meg. A

mesejátékban megjelent még a hét törpe is: Leposa Virág Kata –

Tudor, Kovács Kende – Vidor, Brasch Renáta – Szende, Katona

Alexandra – Szundi, Bukovics Izsák – Hapci, Takács Erik –

Morgó, Kovács Kende – Kuka. A mesejátékban az egerek voltak

a tanulók, a macskák pedig a tanárok, akik rettegésben tartották

Pedagógusok ünnepe

Igazi modern nyugdíjas: időpontot emailben egyeztetünk és vidá-

man mesél laptopjáról. Két éve elvégzett egy számítógépes kurzust,

azóta rendszeresen internetezik. Temérdek fényképpel érkezik,

percre pontosan, mert szerinte a pontosság nagyon fontos. Amikor

leülünk beszélgetni, a szokásos Árpi bácsis jókedvvel és a

szemében megcsillanó könnycseppekkel fogad. Ő Baksa Árpád, a

2012-es év „Papkesziért” Érdemérmének büszke kitüntetettje. 

Baksa Árpád 1940-ben született Balatonalmádiban. Általános

iskolai tanulmányait Litéren végezte, majd a székesfehérvári

magasépítő középiskolában tanult kőművesnek. Az ’56-os

forradalom itt érte, társaival gyakran járt ki tüntetésekre a

városba. Elmondása szerint már akkor is szeretett részt venni a

közösségi megmozdulásokon. 

1957-ben kezdett dolgozni a fűzfőgyártelepi Nitrokémiánál.

Papkeszire első fia születése után, 1965-ben került, amikor

megvásárolt egy ütött-kopott viskót, melyből az évek alatt két

kezével takaros házat épített. A kemény feladatoktól és a

kihívástól már akkor sem ijedt meg. Közben kitartóan dolgozott

a „nitrónál”, melyet csak egy rövid időszakra szakított meg,

amikor is brigádvezetőként a papkeszi sertéstelep építését végezte

társaival. 42 év munka után gépkezelőként vonult nyugdíjba. 

1991-ben alapító tagja volt a nyugdíjasklubnak, akikkel 1998-

ban énekkart is alapított. Tehetségüket, elszántságukat mi sem

mutatja jobban, minthogy alig egyéves fennállásuk után a Tisza-

kécskén rendezett népdal versenyen rögtön ezüst minősítést

szereztek. Kórusvezetőiknek köszönhetően számtalan helyen

szerepeltek, többek között Sümegen, Debrecenben, Kapuváron

és Székesfehérváron is. Ez utóbbi nagyon kedves szívének, hisz

itt az országos szavalóversenyen 4. helyezést ért el. 2002-ben

aztán az énekkar tagjai csatlakoztak az akkoriban Károlyi

László vezette Balatonvidéki Sorstárs Népdalkörhöz, melynek

jómaga azóta is lelkes tagja. Zene iránti szeretete nem újkori

keletű, már gyermekkora óta játszik szájharmonikán és nem is

akárhogyan! Hisz ő basszust is tud játszani a dallam mellé.

Miközben szemlélteti pontosan hogyan, jót nevetünk. Ez a

jókedv hatja át a klubban végzett munkáját is. A csapat

foglalkozásait, programjait igyekszik egy-egy verssel vagy dallal

színesíteni. És programból van bőven: havonta klubfoglalkozá-

sok, melyre gyakran előadót is hívnak, névnapi köszöntések, a

már 10 éve megtartott Doni megemlékezés, a Halottak napi

műsor, emellett aktívan részt vesz csapatával a település prog-

ramjain, a falunapon, a szüreti mulatságon vagy a tavaszi

szemétszedésen. 

Miközben a fényképeket nézegetjük, lázasan mesél a kirándulá-

sokról, a szerepléseikről, de még egy közös disznótoros kép is

előkerül. Minden képen látszik az a jókedv, derű és optimizmus

amivel az életet szemléli. Bár azt mondja, ő igazi Rák, aki inkább

visszahúzódó, fellépésein és szerepvállalásain ez mégsem látszik. 

Beszélgetésünk végén megkér, hogy el ne felejtsem leírni

mennyire hálás azért a sok segítségért, amit a nyugdíjas klub

vezetőségi tagjaitól, az önkormányzattól és a polgármesteri

hivataltól kap. Nélkülük mindez nem menne. S persze leg-

fontosabb támogatója a felesége, aki a sok társadalmi munka

elvégzéséhez stabil hátteret biztosít 

Célja, hogy a tagok ugyanilyen lelkesen és hűségesen járjanak a

klubba, feladataikat és terveiket teljesítve, ő pedig a jókedv

megteremtésével összefogja őket. 

A szerkesztőbizottság nevében ezúton is gratulálunk Árpi bácsi
és kívánunk még sok-sok boldog, derűs és aktív évet neked itt,
Papkeszin. 

KUKÁNÉ HORVÁTH BARBARA

„Papkesziért” Érdemérem 2012
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Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a Colorban

2012. augusztus 11-én megrendezésre kerülő családnapi programokra

Program:

9.00-től: COLOR KUPA amatőr labdarúgó bajnokság a Colori Ifjúsági Klub szervezésében

14.00–16.00: KINCSKERESÉS • 15.00–19.00: LÉGVÁR • 17.00–19.00: ARCFESTÉS
A rendezvény helyszíne: sportpálya és a mellette található füves terület.

COLORI IFJÚSÁGI KLUB SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy megkezdődik Papkeszi

község ivóvízhálózat rekonstrukció I. üteme, amely Pap-

keszi Fő u. 1–61. közötti szakaszt érinti.

Kivitelező: Bakonykarszt Zrt. Várpalotai Üzemmérnöksége

Alvállalkozó: Zsilip 2008 Kft.

Építésvezető: Dobos Emil

Munkakezdés: 2012. július 26.

Várható befejezés: 2012. október 31.

Munkaidő: 7.00–17.00

A munkavégzés okozta kellemtelenségek miatt, türelmüket

kérjük!

Tájékoztató
Papkeszi Községi Önkormányzat beépítési kötelezettséggel

eladásra meghirdeti a tulajdonában lévő, Papkeszi belterületén

lévő ingatlanokat:

Az ingatlanok értékesítésével és beépítésével kapcsolatos

feltételeket a 8/2011. (IX.2.) számú önkormányzati rendelet az

önkormányzat tulajdonát képező építési telkek értékesítésnek

elveiről tartalmazza.

