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A közösségi összefogás és az önzetlenség szép példája volt az
augusztus 8-án, első alkalommal megrendezett Papkeszi
miniFeszt, részben azért, mert a program a helyi vállalkozók ado -
mányaiból valósult meg, másrészt azért, mert a fellépő zenekarok
pizza-sör gázsiért léptek színpadra és zenéltek szívvel-lélekkel a
közönségnek.
Kicsit szkeptikus voltam a rendezvénnyel kapcsolatban, nem
voltam biztos abban, hogy esetleg nem 10–20 néző részvétele mel-
lett játszanak majd a zenekarok, ami elég kellemetlen, hiszen a jó
hangulat meg teremtése ugyanúgy múlik a fellépőn, mint a közön-
ségen is. Be kell vallanom, pozitívan csalódtam, hiszen annak
ellenére, hogy ki csit nehezen indult be a koncert (nem az első
zenekar miatt, inkább a közönség létszámát tekintve), azonban
ahogy haladtunk előre az időben, úgy lettek egyre többen a park-
ban, az utolsó zenekarnál pedig egy igazi fesztivál-hangulat alakult
ki. A visszajelzések alapján is teljesen nyilvánvaló, hogy szükség van
a faluban ehhez hasonló rendez vényekre, így minden bizonnyal
jövőre ismét lesz miniFeszt, talán több zenekarral, talán a nyár
folyamán nem egy alkalommal, az elképzelések már kidolgozottak,

a megvalósíthatóság háttere még bizonytalan kissé. A mostani ren-
dezvény kapcsán köszönetet szeretnék mondani a Pálma Presszó
üzemeltetőinek (Cservenka Viktornak és Venczel Tibornak), akik
nem csupán anyagiakkal, de erkölcsileg is támogatták a rendez -
vényt. Mint fentebb írtam, vállal kozók, sőt magánszemélyek is
hozzájárultak a koncert megvalósításához, azonban csak azoknak
a cégeknek a nevét közölhetem ebben a cikkben, akik ehhez hozzá -
járultak: így köszönöm a támogatást a Győrfi IM. Kft-nek, a Nike
Étteremnek és természetesen mindazoknak, akik nem járultak
hozzá nevük megjelentetéséhez.
Továbbá köszönet illeti a közreműködő zenekarokat, hiszen kevés
együttesről mondható el a mai világban, hogy pénz beli fizetség
nélkül vállalnának fellépést: a várpalotai ZAJHATÁR és
TWOFOUR, valamint a berhidai HANGÁR21 zene karok,
köszönöm az örömzenét!
Fényképek a Kultúrház Facebook oldalán.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Örömzene a parkban

Településünk is részt vett 2015. július 30-án, az Aranykapu
Fesztivál keretében megrendezésre került II. Gasztro napon
Balatonfűzfőn, melyre gulyásfőző versenyt hirdettek. Kora
délutánra benépesült a Közösségi ház környéke 10 bográcshelyen
sür gölődtek a csapatok, Papkeszit a Sorstárs Népdalkör és az Őszi -
rózsa Nyugdíjas Klub civil szervezetek közös csapata, az „Éneklő

Őszirózsák” képviselte. A kiírásban nem szerepelt, hogy miből kell
készíteni a finom és népszerű étket, ezért csapatunk – amely
3 főből állt – „Szüreti szárnyas gulyást” főzött. Régen az egyszerű
falusi házaknál szüret idején bizony nem volt mindig disz nó- vagy
marhahús, vagy esetleg pénz nem volt rá. Minden kis paraszt
portán volt azonban csirke és kacsa, amiből az ügyes háziasszony
finom gulyást főzhetett a szüretelő munkásoknak. Húszliteres
bográcsunkban több mint 6 kg húsból fortyogott az illatos étel,
amely a hagyományoknak megfelelően finom házi csipetkével,
csirke és kacsa húsból, lestyánnal, friss kerti zöldségekből készült.
Közben délután 5 órakor a Sorstárs Népdalkör lépett színpadra,
egy balatoni dalokból, tréfás és bordalokból álló csokrot adtunk
elő nagy sikerrel, emelve a rendezvény remek hangulatát.
A versenyben sajnos nem részesültünk végül a zsűri által kiosztott
díjakból, de főzőhelyünk rendkívüli népsze rű ségnek örvendett a
jelenlévő vendégek körében. Az emberek hosszú libasorban várták,
hogy megkóstolhassák gulyásunkat. Az alig 20 perc alatt kiürülő
bográcsunk és a sokak bánatára még üresen maradt tányérok
mutatták méltó helytállásunkat a versenyen. 

KÁROLYI – VARGA RÓZSA

Főztünk és felléptünk
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A Képviselő-testület 2015. június 24-én tartotta soron következő
rendes ülését. 
A Képviselő-testület
• tájékoztatót hallgatott meg a Szivárvány Bölcsőde és Óvoda

„Vadrózsa” Napköziotthonos tagóvodájában végzett nevelő munkáról.
• elfogadta a Képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervét.
• módosította a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására

vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
15/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendeletét.

• megalkotta a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási
szabályokról szóló 8/2015. (VI. 29.) önkormányzati rende letét.
(A ren deletet a Papkeszi Hírlap jelen számában is közzé tesszük.)

• felülvizsgálta az Önkormányzat 2014–2015. évi Gazdasági Prog -
ramját.

• döntött a Magyar Zarándokút Egyesülethez történő csatlakozásról.
• az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”

című pályázati kiírás keretében 2015. május 29-én benyújtott, a
„Petőfi Sándor utca felújítása Papkeszin” című pályázat vissza-
vonásáról döntött, mivel a Magyar Államkincstár tájékoztatása
szerint még nem aszfaltozott út aszfaltburkolat-felújítása a pályázat
keretében nem támogatható.