A részletekről felvilágosítást ad Ráczkevi Lajos polgármester.

Hirdetmény

Helyrajzi
szám Minősítés Elhelyezkedés Telekméret

Bruttó
vételár

193/3
Kivett,

beépítetlen
terület

Fő utca 1.186 m2 762 000 Ft

Kivett,
beépítetlen

terület
Colorchemia változó 900,- Ft/ m2

tanítványaikat, ezért, hogy soha ne legyen szeptember elseje, és ne

kezdődhessék el az iskola, az egerek eltüntették augusztus

31-e éjfél előtti egy percét, aminek következtében megállt az idő.

A macskák segítségül hívták a hét törpét a perc visszaszerzéséhez,

és hogy mi is lett a mese vége, most nem árulom el, az október-

ben megrendezésre kerülő idősek napi műsorban megnézhetik.

Az ünnepi műsor az azóta Csak csajok-nak elvezett tánccsoport

műsorával zárult. A műsort követően pedig egy szerény fogadá-

son láttuk vendégül az intézményi dolgozókat.

A pedagógusnapról szóló írásomat Füst Milán gondolataival

zárom: 

„Itt csak a legfőbb vonásaiban akarom e legnemesebb emberi
hivatást (a tanítást) jellemezni. 
Ilyen szenvedély nélkül senki sem lehet jó tanár. Ehhez az áldott,
felejthetetlen munkához tehát, úgy látszik, temperamentum kell
mindenekelőtt, aztán mégegyszer mindenekelőtt: tehetség. 
Mi kell hozzá mindenekelőtt? Mélységes, minden tulajdonságon,
minden embereken tett rossz tapasztalaton túláradó és ellenállha-
tatlan emberszeretet. És az a reménykedés, amely a nevelő munká-
ja alatt állandóan veszélyeztetve van, az a töretlen bizalom, hogy
minden meddő fáradozása, minden hiábavaló munka ellenére
mégis, még mindig hatni akarjon az emberi lélekre, hogy
nemesíteni akarjon, hogy nevelni akarjon.... ez pedig szenvedély

kérdése. Ilyen szenvedély nélkül senki sem lehet jó tanár. Ehhez az
áldott, felejthetetlen munkához tehát, úgy látszik, temperamentum
kell mindenekelőtt, aztán még egyszer mindenekelőtt: tehetség.
S milyen legyen ez a tehetség? Hogy csak a legfőbbet említsem,
két dologra okvetlenül vonatkoznia kell. Nagy hajlam legyen
benne, hogy ontsa tüzét, hogy lehetőleg mindazt közölni akarja,
amit közölhet, s a kétségei közül azokat, amelyeket még fejletlen
lélek megérthet, valamint hogy példájával hatni akarjon minden
erővel – ez az első! 
És a második: hogy emlékezni tudjon saját fiatalságára. Vagyis
mire? 
Hogy mi az, ami neki örömet szerzett valaha is, mi az, ami fájt. 
Ez mindennél fontosabb, mert akkor tisztában van azzal is,
hogy mivel oszt örömet vagy bánatot... – Nehogy azt hidd, te
gyerek, hogy én könnyen veszem a te dolgodat. Hogy én előbb
megbuktatlak, aztán elmegyek sört inni. Ami neked fontos,
nekem is fontos – ezzel a szóval kezdtem a tanévet életem
legszebb munkája, középiskolai tanárságom idején.”
Kívánom minden pedagógusnak, hogy sokáig megőrizhesse ezt

a szenvedélyt, és hogy soha ne feledje el a saját fiatalságát. 

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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Rosos István éltében rendkívül népszerű volt, minden posztjára,

amit viselt, egyhangú szavazással választották meg. Soha nem

törekedett magas posztokra, mindenkor a köz érdekének vetette

alá tevékenységét. S hogy mennyire tisztelték? Például 1848.

március 15-én nagyszámban jelentkeztek a fiatalok a

Nemzetőrségbe, majd este csapatostul tisztelegtek a nép legked-

veltebb embereinél, legelőször Rososnál – olvasható a veszpré-

mi Múzeumi Közleményekben. A Veszprém megyei Nemzet-

őrség első akciójában – miután már nem jutott számára tiszti

hely – honvédként vett részt a Dráva vonal védelmében. Halála

sem volt „vezető hír.” A megyében megjelenő 4 újság –

Veszprém, Veszprémi Független Hírlap, Veszprémi Közlöny és a

Pápai Lapok – csak néhány soros hírt közölt haláláról és a

temetéséről. Nekrológ nem jelent meg. A vezető hír, ami „min-

dent vitt”: 1888. június 1-én kinevezték az új megyéspüspököt,

báró Hornig Károlyt. Nem emlékeztek meg haláláról sem a

megyei-, sem a Veszprém városi tanácsüléseken sem, de nem

jelent meg méltató írás születésének 100. évfordulóján 1911-ben

a megyei lapokban sem.  

Haláláról is egyedül Veszprém város lapja a „Veszprém” írt

1888. június 3-án a szokásos gyászjelentésnél néhány sorral töb-

bet: „Vármegyénk székházán, a városházán és középületeinken
lengő gyászlobogók tegnap reggel óta hirdetik, hogy vármegyei
közéletünk egyik kimagasló alakja Rosos István nincs többé. Már
kevesen vannak abból a régi gárdából köztünk, melynek a
boldogult több mint fél évszázadon át kiváló tevékenységű
munkás tagja volt. Vármegyénk közügyeiben, úgy is mint a vár-
megye egyik legtekintélyesebb birtokosa s úgy is mint a vármegye
tisztviselője tevékeny részt vett. Veszprém város közügyeiben is
bosszú időn keresztül irányadó vezérférfiú volt.” De jellemző,

hogy a nekrológban hibásan jelenik meg a születési éve, ami a lap

szerint 1810. A szentkirályszabadjai anyakönyvi bejegyzés szerint

1811, mely évben csak ez az egy bejegyzés található. 

Rosos István 1811. 04. 27-én született Szentkirályszabadján.

Apja Rosos Ignác, anyja Gyulai Gaál Teréz, kinek ez volt a

második házassága. 1831-ben nevezték ki tiszteletbeli megyei

aljegyzőnek, s már a következő évben második aljegyzővé

választották. 1837-ben táblabíróvá választották meg, 1840-ben

lett megyei aljegyző s három év múlva a közbizalom a vármegye

főjegyzőjévé tette. 1847-ben, a tisztújító szék alkalmával, első

alispánnak lett kijelölve és meg is választották. Az 1848/49-es

szabadságharc leveréséig viselte e hivatalát. 1861-ben újból meg

lett választva első alispánnak, e hivatalát azonban csak három

hónapig viselte. 1861 után Veszprém és a vármegye közéletében

tevékenyen vett részt, majdnem minden fontosabb bizottságnak

és küldöttségnek tagja volt. Rosos István Papkeszi melletti Sári-

pusztán fekvő kastélyában, 1888. június 2-án hunyt el és temet-

ték a családi sírboltba.

Mint látható, az utókor teljesen elfelejtette. Igaz, az 1861. évi

megyei állandó bizottmány – miután Rosos István elköszönt a

megyei bizottmánytól, az összes tisztviselőtől, a megye pecsétjét

visszaadta a bizottmánynak, majd a beszéde végén „… jövőre is
felajánlván szolgálat készségét s egész tevékenységét mindenkor-
ra…” – elismerte eddigi munkáját. A bizottmány nevében

Szabadhegyi Antal képviselő válaszolt és javasolta: a leköszönő

Rosos István alispán érdemeit méltassák és azt jegyzőkönyvben

örökítsék meg, mely szerint. „A megye osztatlan óhajtásával
találkozott indítvány közlelkesedéssel elfogadtatván; az évek
hosszú során át, különösen a nemzeti nagyságra nézve dicső, de
következéseiben szomorú emlékű, a hazára s így a megyére is
válságos korszak alatti, midőn a nemzetnek alkotmányáért sőt
önfenntartásáért szerencsétlen kimenetelű küzdelme a hazafiúság
jutalmául csak a vértanúság dicsőségét nyújthatta, tanúsított
önfeláldozó buzgósága, s a legnehezebb viszonyok közt is biztos
irányt adó – de a becsület s kötelességgel soha alkudozni nem
tudott – tapintata által szerzett érdemei Rosos István volt első
alispán úrnak jegyzőkönyvileg megörökíttetni rendeltetnek;
utánzásra serkentő például az utókornak, s tanulságul, hogy a
valódi polgári érdemeket is követni azoknak egyedüli – de
legszebb jutalma, a hálás elismerés örökké tartó koszorúja.”
A hálás elismerés örökké tartó koszorúja – olvasható a meg-

emlékezésben. Örökké tartott? Gyakorlatilag elfelejtették.

Mintha nem is létezett volna. Vajon mi lett sírboltjával? Erre (is)

szeretnék majd választ kapni, hiszen Rosos Istvánt még teljesen

és végérvényesen nem felejtették el. És ismert a mondás: Csak az

hal meg, kit elfelejtenek. 

DR. FÖLDESI FERENC

Rosos István, az elfelejtett Veszprém megyei közember

Tisztelt Lakosság!
Az idei évben szeretnénk megvalósítani egy kiállítást helyi amatőr művészek alkotásaiból.

A tárlat tervezett ideje: 2012. december 2-től december 21-ig.
Helyszín: Kultúrház, Papkeszi

A kiállításra várunk festményeket, fotókat, rajzokat. A műveket keretezve kell hozni.
A részletekről érdeklődni lehet Savanyu Beáta kulturális szervezőnél a kultúrházakban nyitva tartási időben az 588-680-as

(Papkeszi), vagy a 484-556-os (Color) telefonszámon, vagy az epapkeszi@gmail.com email címen.

Az alkotásokat 2012. november 19. és 29. között kell eljuttatni a papkeszi Kultúrházba.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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Falunapok
Engedje meg, tisztelt Olvasó, hogy az idei

falunapról szóló beszámolót megelőzően

kicsit visszatekintsek a tavalyi rendez-

vényre.

Az elmúlt évben a falunap után egy névte-

len levéllel lettem „gazdagabb”. A borí-

tékban – amit egyébként Veszprémben

adtak postára – egy újságkivágás volt,

Hajmáskér falunapi programjaival, ezt

kiegészítették az alábbi szöveggel: „Ez egy

igazi falunapi program.” „Tanuljon

belőle.” Az igazat megvallva néhány

szempontból akár építő jellegű is lehetne

a levélküldő észrevétele – sajnos azonban

biztos vagyok benne, hogy nem annak

szánta. Azzal nem lehet vitatkozni, hogy

Hajmáskéren minden évben nagyon tar-

talmas, híres-neves fellépőkkel bővelkedő

rendezvénnyel várják az érdeklődőket.

Lehet tanulni is belőle, amennyiben a le-

vélküldő a tanulást arra értette, hogy

átnézve a fellépők sorát, esetleg ötletet

meríthetünk. Viszont a kedves levélküldő

egy dolgot semmiképpen nem vett

figyelembe – így juthatott arra a téves

következtetésre, hogy összehasonlítsa

Papkeszi falunapi programjait Hajmás-

kérével – a rendezvényre fordított (fordít-

ható) pénzösszeget. A rendezvényre

elkölthető összeg az, ami elsődlegesen

meghatározza a lehetőségeket: ennek

függvényében tudunk például fellépőket

hívni. Mióta falunapot szervezünk a

településen ez az összeg mindig nagyon

kevés, egy, két esetleg három százezer

forint! Tavaly 450.000 Ft, az idén pedig

650.000 Ft. (Ami így önmagában talán

sokak számára jelentős összegnek tűnik,

és ez részben igaz is, de a fellépési díjak –

ha sztárvendéget szeretnénk hívni –

150.000 Ft-nál kezdődnek, a határ pedig

a csillagos ég. A fellépési díjakon kívül

pedig egyéb más kiadásai is vannak egy

ilyen rendezvénynek.) Időnként vissza-

nézem a korábbi évek programjait és

magam is meglepődöm azon, hogy az a

kevés pénz – ügyesen beosztva – tartalmas

program megvalósítását tette lehetővé, de

valami mégis hiányzott. Valami, vagyis

inkább valaki, aki odacsábítja azokat a

lakosokat, is, akik egyébként rendszere-

sen otthon maradnak.