• a Bakonykarszt Zrt. megkeresésére a Képviselő-testület a Papkeszi 2.
számú szennyvízátemelő 2 db FLYGT CP3127.180 típusú szivattyú
cseréjéről döntött. A szivattyúk cseréjének költsége 3.021.200 Ft +
ÁFA (bruttó: 3.836.924 Ft), melynek két részletben – 2015.
szeptember 30. és 2016. március 31. – történő megfizetését kérel -
mezte a Kép viselő-testület a Bakonykarszt Zrt-nél.

A Képviselő-testület 2015. június 30-án rendkívüli ülést tartott.
Az ülés egyetlen napirendi pontja a Petőfi utca felújításáról szóló
előterjesztés volt. A Képviselő-testület a Petőfi utca felújítását
határozta el martaszfalt technológia alkalmazásával. Az utca felújításá-

nak teljes költségét – bruttó 7.900.933 Ft-ot – az Önkormányzat
2015. évi költségvetéséből biztosítja, mivel az utca felújítása tárgyában
benyújtott pályázatot – a Magyar Államkincstár által közöltek miatt –
vissza kellett vonni. 

A Képviselő-testület 2015. augusztus 26-án tartotta soron követ -
kező rendes ülését. 
A Képviselő-testület
• megvitatta az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő

intézmények pályázati támogatással történő energetikai felújításáról
szóló előterjesztést. A Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó
Kft. a Községháza energetikai felújítására tett javaslatot. A felmérés-
ben szerepelt még a Dr. Danka József Egészségház és a colori Vitéz
Barta Andor Művelődési Ház, melyek napelemes energetikai
felújítását a pályázati tanácsadó nem javasolta. Az Egészségház
esetében az alacsony energia fogyasztás miatt, a colori művelődési
ház esetében pedig az épület elhelyezkedése (a környező fák
leárnyékolják a tetőt) és az alacsony energia fogyasztás miatt nem
javasolták a pályázat keretében megvalósítandó napelemes energe -
tikai felújítást. A pályázati tanácsadó tájékoztatása szerint a koráb-
ban jelzett pályázat nem jelent meg, ezért az előterjesztést a
Képviselő-testület napirendjéről levette.

• elfogadta az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról szóló beszámolót.

• módosította az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (III. 2.) önkormányzati rendeletét.

• a viziközmű-vagyon vagyonértékelésének határidejét 2019. decem-
ber 31. napjára módosította, a Bakonykarszt Zrt-vel kötött
együttműködési megállapodásban foglalt egyéb feltételek változat-
lanul hagyása mellett.

• nem támogatta Lantos János Mátyásné ingatlanának önkormányza-
ti bérbevételre, illetve megvételre történő felajánlását. 

Önkormányzati hírek

Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet -
terhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) be kez -
désében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alap tör -
vényének 32. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott fela-
datkörében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:

1. § (1) A kibocsátó köteles a környezetterhelési díjról szóló törvény-
ben foglaltak alapján talajterhelési díjat fizetni.
(2) Díjfizetési kötelezettség keletkezése vagy megszűnési esetén a ki -
bo csátó köteles 30 napon belül a változásról értesíteni az önkor-
mányzati adóhatóságot.

(3) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében
30 l/fő/nap átalány-vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.
2. § (1) Mentesül a talajterhelési díj fizetése alól az a kibocsátó, akinek
a szennyvízcsatorna-hálózatra történő rácsatlakozása – a közműszol-
gáltató igazolása alapján –műszakilag nem megvalósítható.
(2) Mentesül az adott naptári évben a talajterhelési díj fizetés alól az a
kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna-hálózatra
ráköt és a rákötés tényét a víziközmű szolgáltatóval megkötött közüze-
mi szerződés másolatával igazolja.
(3) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a lakossági kibocsátót:

a) aki 70 éven felüli egyedülélő, aki 70. életévét a tárgyévet
megelőző év december 31-ig betöltötte, vagy
b) akinek a háztartásában élő házastársak, vagy élettársak mindket-
ten 70 éven felüliek és 70. életévüket a tárgyévet megelőző év
december 31-ig betöltötték, vagy

Papkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI. 29.) önkormányzati
rendelete a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról
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c) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
150 %-át, egyedülálló esetében a 200 %-át.

(4) A díjmentesség igénybevételéhez a tárgyévet követő bevallás
benyújtásával egyidejűleg a kibocsátó köteles a saját és a háztartása
jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és ezeket igazolni. A jövedelem
típusának megfelelő igazolást, vagy annak fénymásolatát a bevalláshoz
mellékletként be kell csatolni.
(5) A jövedelemszámításnál irányadó időszakra a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (2)-(5)
bekezdése az irányadó.
(6) E rendelet alkalmazásában:

a) egyedülélő az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
b) háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége

3. § A talajterhelési díj befizetését az önkormányzat 12081000-
00137593-02900005 számú számlájára kell teljesíteni.

4. § Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló
összeget a befizetést követő hó 15. napjáig a települési környezetvédel-
mi alap javára kell átutalni.
5. § A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a
talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő
személyekről a jegyző nyilvántartást vezet.
6. § (1) E rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a talajterhelési díjról szóló 21/2004. (XII. 20.) rendelete.

RÁCZKEVI LAJOS POLGÁRMESTER

DR. TAKÁCS LÁSZLÓ JEGYZŐ

KIHIRDETVE: 
PAPKESZI, 2015. JÚNIUS 29.

DR. TAKÁCS LÁSZLÓ JEGYZŐ

Országos
Könyvtári
Napok helyi
programjai

Október 7-én, szerdán
17.00 órától a településünk
múltját felidéző fotókiállítás
megnyitója.
A kiállítás október 7-től
30-ig tekinthető meg a
Kultúr ház nyitva tartási
idejében.