Azt a levélküldőnek is el kell ismernie,

hogy azon a településen, ahol a takaró

(egy település, vagy egy-egy rendezvény

költségvetése), ami alatt nyújtózkodni

lehet óriási, a lehetőségek tere roppant

tág, ahol azonban szinte zsebkendőnyi a

takaró, ott nagyon meg kell gondolni

egyáltalán magát a nyújtózkodás fogal-

mát is. (Mint például a mi rendezvé-

nyeink esetében.)

A lakossági visszajelzések azonban mindig

arra engedtek következtetni, hogy a

településen élők – itt természetesen azokra

a lakosokra gondolok, akik ellátogattak a

falunapi rendezvényekre – általában

elégedettek az adott évi falunappal.

A saját háztartásából mindenki tudja,

hogy amikor tele a pénztárca nagyon

könnyű vásárolni, amikor azonban úgy

kell benne összekaparni a forintokat,

akkor szinte művészet a vásárlás. Ebben

az évben a falunapra fordítható összeg

kicsit szabadabb tervezést tett lehetővé, de

még mindig nem költhettünk el milliókat,

mint a szomszéd települések. Viszont töb-

bet tehettünk, mint tavaly. Az is igaz,

hogy az iskola épületén júniusban elkez-

dődött felújítási munkálatok miatt –

aminek következtében rendezvényünknek

más helyszínt kellett választani – egyéb

kiadásaink is lettek. Összességében azt

gondolom – idén is egy tartalmas, olyan

igazi falusi jó bulit sikerült összehozni.

Egy rendezvény az utolsó pillanatig vál-

tozik; előfordulnak olyan, be nem tervezett

események, amik kisebb- vagy nagyobb

mértékben változtatnak a terveken. Az

idén ezt sikerült alaposan megtapasztalni.

A tavalyi évhez hasonlóan most is pén-

teken kezdtük a falunapozást a meg-

nyitórendezvénnyel, amely természetesen

Ráczkevi Lajos polgármester úr megnyitó

beszédével kezdődött. Ekkor került át-

adásra a „Papkesziért” Érdemérem, amit

az idén Baksa Árpád, a Papkeszi Őszi-

rózsa Nyugdíjas Klub elnöke vehetett át,

majd Dr. Kontrát Károly államtitkár úr

mondott ünnepi köszöntőt.

Az ünnepi műsort az óvoda Süni cso-

portjának gyermekei nyitották meg, akik

Zelk Zoltán Három nyúl című verses

meséjével csaltak mosolyt a nézők arcára.

A gyermekeket Kántoné Istók Klára és

Győrfiné Virág Irma készítették fel. Az

ovisokat a Bocskai István Református

Általános Iskola „Kéknefelejcs” nép-

tánccsoportja követte kapuvári ver-

bunkkal és sárközi összeállítással, amely-

ben lány karikázót, ugróst, lassú- és friss

csárdást láthattak vendégeink. A nép-

tánccsoportot Bertáné Pintér Judit vezeti.

A tánc után a Rest Macskák Amatőr Szín-

játszó Csoport tagjai léptek a színpadra,

akik erre az alkalomra Vaszary János

bohózatával, „A kalap”-pal készültek. Az

előadást követően Pergő Margit pol-

gármester asszony megnyitotta Holányi

Julianna festőművész kiállítását. Holányi

Julianna Nagyenyeden, a Maros partján

fekvő hangulatos erdélyi városban

született. Gimnáziumi tanulmányait a

Bethlen Gábor Kollégiumban, az egyete-

met pedig Kolozsváron végezte. Képző-

művészeti fejlődését kezdetben rajz-

tanárai, Székely Mihály és Szász Árpád

irányították, de meghatározó szerepe a

korán elhunyt Gazdáné Olosz Ella tex-

tilművésznek, a kollégium tanárának volt.

Nagyenyeden elvégezte a Horhat Horea

festőművész által irányított három éves

festőiskolát, Martonvásáron pedig elvé-

gezte a prof. Beung-Kun Sou dél-koreai

Dr. Kontrát Károly ünnepi köszöntőt
mondott A „Papkesziért” Érdemérem átadása
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festőművész által vezetett akvarell- és kol-

lázs mesterkurzust. Kedvelt technikái az

akvarell, pasztell, tus és az akril. Alkotá-

sai megtalálhatók köz- és magángyűjte-

ményekben, bel- és külföldön egyaránt

(Románia, Ausztria, Németország, Svéd-

ország, Izrael, Svájc, USA, Franciaország,

Dél-Korea, Japán, Anglia, Kanada,

Norvégia, Törökország, Csehország,

Ausztrália, India, Dubai, stb). Több éven

át résztvevője volt a Nagyenyedi INTER-

ART Nemzetközi Művésztelepnek, és

több hazai művésztelepeknek is (Csopaki

Fiók- Art Művésztelep, Pincehely,

Balatonföldvár). Munkái számos kiad-

ványt illusztráltak, így többek között az

1995-ös „Bakony-Balatoni Kalendári-

um”-ot, az „Új Horizont” Veszprém

megyei és „Irodalmi Jelen” irodalmi

folyóiratokat, Hantz L. Irén: „Nagyenyed

szóban-képben” és Rácz Levente: „123

vers Nagyenyedről” című könyveket,

valamint egyéb megyei kiadványt,

könyvborítót és útikönyvet. Több díj

tulajdonosa: A romániai megyei és orszá-

gos pályázatokon nyert I. és II. díjat, MH

alkotóművészeti pályázatán Veszprém

megyei különdíjat és országos II. díjat,

Kaposvári „Miniatűr Biennále’ 98”

pályázaton közönségdíjat, I. Balaton Sza-

lon ’2008 Nemzetközi Biennále – Dicsérő

Oklevelet, a IV. BOR-KÉP-TÁR’2010

Balatonfüred – Balatonfüred Önkor-

mányzatának díját. Csoportos kiállításai

száma több mint 200, egyéni kiállításai

száma 106. A kiállítást Papkeszin a

Kultúrházban július 23-tól augusztus 3-ig

tekinthetik meg az érdeklődők a Kultúr-

ház nyitva tartási idejében.