Október 8-án, csütörtökön
10 órától a Rendőrség
bűnmegelőzési előadása és
könyvbemutató.
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„Minden jel. Mindennek értelme van, minden utal valamire.
Az életed a jelektől függ, minél gyorsabban meg kell tanulnod olvas-
ni belőlük. Múlt és jövő a jelenen keresztül állnak kapcsolatban
egymással, és a jeleket értelmezve a jelenből olvasod ki, mi történt,
ami pedig előrevetíti, egyesek szerint visszatükrözi, hogy mi fog
történni. Minél több jelet kell összerakni valamihez, annál nagyobb
a kódolási biztonság. Egyrészről. Másrészről annál több a hibale-
hetőség. És leírni nem szabad. Az élet fejből kell, hogy menjen.” – Pék
Zoltán szavait idézve zárta be a tanévet Bollók Gyula, iskolánk
igazgatója. Az idei tanév végi beszámoló különleges, abból a szem-
pontból, hogy lehetőséget adhat az igazgató választás kapcsán az
eltelt 6 évről is számot adni.

2009-től folyamatosan növekvő gyermeklétszám a 98 főről az idei
tanév végére elérte a 150 főt. A 2015/16-os tanévet 162 gyer-
mekkel kezdhetjük el. A diákság növekedése mindenképen a tan-
testület befektetett munkájának egyik pozitív mérőszáma. 
Mi, pedagógusok az év végén bizonyítványt állítunk ki tanu ló -
inknak. Az elmúlt 6 esztendőről iskolánk bizonyítványa sok jó
jegyet hozott.

Második félévben történt:
Február
– játszóház 
– Pachmann Péter előadása – Média hatása címmel Litéren 
– farsang 
– Zrínyi Ilona Matematika verseny 
– Szaléziánum - Bódi Mária Magdolna pályázat 
– Fekete István mesevetélkedő – Szentkirályszabadja 

Március
– szépírás verseny 
– egészség kiállítás Balatonalmádiban 
– Húsvéti református játszóház 

Április
– Balatonfüred, Körzeti matematika verseny 
– versmondó verseny 
– Bibliaismereti verseny – Csopak 
– Bocskai napok 
– Bódi Mária Magdolna vértanúságára való megemlékezés – Litér 
– Versmondó verseny – Hittudományi Főiskola Veszprém
– Bakony–Balaton Geopark vetélkedő – Bakonybél 
– Enyingi Református Iskolában néptánc fellépés 

Május
– Anyák napi műsor 
– Anyák napi műsor az időseknek, a művelődési házban 
– Talentum református iskola Tanulmányi verseny

Néhány név és néhány eredmény 
Mesemondás: Toldi Gergő I. helyezés, László Viktória III. helyezés
Rajzverseny: Kovács Brigitta különdíj
Zrínyi Ilona Matematika verseny Veszprém: Wild Roland 50.
helyezés

Nagyon sok nevet említhetünk meg még, hiszen nemcsak tanul-
mányi versenyeken jeleskedtek diákjaink, hanem asztaliteniszben
és rajzpályázaton is.
Rajzpályázaton: Schweitzer Katalin, Erdélyi Kinga, Végh Kinga,
Vadas Gréta, Birta Ildikó, Fekete Fanni, Loridán Kitti, Boldizsár
Fruzsina, Takács Szabina, Molnár Barbara, Humpók Fanni és
Horváth Anna.
Asztali tenisz: Fekete Fanni, Horváth Laura, Derbák Balázs,
Lendvai István.
Az iskolavezetés eddigi céljai és stratégiája az idei tanévben sem
változott: a vallásos nevelés mellett továbbra is legfontosabb a szín-
vonalas oktatás, figyelembe véve a különböző adottságokat.
Hisszük és tudjuk, hogy Isten megsegítő kegyelméből a következő
tanévben is sok program kerül megrendezésre. Számos versenyen
vehetnek részt diákjaink, hasonló kiemelkedő eredményekkel,
mint a mögöttünk álló tanévben is tettük. 
Nagy lendülettel és odaadással indulunk hát neki a következő
tanévünknek is, bízva a szellemi és testi épülésben.

EIZLER ARABELLA

Az elmúlt tanévről röviden…

Ballagóink

Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata szeretettel meghívja a tisztelt Lakosságot az 1956-os
forradalom és szabadságharc emlékműsorára, amely október 23-án 10.00 órától
kerül megrendezésre a papkeszi Kultúrházban.
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A hozzánk hasonló kistelepülések életében
talán a legjelentősebb esemény a falunap,
mely egy kiváló alkalom a közösségépítésre,
arra, hogy a település lakossága (és itt termé -
szetesen nem csak a Papkeszi településrészen
élőkre gondolok, hanem a Colorban élőkre
is) abban a néhány napban jól érezze magát,
az érdekes és értékes színpadi programokon
keresztül lehetőségük legyen a szabadidő kul-
turált és hasznos eltöltésére. 
Papkeszi település falunapi rendezvényére
július 17–19. között került sor ebben az
évben, az első nap a megnyitórendezvényé, a
második az egész napos programoké, a
harma dik nap pedig egy jótékonysági ren-
dezvényé volt.
A megnyitórendezvény a szokásoknak
megfelelően a Kultúrházban került lebo -
nyolí tásra, a program Ráczkevi Lajos pol-
gármester úr ünnepi beszédével vette kezde-
tét, majd a Vadrózsa Napköziotthonos Tag -
óvoda Katica csoportjának óvodásai követ -
keztek, akik az évzárójukon bemutatott
Dzsungel könyve című zenés műsorszámmal
csaltak mosolyt a közönség arcára. A gye -
rekek felkészítői Őri Zsuzsanna és Budáné
Bende Mónika óvónők, valamint Galambos
Lajosné dajka is szerepelt a műsorszámban.