A kiállítás-megnyitó után polgármester

úr oklevelet adott át azoknak a gye-

rekeknek, akik a tavalyi évben rendszere-

sen szerepeltek a település kulturális

műsoraiban. Oklevelet kapott: Barnóczki

Bertold Boldizsár, Brasch Renáta,

Derbák Balázs, Fekete Márk, Horváth

Bálint, Horváth Máté, Humpók Fanni,

Katona Alexandra, Klemencz Attila,

Klemencz Bianka, Klemencz Marietta,

Kovács Kende, Kovács Richárd, László

Zoltán, Leposa Virág Kata, Magas Mária

Mercédesz, Szabó Dávid, Takács Erik.

Az oklevelek átadását követően a meg-

nyitórendezvény egy pohárköszöntővel

zárult, majd meghívott vendégeinket egy

állófogadással vártuk a kisteremben.

A szombati napon 9.00 órától kezdetét

vette a főzőverseny, majd szépen sorban

megkezdtük „A falu legerősebb embere”,

és a „Micsoda nő” versenyeket, valamint

a gyermekek részére az Egy perc és nyersz

játék mintájára összeállított vidám

versenyt – ez utóbbit Kukáné Horváth

Barbara és ifj. Balatoni József tervezte

meg és bonyolította le.

A főzőversenyre az idén négy csapat jelen-

tkezett, ami a tavalyi jelentkezések számát

kicsit alulmúlta, de a csapatok ugyanolyan

lelkesedéssel készítették el az ételeket. Az

idén sem határoztuk meg, milyen ételt kell

készíteni, egy dolog volt fontos kritérium,

hogy mindenképpen a helyszínen kellett

megfőzni a bográcsost. A zsűri tagjait

most is a helyszínen választottam ki. A

zsűri elnöke a Zséréről érkezett Szakács

Klaudia volt, a zsűri tagjai pedig Czaun

Lajos és Polák József. A zsűri a szokásos

kritériumok szerint értékelte az étkeket:

milyen az étel íze, milyen a színe, és külön

pontozták az ún. összhatást.

A verseny eredménye:
I. helyezett: Szilu és csapata (Pince-

pörkölt)

II. helyezett: „Mákos nudli” csapat

(Babos karaj)

III. helyezett: Rest Macskák Amatőr Szín-

játszó Csoport (Somogyi tarhonyás/huszár

bográcsos)

Különdíjban részesült: „Mini séfek”

csapat (Csángó gulyás)

„A falu legerősebb embere” versenyben

csupán első ránézésre voltak könnyűek a

versenyfeladatok, a valóságban azonban

mindegyik versenyzőnek össze kellett

szednie az erejét, és természetesen az

ügyességét, hogy előkelő eredményt

érhessen el. A „Micsoda nő” verseny

feladatai is hasonlóak voltak, bizony nem

kis erőkifejtést igényeltek. 

A „Falu legerősebb embere” verseny fela-

datai. 1. gumicsizma hajítás (értelem

szerűen az a versenyző kapta a maximális

pontszámot, aki a legmesszebb dobta a

lábbelit); 2. futás medicinlabdákkal (egy

zsákot telepakoltunk medicinlabdákkal,

és ezzel kellett meghatározott távon a

legrövidebb idő alatt célba érkezni);

3.vizesvödör kitartás (egy-egy vízzel

töltött vödröt kellett a játékosoknak

vízszintes karral tartani, a legtöbb pont

járt annak a versenyzőnek, aki hosszabb

A kiállítás megnyitását követően (Holányi Julianna,
Pergő Margit polgármester asszony, Ráczkevi Lajos polgármester)

Humpók Mária és Baksa Árpád Horváth Istvánné
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ideig bírta); 4. felhúzódzkodás (1 perc

alatt a lehető legtöbbször kellett fel-

húzódzkodni); 5. üdítő, vagy sörivás (fél

liter italt a leggyorsabban meginni)

A „Micsoda nő” verseny feladatai:

1. gumicsizma hajítás; 2. futás medicin-

labdákkal (itt a labdákat két kosárba és

egy vállra akasztható bevásárló táskába

tettük); 3. vizesvödör kitartás (mint a

fiúknál, csak kevesebb vízzel); 4. kötél-

húzás (Simon Jójárt Sándorral kellett

kötelet húzni); 5. üdítőivás (2 dl üdítőt

kellett a legrövidebb idő alatt meginni).

Eredmények:
„Micsoda nő” verseny eredményei:
I. helyezett Varga Gizella (15 pont)

II. helyezett Horváth Annamária (14 pont)

II. helyezett Várkonyi Alexandra (13 pont)

További versenyzők, akik emléklapot

kaptak: Magas Mónika (12 pont), Humli

Tamásné (11 pont), Klemencz Attiláné (9

pont), Varga Zsoltné (9 pont), Magas

Józsefné (7 pont), Savanyu Beáta (7

pont), Varga Andrásné (6 pont).

„A falu legerősebb embere 2012.” ver-
seny eredményei:
I. helyezett Torma Krisztián (23 pont)

II. helyezett Kovács Richárd (17 pont)

III. helyezett Rafael Róbert (14 pont)

További versenyzők, akik emléklapot

kaptak: Horváth Zsolt (11 pont), Tóth

Szilárd (10 pont), ifj. Humli Tamás

(9 pont).

Az „Egy perc és nyersz” játék eredménye:
1. kategória – 14 éves korig:
I. helyezett: Takács Donáta Dóra

II. helyezett: Tasi Viktória

III. helyezett: Takács Erik

További versenyzők, akik emléklapot

kaptak: Kovács-Renner Kamilla, Birta

Ildikó Regina, Magas Mária Mercédesz,

Lengyel Szabolcs.

2. kategória – 15 éves kortól:
I. helyezett: Treier Patrik

II. helyezett: Horváth Bálint

III. helyezett: Horváth Krisztián

További versenyzők, akik emléklapot

kaptak: Horváth Erzsébet, Horváth

Máté.

A zsíroskenyér szépségversenyre hárman

jelentkeztek, és nagyon ötletesen fel-

díszített kenyereket hoztak: volt balatoni

tájképet ábrázoló, virág alakú, hóember

formájú, vagy volt, aki egy középkori

lovagvárat épített vizesárokkal, felvonó-

híddal. 

I. helyezett: Varga Gizella, II. helyezett:

Barnóczki Bertold Boldizsár, III.

helyezett: Klemencz Bianka.

A versenyek mellett rendőrkutya bemu-

tatóval vártuk még az érdeklődőket,

illetve a gyermekek nagy örömére egy

rendőrautó is érkezett a helyszínre, amibe

beülhettek és természetesen a hangos-

beszélőt is kipróbálhatták.

Az ingyenes légvár is nagyon sok érdek-

lődőt vonzott, de a délelőtt folyamán a

park szinte minden szeglete benépesült,

és egy kis vidámpark került felépítésre a

gyermekek nagy örömére és a szülők kis

bánatára. Majdnem megfeledkeztem az

arcfestésről, ami szintén nagyon fontos

program, hiszen a gyerekek imádják,

amikor festethetnek az arcukra. Az

arcfestésben az idén Förköli Katalin és

barátnője Bertalan Imola állták a kisebb

és nagyobb gyerekek támadását, és igye-

keztek a felmerülő kéréseket megfesteni.

A délutáni programjaink 16.00 órakor

kezdődtek egy szent misével, a katolikus

imaházban. A kulturális program 17.00

órakor indult a délelőtti versenyek ered-

ményeinek ismertetésével és a díjátadás-

sal. 17.30-kor lépett színpadra Dred &

Doris, őket a Rest Macskák követték egy

rövidke jelenettel, melynek címe Szegény

özvegy volt. A darabban Horváth

Annamária, Horváth Lászlóné, Józsa

Balázs és Varga Zsoltné szerepeltek. A

műsor sztárvendéggel folytatódott, Sipos

F. Tamás „retro” dalaira táncoltak a

„küzdőtéren” a rajongói. A műsor na-

Sipos F. TamásDred & Doris

Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport
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gyon szuper volt, az eső ellenére Sipos F.

Tamás is rendületlenül énekelt a közönség

pedig rendületlenül tombolt. Én pedig

sajnálkoztam hevesen, hogy át kell

költöznünk a Kultúrházba, hogy folytatni

tudjuk a programot. Egy rövid csúszást

eredményezett a nem várt időjárás, de a

kultúrházban töretlen érdeklődéssel

várták a nézők a további műsort, ami a

„Csak csajok” anyukákból álló formáció

egyik koreográfiájával folytatódott. Őket

a Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub

összeállítása követte: Humpók Mária és

Baksa Árpád egy Lujza és Jenő jelenetet,

Horváth Istvánné pedig egy Petőfi

Sándor verset adott elő. Majd a Kiscsillag

hastánccsoport helyi tagjai, Brasch

Renáta és Humpók Fanni egzotikus

táncát láthatták az érdeklődők.

A következő fellépők a zirci ugróköteles

lányok voltak, akik egy fergeteges műsor-

ban mutatták be, hogy az ugrókötelezés

nem egy unalmas sportág. 

A Sorstárs Népdalkör két dalcsokorral

készült az idei falunapi programra: szat-

mári dalokat, és magyarbödi csárdásokat

énekeltek.

Majd a Csillag Musical Stúdió következett

egy vérbeli rock&roll dalokat felvonultató

előadással, utánuk pedig ismét a „Csak

csajok” vették birtokba a színpadot.

Majd egy rövid összeszerelést és behang-

olást követően színpadra léptek a Hódító

Hódok. Ők egy fiatalokból álló zenekar,

ennek ellenére nagyon jól játszottak. Az,

hogy nem mindenkinek nyerték el a tet-

szésüket, betudható a generációs- és a

stílusbeli különbségeknek, azonban a

zárt tér sem hatott előnyösen a hangzás-

ra. És végül a hajnalig tartó utcabál

helyett a hajnalig tartó bál következett.

Valóban hajnalig tartott, 4 órakor ját-

szotta el a zenekar az utolsó számot.

Úgy gondolom, ez lett volna az utóbbi

évek legjobb falunapi rendezvénye, ha

nem szól közbe az időjárás. Szerencsére

azonban még így is nagyon sokan követ-

tek minket a Kultúrházba, és úgy hiszem

nem bánták meg. 

Az idén sem csak az anyagiak segítették a

rendezvényt emlékezetessé tenni, hanem

a helyi lakosok önkéntes és önzetlen

munkája. Ezúton szeretném megköszönni

mindazoknak a segítségét, akik munká-

jukkal hozzájárultak – akár a pénteki,

akár a szombati – programok zökkenő-

mentes lebonyolításához.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

„Csak csajok”

Csillag Musical Stúdió

Zirci ugrókötelesek

Sorstárs Népdalkör

Brasch Renáta és Humpók Fanni a Kiscsillagok
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Új könyvek érkeztek a település könyvtáraiba
A colori klubkönyvtár ajánlója:
Gyermekeknek: 
Ágai Ágnes: A titkokat az ujjaimnak mondom el

Bálint Ágnes: A Futrinka utca lakói

Baxter, Nicola: A legkísértetiesebb kísértetház

Király Péter:  Kalandok a kamrában

Mesék öt percben

Varga István: Öreg sas meséi

Ifjúsági regények:
Dale, Anna: Boszorkányoknak suttogó

Dunbar, Fiona: Lulu és a kívánságsüti

G. Szabó Judit: Kristályszív akció

Lamb, Kathryn: Lehetne rosszabb?

Morpurgo, Michel: Hadak útján

Robinson, Barbara: Legeslegjobb tanévem

Snicket, Lemony: A balszerencse áradása sorozat: A halálos műtét

(8), A hüllők terme (2), A liftakna titka (6), A rejtélyes levél (3),

A titkok malma (4), A visszataszító város (7), A zord iskola (5)

Regények:
Ambrose, David: Véletlen

Brijs, Stefan: Angyalgyár

Chandler, Raymond: Asszony a tóban

Dorogi Edit: Ne nézzenek nyúlnak!

Faulks, Sebastian: Az ördög táncba visz

Gruber, Michael: A boszorkányfiú

Hill, Joe: A szív alakú doboz

Hjortsberg, William: Angyalszív

Hohlbein, Heike: Tizenhárom

Macdonald, Ross: A csontketrec

Martin, George R. R.: A tűz és a jég dala sorozat: Trónok harca,

Királyok csatája, Kardok vihara, Varjak lakomája, Sárkányok tánca

Moriarty, Sinéad: A földre szállt nagynéni

Palahniuk, Chuck: Harcosok klubja

Peake, Mervyn: Titus Groan

Pinol, Albert S: Hideg bőr

Sand, Julia: A gránátköves karácsonyfadísz

Selby, Hubert: Utolsó letérő Brooklyn felé

Sorel, Frank: A régi kastély asszonya

Wick, Lori: Ezer vihar

A papkeszi könyvtár ajánlója:
Gyermekeknek
Crossetéte, Charlotte: Lánynak lenni … csúcs

Horváth Judit: Rózsák hercegnője

Senoussi, Samir: Fiúnak lenni …. Csúcs

Stilton, Geronimo: A metró fantomja

Stilton, Geronimo: A Tenebrax család titka

Stilton, Geronimo: Ajjaj, micsoda baj!