Ezt követően okleveleket adtunk át a tavalyi
évben az önkormányzat által szervezett ren -
dez vényeken rendszeresen szereplő gyerme -

kek részére. Elismerő oklevelet kaptak: Ádám
Nikolett, Barnóczki Bertold Boldizsár, Bérczes
Vivien, Brasch Renáta, Csonkás Veronika,
Humpók Fanni, Jakab Vivien, Kiss József,
Klemencz Bianka, Klemencz Marietta,
Kovács Kende, Lasancz Gábor, László Zoltán,
László Viktória, Magas Mária Mercédesz,
Szász Áron, Sztána László, Toldi Gergő.
Ebben az évben sajnos nem került sor
Papkesziért Érdemérem átadására, ugyanis
nem érkezett javaslat ezzel kapcsolatban a
Képviselő-testülethez. Tisztelt Lakosság, az
Ön kormányzat elismerések alapításáról és
ado mányozásuk rendjéről szóló rendelete
alapján minden év május 31-ig van lehetőség
javaslatot tenni akár a Papkesziért Érdem -
érem, akár a Jövő Reménysége Díj adomá -
nyo zásával kapcsolatosan, a megfelelő nyom -
tatvány kitöltésével. A nyomtatvány a Pol gár -
mesteri Hivatalban is igényelhető, de a falu
honlapjáról is letölthető (www.papkeszi.hu). 
A megnyitórendezvény folytatásaként falunk
szülötte, Osváth András festő egy általa
készített festménnyel ajándékozta meg a
Sorstárs Népdalkört. A festmény jelenleg a
Kultúrház nagytermében található, így bárki
megtekintheti.
Az ajándékozást követően a Bocskai István
Református Általános Iskola néptánccsoportja
következett. A kulturális műsort a Rest
Macskák Amatőr Színjátszó Csoport zárta
volna egy bohózattal, azonban az egyik
szerep lőnk nem érkezett meg. A bohózatot,
melyet nagy érdeklődéssel várt a közönség,
októberben az idősek napi rendezvényen
bemutatjuk.
A 2015. évi nyári tárlatunk kiállítója egy
fiatal veszprémi festő, Nyögéri Zoltán volt, a
kiállítást, melyet augusztus 5-ig tekinthettek
meg az érdeklődők, Osváth András festő nyi-
totta meg.
A kiállítás-megnyitót Polgármester úr pohár -
köszöntője követte, majd meghívott vendé -
geinket állófogadásra invitáltuk.
A szombati napot a közösségi parkban töltöt-
tük: a délelőtt folyamán a megszokott
versenyeken („A falu legerősebb embere”,
főzőverseny, – a „Micsoda nő!” verseny
jelent kezés hiányában az idén nem került
megvalósításra) kívül a Rendőrség bűn- és
baleset-megelőzési programja is kínált érde -
kességet a lakosok számára. A szolgálati gép-

kocsi és motorkerékpár mellett megis-
merkedhettek az érdeklődők a csapaterős fel-
szereléssel is. Nem csak a gyerekeknek, de a
felnőtteknek is élmény volt a „kommandós-
nak” való beöltözés.
A program része volt a balesetmegelőzés is:
játékos feladatokkal, rajzolással, kifestőkkel,
puzzle kirakással hívták fel az érdeklődök
figyelmét a közlekedési veszélyekre, a szabály -
követés fontosságára, hogy mindenki épség-
ben, egészségben hazaérjen. 
A civil kapcsolattartás ezen hasznos formá -
jában megjelent Bóday Andrea, valamint
szolgálatban, a rendőrtől való kötetlen kér -
dezés lehetőségét szolgálva Farkas Alexandra
r. törzszászlós és Karli Gergő c. r. törzs -
őrmester.

A rendőrségi programmal párhuzamosan a
veszprémi Taekwon-do SE és a Darazsak
Teakwon-do Klub bemutatója várta az érdek-
lődőket. Mindeközben madármegfigyelés,
arc- és csillámfestés is biztosította a vidám
hangulatot a délelőtt folyamán.

A főzőversenyen ebben az évben is babgu-
lyást kellett a csapatoknak készíteni, akik
most is 1 kg babot és 1 kg húst kaptak. Az
ételeket elbíráló zsűri tagjai: zsűrielnök:
Cseszárik Anna (Babi néni); zsűritagok:
Szabó Péter Dániel a veszprém megyei Napló
újságírója és Szarvas Norbert.

Falunapok 2015.
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Az értékelés végeredménye:
I. helyezett CSÜLÖK CSAPAT
II. helyezett CHICO’S CSAPAT
III. helyezett RÁ-TA CSAPAT
Emléklapot kaptak: 
Papkeszi Polgárőr Egyesület csapata
Horgász a pácban csapat

„A falu legerősebb embere” versenyt most is a
Papkeszi Polgárőrség tagjai bonyolították le,
a feladatokat is ők találták ki.
„A Falu legerősebb embere 2015.” verseny
eredménye:
I. helyezett: ifj Lengyel György
II. helyezett: Varga Henrik
III. helyezett: Nagy Dezső
Emléklapot kaptak:
Pfaff Ferenc
Kiss Erik
Ifj. Varga Mihály
Barnóczki Bertold Boldizsár