Stilton, Tea: A szentjánosbogarak klubjának győzelme

Stilton, Tea: Szabad egy táncra?

Ifjúsági regények:
Morpurgo, Michael: Hadak útján

Vidra Gabriella: A fekete kő titka (A Tudás könyvei 1.)

Regények:
Bauermeister, Erica: Ízek életre-halálra

Baxter, Stephen: Időhajók

Carriger, Gail: Lélektelen

Coelho, Paulo: Mint az áradó folyó

Deaver, Jeffery: Bármi áron

Eco, Umberto: A prágai temető

Fábián Janka: Virágszál

Frei Tamás: A megmentő

Grylls, Bear: Istenek aranya

Lark, Sarah: A fehér felhő földjén

Larsson, Stieg: A kártyavár összedől

Larsson, Stieg: A lány, aki a tűzzel játszik

Larsson, Stieg: A tetovált lány

Nagy Szilvia, Szabó Anna Eszter: Egyetemista lány támogatót keres

Nesbo, Jo: Denevérember

Pallavicini Zita: Egy őrült grófnő naplója

Rave, Robert: Intimgyanta

Roberts, Nora: Bűbájosok

Scarrow, Simon: A legio

Scott, M. C.: A római kém

Ugron Zsolna: Szerelemféltők

Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Felhívom a tisztelt olvasók figyelmét, hogy
a könyvtárak 2012. augusztus 21-től 31-ig

szabadság miatt zárva tartanak.

Elő nyitva tartási nap
Papkeszin: szeptember 3. 15.00
Colorban: szeptember 4. 17.00



10 PPPP aaaa pppp kkkk eeee ssss zzzz iiii     HHHH íííí rrrr llll aaaa pppp 2012. augusztus

Tisztelt Lakosság!
A Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport szeretettel várja azon lakosok jelentkezését, akik úgy gondolják magukról,

megállnák a helyüket a színpadon amatőr színjátszóként. 

Elsősorban azon vállalkozó kedvű hölgyek és urak jelentkezését várjuk, akik nem riadnak vissza a szövegtanulástól,

és a rendszeres próbáktól, és akik eredményesen tudnak együttműködni a csoport jelenlegi tagjaival.

Jelentkezni lehet Savanyu Beáta kulturális szervezőnél a Kultúrházakban.

REST MACSKÁK AMATŐR SZÍNJÁTSZÓ CSOPORT

Június utolsó szombat éjszakáján hat bejelentés érkezett öt

településről, hogy a környezetükben szóló hangos zene, vidám

társaság miatt nem tudnak pihenni. Nemcsak közvetlen Bala-

ton-parti településekről van szó!

A kocsmából kihallatszó zenére, az onnan „vidáman” kilépő
hangoskodó vendégekre ugyanúgy érkezett panasz, mint a
nyaralóban házibulizó fiatalokra, vagy a szomszédoknak előre
bejelentett születésnapot ünneplő ötvenesekre.

A Rendőrkapitányságra érkező, a „„ccsseennddhháábboorrííttááss””-sal kapcso-

latos bejelentésekre a járőrt minden esetben kiküldi az ügyeletes.

Nem is gondolnák, hogy milyen gyakran fordul elő meg-

alapozatlan bejelentés, amikor nincs, nem hangos vagy engedé-

lyezett a zene (rendezvények esetében), és hogy milyen gyakran

csak a rendőrségnek szólnak, és nem is próbálnak meg szót

érteni a panaszosok hangoskodó embertársaikkal. 

A Rendőrség a megalapozott bejelentésekre történő intézkedés

során eellőősszzöörr  ffiiggyyeellmmeezztteettii a hangerő csökkentésére az

„elkövetőket”, de ha másodszor is érkezik bejelentés, mert újra

felhangosították a zenét, vagy nem csendesedett le a mulatozó

társaság, ffeelljjeelleennttéésstt  tteesszznneekk  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ffeelléé.. A jegyző

jogköre a bírság mértékének meghatározása és kiszabása. Per-

sze, ha valaki „visszatérő” kuncsaft, azt honorálni szokták, és

előfordulhat, hogy egy szórakozóhelyet akár be is zárnak.

A Rendőrségre érkező bejelentések, feljelentések esetében

gyakran találkozunk azzal a jelenséggel, hogy az emberek nem

beszélik meg egymással a problémáikat, nem is próbálnak meg

egyezkedni, kompromisszumra jutni még rokonságon, családon

belül sem.

VVaallaahhooll  eellvveesszzeetttt  aa  kkoommmmuunniikkáácciióó  ééss  aa  ttoolleerraanncciiaa  aazz
éélleettüünnkkbbőőll!! Nem kérdezzük meg a másiktól, hogy vagy, nem

halljuk, hallgatjuk meg, milyen gondjai vannak, mert nekünk

is van elég! Persze ez nem mindenkire és nem mindig

érvényes. Vannak szomszédok, akik figyelnek egymásra,

rokonok, akiknek feltűnik, ha régen hallottak egymásról, és

segítséget kérnek a rendőrségtől, hogy az esetleges bajt

megelőzzük.

Június végén történt. Az egyik forró napon egy balatonalmádi

férfi bejelentette, hogy idős szomszédját nem látta egész nap.