A falunapi programunk a 16.00 órakor
kezdődő szent misével folytatódott, majd a
színpadi műsorok előtt a délelőtti versenyek
eredményhirdetése és a díjátadás következett,
a falunapra épített és ezen alkalommal át -
adott szabadtéri színpadon. A színpad építé -
sében Balázs Róbert telepgondnokon, Rafael
Zsolt falugondnokon kívül közmunkásaink is
részt vettek (Nagy Dezső, Hoóz Kálmán,
Varga Lajos, Józsa Lajos). A munkálatokat
Eszes Gyula irányította, akinek önkéntes
munkáját egy emléklappal köszönte meg
Polgármester úr.
A kulturális műsor első fellépője a Kid Rock
and Roll SE volt. A sportegyesület 2006.
május elsején alakult. Fő profilja az akro-
batikus rock and roll. E mellett foglalkozik
színpadi látványtánc, pom-pon tánc, musical
tánc, show -páros - és divattánc oktatásával is.
Az egyesület három és huszonöt éves kor kö -
zött biztosítja a mozgást kezdők, haladók,
ver  senyzők és hobbitáncosok részére.
Verseny zőik évek óta kimagasló eredménnyel

szerepelnek területi és országos  versenyeken.
A Kid Rock-osok akrobatikus táncproduk-
cióit énekes összeállítás követte, amelyben
tehetséges berhidai fiatalok vettek részt:
Duka Alexandra, Lendvai László és Marcell,
Lakatos Roberta, Lendvai Elizabet és Lendvai
Anna énekeltek mai és örökzöld slágereket.
Az énekes produkciót ismét tánc követte
Takács Donáta Dóra és Tasi Viktória
előadásában, majd a Sorstárs Népdalkör lépett
színpadra, őket a Fűzfőről érkezett Vidám
fiúk formáció követte, akik első műsorszá-
mukként ukrán táncot prezentáltak a közön-
ségnek. A vidám fiúk csoport 2010-ben
alakult 4 fővel, a Nőnap alkalmából készített
vidám hastánc produkcióval. A nézőtérről
tapasztalt sikeren és biztatásokon felbuzdulva
a következő évek nőnapi meglepetései lettek.
Jelenleg 12 fős a csoport. Repertoárjuk
között megtalálható többek között ír tánc-
paródia, balett átirat, Zi-zi Labor variáció is.
A program a Hemo Winner Versenytánc
Egyesület gyönyörű standard és forró hangu-
latú latin-amerikai táncokból összeállított
műsorával folytatódott. A 2003-ban alakult
egyesület fő célja egy gyönyörű sportág, a
versenytánc népszerűsítése és ezen keresztül
minden korosztály számára hasznos és kul-
turált szabadidős mozgásforma biztosítása.
Ezért sok szeretettel várnak minden gyer-
meket, fiatalt és felnőttet is tánciskoláikba,
táncversenyeikre és egyéb táncos rendez -
vényeikre, melyről további információkat a
www.hemowinner.hu honlapjukon találhatnak.
Ebben az évben sztárvendégünk a Bon-bon
együttes volt, őket ismét a Vidám fiúk követ-

ték a Sörtánc című összeállításukkal, utánuk
Donáta és Viki vette újra birtokba a szín-
padot egy táncos összeállítás erejéig. A műsor
záróakkordjaként az egyik Kispál és a Borz
tribute zenekar, a Tökéletes Helyettesek
következtek, az utcabálon a Royal Band
zenekar biztosította a zenét.
Vasárnap 19 órától vette kezdetét a II. Jó -
tékonysági hangverseny a Református temp -
lom orgonájának felújításáért. A műsorban
közreműködött Székely Tamás (orgona) és a
Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola diákjai.

Mint az elmúlt években, úgy az idén is nagyon
sok önkéntes segített a falunapi prog ramok
megvalósításában, nekik ezúton is sze retném
megköszönni támogatásukat, munkájukat.
A pénteki állófogadás megvalósításában
segítők: Varga Andrásné, Humpók Mária,
Károlyi-Varga Rózsa, Horváth Béláné, Tóth
Andrea, Cseszárik Anna, Klemencz Attiláné,
Őri Zsuzsanna, Varga Zsoltné, Czotter
Csabáné, Pethő-Pataki Szilvia, Galambos
Lajosné, Horváth Annamária, Horváth
Lászlóné, Varga Gizella, Ráczkevi Lajosné,
Eszes-Sinka Zsuzsanna.
A protokoll vendégeink fogadója: Takács Tibor.
A pénteki megnyitórendezvényen hosstes -
kedők: Suri Alexa, Takács Donáta Dóra, Tasi
Viktória, Takács Lóránt.
„A falu legerősebb embere” verseny lebonyo -
lítója: Suri Sándor.
Az arc- és csillámfestő lányok: Suri Alexa,
Kovács Réka, Tasi Viktória és Takács Donáta
Dóra.
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Az idei évben Egyházaskesző szervezte meg a
Keszi települések találkozóját, melyen
Dunakeszi, Magyarkeszi, Papkeszi, Sárkeszi,
Tiszakeszi és Várkesző delegációja vett részt.
Lendvai Jánosné, a találkozót szervező
település polgármester asszonya nyitotta meg
a rendezvényt, kiemelve a Keszi találkozók
fontosságát. A megnyitót követően minden
polgármester bemutatta települését, az
alábbiak ban a vendéglátó település törté ne -
téről olvashatnak.
Egyházaskesző jelenleg egy 525 főt számláló
falu Veszprém megye északnyugati szélén, a
Marcal és a Rába folyó között, Veszprém, Vas
és Győr-Moson-Sopron megye találkozásánál. 
Egyházaskesző nevét 1361-ben említik
először az írásos emlékek. Nevének előtagja
arra utal, hogy az államalapítást követően
évszázadokig a környező települések hit -
életének központja volt. A településnév
második fele pedig feltételezések szerint a
Keszi törzs után kapta a nevét.
A falu a győri püspökség tulajdona volt, a
keszői várhoz tartozott. Lakói a föld-
művelésen kívül kosárfonással, kenderfonás-
sal és szövéssel is foglalkoztak. Római kato-
likus temploma késő barokk stílusban épült