Tolerancia és mennyire figyelünk egymásra

Augusztus 7. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klub-
foglalkozása 17 órától a Kultúrház kistermében
Augusztus 11. Családnap Colorban a sportpálya melletti parkban
Augusztus 20. Ünnepély Papkeszin 10.30-kor Papkeszin a
Közösségi parkban
Szeptember 4. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klub-
foglalkozása 17 órától a Kultúrház nagytermében
Szeptember 22. Szüreti felvonulás és bál – a MACSOSZ ren-
dezvénye
Szeptember 26. Irodalmi teaház 18 órától
Szeptember 29. Károlyi László Emléktalálkozó – Sorstárs Nép-
dalkör rendezvénye

Október 1–5. Országos Könyvtári Napok helyi programjai
Október 2. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klub-
foglalkozása 17 órától a Kultúrház kistermében
Október 6. Aradi vértanúk emlékműsora 19 órától
Október 7. Idősek napi rendezvény Papkeszin 16 órától
Október 13. Papkeszi Polgárőrség közgyűlése 10 órától
Október 14. Idősek napi rendezvény Colorban 16 órától
Október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlék-
műsora 10.30-kor Papkeszin.
Október 31. Mindenszentek és Halottak napi megemlékezés a
községi temetőben – Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub ren-
dezvénye 15.30-tól

Rendezvények
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CASCÓS ÖNRÉSZ
JÓVÁÍRÁS 

Ha Önnek saját maga által okozott gépjárműkára

van és rendelkezik CASCO biztosítással,

de sokallja az önrészt,akkor kérje díjtalan

tájékoztatónkat arról, hogy a javítás mértékétől

függően mekkora részt tudunk átvállalni

az ÖN részéből!

TELETANK AKCIÓ 
Amennyiben az Ön autójában egy másik jármű

okozott kárt akkor az okozó jármű felelősségbiztosítása

fizeti az Ön kárát. Ebben az esetben ha a javítással

a műhelyünket bízza meg és a javítás nettó végösszege

meghaladja a 250.000 Ft-ot akkor teljesen mindegy

mennyi üzemanyag volt az autójában –

mi teletankoljuk saját költségünkön

és azt számlával igazoljuk.

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Auto Quality Kft.

Veszprém Lahner Gy. U 12

Tel.: 70/3342-976 • www.autopolir.hu

Aggodalma jogos volt. A 80 éves férfi előző nap délutánja óta nem

tudott felkelni, a kiszáradástól és a tragédiától az értesített rendőrök

mentették meg. 

A rendkívüli hőség nemcsak az idősekre és a kisgyermekekre veszé-
lyes, mindnyájunknak oda kell figyelni a megfelelő mennyiségű
folyadék fogyasztására, étkezésre, a napon való tartózkodásra, hogy
megelőzzük a bajt.

Erre különösen a strandoló vendégek, a túrázók, a kertészkedő ház-

és telektulajdonosok figyelmét hívom fel, és persze a felelősséget érző

szülőkét.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk a tisztelt Lakosságot a 22001122..  sszzeepptteemmbbeerr  2222--éénn megrendezésre kerülõ SSZZÜÜRREETTII  MMUULLAATTSSÁÁGGRRAA..

TTeerrvveezzeetttt  pprrooggrraamm::
14.00-tõl vidám traktoros felvonulás

16.00-tól kulturális mûsor a Kultúrház udvarán (A mûsort követõen megvendégeljük a résztvevõket.)
20.00-tól bál a Kultúrházban.

(Idén is lesz udvardíszítõ verseny, illetve a jelmezbe öltözött felvonulók tombolajegyet kapnak,
amelyet a bálban a tombolahúzáskor felhasználhatnak.)

A részleteket a késõbbiekben szórólapokon olvashatják.  Az idén is látogasson el rendezvényünkre! Szeretettel várjuk!

REST MACSKÁK AMATÕR SZÍNJÁTSZÓ CSOPORT

MEGHÍVÓ
Papkeszi Községi Önkormányzat
szeretettel meghívja a tisztelt
lakosságot az
augusztus 20-i ünnepi mûsorra,
amely 10.30-tól a közösségi park-
ban kerül megrendezésre.

V. ENDRÉDI JÁNOS AMATÕR
ASZTALITENISZ EMLÉKVERSENY

2012. november 8-tól Colorban a vitéz Bartha Andor
Kultúrházban
Nevezési díj: 500 Ft/fõ
Jelentkezni a Kultúrházakban lehet nyitva tartási idõben,
vagy elektronikusan az epapkeszi@gmail.com email
címen legkésõbb november 7-ig.

SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZÕ
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Ha van kedve játszani, töltse ki a tesztet, karikázza be, vagy

húzza alá a helyesnek gondolt választ, majd névvel, lakcímmel

ellátott borítékba helyezve juttassa el a papkeszi vagy a colori

Kultúrházba, minden páratlan hónap (ebben az esetben 2012.

szeptember) 20-ig. A megjelölt időpontig nem csak személye-

sen, hanem elektronikusan is eljuttatható a könyvtárba a

megoldás. A kérdések számát, és a válaszok betűjelét feltün-

tetve 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. Melyik évben írta W. Shakespeare a Romeo és Júlia című

tragédiáját?

a) 1612

b) 1595

c) 1422

2. Mi az ukulele?

a) hangszer

b) finn játék

c) keleti étel

3. Melyik irodalmárunk múzsája volt Vajda Julianna?

a) Füst Milán

b) Csokonai Vitéz Mihály

c) Déry Tibor

4. Ki építette az első autót?

a) Nicolaus Otto

b) Henry Ford

c) Karl Benz

5. Beethoven hányadik szimfóniájában csendül fel az Örömóda?

a) 3

b) 7

c) 9

6. Melyik ital ánizspálinka?

a) szake

b) raki

c) grappa

7. Hol található testünk legkisebb csontja?

a) a fülben

b) a kézben

c) az orrban

8. A házasságkötés hányadik évfordulóján tartják az arany-

lakodalmat?

a) 25

b) 50

c) 75

9. Melyik filozófiai irányzat képviselője volt René Descartes?

a. empirizmus

b. pragmatizmus

c. racionalizmus

10. Melyik tőzsdei áru körül kialakult spekulációs buborék

váltotta ki a világ első nagy tőzsdekrachját?

a. olajipari részvények

b. gyémánt

c. tulipánhagyma

Az előző számban megjelent teszt helyes megoldása:

1 – C (orvos).; 2 – B (az öt földrészt); 3 – A (argon); 4 – B

(törökverő); 5 – A (Izolda); 6 – C (vitorlázás);7 – B (paprika);

8 – C (Mézga család); 9 – A (sztratoszféra), 10 – C (16).

Július 20-ig visszaküldött kérdéssorok mindegyikét hibátlanul

töltötték ki. A játék nyertese: id. Bogdán László (Colorchemia

ltp.) Nyereménye: Oláh János Gyümölcsfa-kertészet című

könyve. Gratulálok a nyertesnek.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Kedves Olvasó!

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

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