1782-ben. Műemléke még a templom
mögötti parkban lévő Szentháromság szobor,
melyet 1896-ban ezredévi emlékül a teljes
Szentháromság tiszteletére állítottak. A tele -
pü lésen több népi műemlékház volt, mára
alig maradt meg néhány belőlük.
A község igyekszik ápolni és feleleveníteni a
régmúlt idők hagyományait, melyek részei
voltak a falu múltjának. 
A bemutatkozások után ellátogattunk a Szent
Antal kápolnához, ahol egy szép műsorral és a
település történetét bemutató rövid előadással
várták a delegáltakat a szervezők, majd az
emlékműnél a települések polgármesteri elhe-
lyezték emlékszalagjukat. Innen a katolikus
templomba mentünk, ahol egy színes, érdekes
előadásban mutatták be a templomot, a
freskókat, szobrokat. Ezt követően a vendég
települések képviselőinek egy része ellátoga-
tott a Vadászházhoz, másik része pedig a
Falumúzeumnak is otthont adó épületet
tekinthette meg.
Ebéd után következett a kulturális műsor,
ahol a vendéglátó település néptánccsoport-
jain kívül a meghívott települések kulturális
csoportjai is felléptek. A kulturális műsort
követően Egyházaskesző polgármester asszo -

nya a település nevében ajándékokat adott át
a delegációk tagjainak.
A jövő évben Sárkeszin találkozhatnak a
Keszi települések delegáltjai.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Keszi találkozó Egyházaskeszőn

A főzőverseny zsűrije: Cseszárik Anna, Szabó
Péter Dániel és Szarvas Norbert.
A szombati napon hossteskedők: Kovácsné
Horváth Margit, Simon Gabriella, Mojzerné
Mátraházi Anna, Vargáné Mátics Zsuzsanna,
Halasi Miklósné és Wildné Gál Marianna.
A pénteki rendezvény hangtechnikusa:
Savanyu Norbert.
Kuka Sándornak és Müller Ferencnének
köszönöm, hogy szabadságuk alatt is kinyi-
tották az általános iskolát.
Köszönettel tartozom Bollók Gyula igazgató
úrnak, hogy biztosította számunkra a víz- és

áramvételi lehetőséget, a Papkeszi Polgárőr
Egyesületnek a rendezvények biztosításért,
továbbá a fellépő csoportoknak: a „Vadrózsa”
Napköziotthonos Tagóvoda Katica csoportjá-
nak, a Bocskai István Református Általános
Iskola  néptánccsoportjának, a Sorstárs Nép -
dalkörnek és a Vidám fiúknak.

Bízom abban, hogy falunapi programjaink
megteremtették a falu lakosai számára a
kellemes kikapcsolódás lehetőségét. Üzenő-
falunkra az idén is sok észrevétel, javaslat
került, ebben az évben is Dobrády Ákos neve

szerepelt a legtöbbször. Az év elején már fel-
vettük vele a kapcsolatot, kértünk árajánla-
tot, de a falunapi költségvetés nem tette
lehetővé a tényleges felkérést. Talán jövőre
sikerül úgy alakítani a falunap anyagi hát-
terét, hogy a felkérést és a fellépést is meg
tudjuk valósítani. Köszönöm Önöknek a
falunappal kapcsolatos észrevételeiket, javas -
lataikat és természetesen a programokon való
részvételüket.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

2015. november 5-től Colorban a Kultúrházban
Nevezési díj: 500 Ft/fő
Jelentkezni a Kultúrházakban lehet nyitva tartási időben,
vagy elektronikusan az epapkeszi@gmail.com email címen
legkésőbb november 4-ig.

SAVANYU BEÁTA KULTURÁLIS SZERVEZŐ

VIII. ENDRÉDI JÁNOS AMATŐR ASZTALITENISZ EMLÉKVERSENY
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Településünk nagyrendezvényére, a falunapra hosszú évek óta
béreltük a színpadot, ami önmagában még szerencsés is volt,
hiszen nem a településünket terhelte a színpad elemeinek
megfelelő tárolása, viszont a szállítása, őrzése sok esetben gondot
okozott. Ezért ebben az évben Önkormányzatunk a megfelelő
anyagi háttér megteremtése mellett szabadtéri színpad építését
határozta el.
A nyár folyamán Eszes Gyula vezetésével Balázs Róbert telepgond-
nok, Rafael Zsolt falugondnok és a közmunkások köz -
reműködésével elkészült a szabadtéri színpadunk, ami az általános
iskola tornaterme mögött található. A színpadnak a tervek szerint

lesz fedése, talán a jövő évben lehetőségünk lesz ennek meg-
valósítására.
A színpadot a falunapon avattuk fel, majd pedig augusztus 8-án itt
került megvalósításra az I. Papkeszi miniFeszt, a következő prog -
ram pedig a szüreti rendezvény műsora lesz.
Reményeink szerint a szabadtéri színpadot a település civil szer -
vezetei és intézményei is használják majd a jövőben rendezvényeik
megvalósítása során.

RÁCZKEVI LAJOS

POLGÁRMESTER

Szabadtéri színpad

Felvonulás 15.00 órakor indul a Kultúrháztól.
Műsor 16.30-tól a Közösségi parkban.

Fellépők: B.I.R.Á.I. néptánccsoportjai, Sorstárs Népdalkör,
Litéri Zöldág Gyermek Néptáncegyüttes, Irinyi Fúvószenekar.

A rendezvény ideje alatt kerül sor a Petőfi utca ünnepélyes átadására.

Bál 20.00 órától a Szőke testvérekkel a Kultúrházban.

Szüreti mulatság
2015. szeptember 19-én
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Megemlékezést tartott a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság a szolgálatteljesítés
közben öt éve bűncselekmény áldozatává
vált Gamauf János rendőr főtör zsőr -
mester halálának évfordulóján.

Augusztus 4. gyásznap a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság éle té ben. Öt éve ezen a
napon érte a halálos lövés a szolgálatot tel-
jesítő Gamauf János rendőr főtörzsőr -
mestert. A sötétben megbúvó fiatal férfi az
ott intézkedő rendőrre és az ellenőrzött
gépkocsira adott le több lövést. A rendőr
törzsőrmester és a személyautó egyik utasa
a lövések következtében a helyszínen életét
vesztette.

A balatonalmádi rendőrök minden évben
ezen a napon leróják kegyeletüket egykori
kollégájuk nyugvóhelyénél. A síremléknél
2015. augusztus 4-én a rendőrség
kötelékébe tartozó volt munka társak a

családtagokkal együtt helyezték el a
megemlékezés virágait, majd az alsóörsi
emlékműnél néma fejhatással és gyertya -
gyújtással emlékeztek a tragikus ese -
ményre.

Már öt éve történt

Már régen volt olyan nyarunk, amikor a
kánikula miatt szinte az egész hőségriadó-
val telt volna. Még a strandokon is,
nehezen volt elviselhető a meleg. Minden
esélyünk megvan arra, hogy a szeptember,
de az ősz is kellemes melegben teljen el.

A tanév indulásával a gyerekek beülnek az
iskolapadokba, rendezettebbé, rendszere-
sebbé válnak a családok mindennapjai.
Nekünk felnőtteknek azonban számítani
kell arra, hogy a napközben „bezárt”
gyerekek a tanítás végén felszabadultan,
még a nyár hangulatában létezve jönnek ki
az iskolákból. Figyelmetlenebbek, fegyel -
me zettlenebbek még a közlekedésben is!

A rendőrségi megelőzési munka kiemelt
területe a gyermekek védelme, amely ter-
mészetesen az iskolai életnek is része. A
több évre visszanyúló – 2008-ban indult -
Iskola Rendőre program tapasztalataival
felvértezve kezdjük az új tanévet. Lesz ahol
a korábbi ismerős rendőrrel találkoznak a
tanulók és pedagógusok, és lesz, ahol új
kolléga kezdi meg az iskolai munkát.

Az Iskola rendőr feladata és célja a
Rendőrség tanintézményekben végzett
bűn- és baleset-megelőzési tevékeny sé gének
összefogása úgy az általános, mind a
középiskolákban. A megelőzési tevé keny ség

feladata a gyermekek és fiatalok jog követő
magatartásra nevelésének támoga tása, a
rendőr, mint segítő, tanácsadó bemutatása.
Minden iskolának van egy kapcsolattartó
rendőre, ő az „Iskola Rendőre”, aki 
• rendszeresen meg jelenik a tanin-

tézményben, részt vesz a különböző
hivatalos és szabadidős programokon

• igény esetén fogadóórát tart, részt vesz a
szülői értekezleteken

• tájékoztatást ad, segítséget nyújt a
pedagógusoknak és szülők nek az
iskolában előforduló erőszakos, pedagó-
giai eszközökkel már nehezen vagy nem
kezelhető, esetekkel kapcsolatban

• rajta keresztül az iskola jelezheti a minden-
napi élettel kapcsolatban felmerülő prob-
lémáit, észrevételeket, amelyek a Rendőrség
ifjúságvédelmi tevékeny ségéhez kötődnek

• az Iskola Rendőrétől ill. rajta keresztül a
megelőzési előadótól is kérhetik előadá-
sok, foglalkozások tartását az intéz mé -
nyek ben akár közlekedési, baleset-
megelőzési, gyermek és fiatalkori
bűnelkövetéssel, áldozattá válással, gyer-
mekvédelemmel kapcsolatban

Várjuk nemcsak az iskolák, hanem a szülők
észrevételeit, minden olyan ötletét, igé -
nyét, javaslatát, amellyel a program hasz -
nosabbá, eredményesebbé tehető. Erre
szolgálnak az iskolákban elhelyezett
ÖTLETLÁDÁK is.

A prevenció, magyarul a megelőzés az élet
minden területén nagy jelentőséggel bír, és
feladata, hogy az emberek ne csak a már
bekövetkezett bajban tudják hova, kihez
lehet, kell fordulni segítségért, hanem
ismerjék meg a lehetőségeket a baj elk-
erülésére. Erről szól az iskolai oktatás és
ezt a célt szolgálja a rendőrség aulájában
elhelyezett és információkat közvetítő
„TV” is.

Szeptember a szüretelés fő időszaka is. A jó
bor egészséges, persze mértékkel fogyaszt-
va. De tilos járművezetés előtt! Tudom a
kerékpárosok esetében nincs zéró toleran-
cia. A törvény azonban úgy határozza meg,
hogy „vezetésre alkalmas állapotban”
szabad csak kerékpárt hajtani. Az ittas vagy
bódult állapotban történő vezetésről már
sokat beszéltünk, és mindenki tudja, hogy
az alkohol emberi szervezetre gyakorolt
hatása rontja a reakció időt, akkor is, ha
nem érzékeljük! És teljesen mindegy, hogy
gyalog vagy gépjárművel közlekedünk. 
Az alkohol idegrendszerre gyakorolt
hatásával találkozhatunk, amikor az ittas
ember kötözködik, agresszív, nem ura a
visel kedésének. Ez az emberi kapcsolatok
igazi rombolója!

STANKA MÁRIA C. R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Közeledik a nyár vége, kezdődik az iskola
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A szeptemberi első becsengetés nem csak a
nyár végét jelzi, hanem valaminek a kezdetét
is, hiszen egy számunkra még új, de mégis ősi
sportág jelenik meg telepü lé sün kön, a
birkózás.
A történet onnan indul, hogy két sikeres
sportegyesület vezetői összefogtak annak
érdekében, hogy megyénkben újraindítsák az
egyik legsikeresebb egyéni sportágat, a
birkózást. A veszprémi CENTRUM Sport
Egyesület egy fiatal, de dinamikusan nö vekvő
szakosztályt működtet, amelyben magyar
bajnoki és diákolimpiai sikereket felsorakozató
ifjú sportolók tevékenykednek. A berhidai
BERHI BSE egy nagy múltú, remek ered-
ményeket felvonultató szakosztály, amelynek
elnöke és edzője Nesó Sándor, aki az első női
birkózó világbajnoki címet szerző Németh
Zsanett nevelőedzője.
A cél, hogy Papkeszi központtal, annak 15
kilométeres vonzáskörzetében egy kistérségi
birkózó-központ létesüljön. Az elgondolás
megtetszett a Bocskai István Refor mátus
Általános Iskola igazgatójának, Bollók
Gyulának, így a birkózók már otthonra is lel-
tek. Ez történt júliusban.
Augusztusban megérkeztek a sport eszközök
is az iskolába. Ekkor már meg is kezdődhet-
tek volna az edzések, így joggal merülhet fel a
kérdés: – Mire várunk? Nos, a válasz egysz-
erű: a becsengetésre, ugyanis sportoló nélkül
nincs sport!
A birkózás egy nagyon eredményes sport! 
Magyarországon a harmadik legsikeresebb
olimpiai sportág. A magyar birkózóktól retteg
a világ: nagyon kicsi nép vagyunk, de szinte
mindenkit legyőzünk; kilence dikek vagyunk
a világranglistán, megelőzve 249 országot.
A birkózás egy nagyon érdekes sport! 
Sok küzdősporttal ellentétben a birkózást
űzhetik nők is, férfiak is, természetesen min-

denki a maga nemében. Itt mindegy, hogy
alacsony vagy magas valaki, mert van két
fogásnem, amelyből a szabadfogásban inkább
az alacsonyabbak, kötöttfogásban inkább a
magasabbak versenyeznek. Az is mindegy,
hogy vékony valaki, vagy inkább teltebb,
hiszen súlycsoportok szerint vannak a
párosítások.
A birkózás egy látványos sport! 
Az ókori olimpia alapító sportágaként már a
régi időkben is a látványos sportok közé tarto-
zott a birkózás. Kötöttfogásban csak derékon
felül támadható az ellenfél, ezért itt főként az
erő dominál, és a gyönyörű nagy ívű dobások.
Szabadfogásban az egész test támadható, ezért
itt a gyorsaságé és a hajlékonyságé a főszerep!
Egy-egy akciónál szinte le kell lassítani a képet,
ha látni akarjuk, hogy pontosan mit is csinál az
akciót indító versenyző, de ahhoz is jó szem kell,
hogy a földön zajló akciónál meg tudjuk mon-
dani, hogy melyik láb, vagy kéz kihez tartozik.
A birkózás egy nagyon biztonságos sport! 
Talán nincs is még egy sportág, ahol a baleset-
megelőzésre ennyi energiát fordítanak! Fojtás,
feszítés, törés, rúgás, harapás, csípés, hajhúzás,
szembe nyúlás, fejelés… és még hosszan sorol-
hatnánk, hogy mi minden tilos. A bíró
elsődleges feladata a sportolók egészségének
védelme, a balesetek elke rülése. Így már az első
alkalommal figyelmezteti a vétő sportolót,
hogy a fair play-nek megfelelően küzdjön, de
ha a szándékosság jele egyértelmű, azonnal le is
lépteti a hibázó versenyzőt.
A birkózás egy személyiségfejlesztő sport! 
A birkózás olyan sport, amelynek játékos,
szórakoztató formáját a legkisebbek is nyu-
godtan végezhetik. Levezethetik hihe tet len
mozgási energiájukat, közben egyre önállób-
bá, magabiztosabbá, fegyelme zettebbé, céltu -
datosabbá, kitartóbbá válnak. Kapcsolat -
teremtési és koncentrációs képességük javul,

egészségesek és edzettek lesznek. A bátorta-
lanból magabiztosan bátor gyerek lesz, gon-
dolkodása racionálisabbá válik, könnyebben
és gyorsabban tanul, testileg kiadja energiáit,
de szellemileg felfrissül.
A birkózás kiugrási lehetőséget biztosító sport!
Nagyon sok fiatal szeretne profi, a saját
sportágából megélő sportoló lenni, de csak
kevesen jutnak el idáig. Mi lehet ennek az oka?
A kérdés összetett, de az biztos, hogy egy szor-
galmas fiatalnak sokkal nagyobb esélye van
egyéni sportágban kiugrót alkotni, mint csapat-
ban. Birkózás esetében, aki felkerül a központi
sportiskolába Mr. Tus tagozatába, az általában
ott is van a legjobbak között. Ez így volt
Németh Zsanett esetében, és reményeink
szerint így lesz Jónás Valentina továbbtanulásá-
val kapcsolatosan is.
Kinek érdemes elkezdenie birkózni?
Mint már a fentiekből is kiderült, minden
olyan 6–15 éves korú fiúnak és lánynak java-
solt, aki szeretné fejleszteni ügyességét, erejét,
gyorsaságát, ruganyosságát. 
Hol kell jelentkezni, hol lesznek az edzések?
Az edzések Papkeszin, a Bocskai István
Református Általános Iskola tornatermében-
heti két alkalommal, 16 órai kezdettel kerülnek
megrendezésre. Bővebb információ és jelent -
kezés is itt lehetséges, edzésidőben.
Az edzéseket Nesó Sándor vezetésével Rupp
József és Maász Barnabás tartja. 
Sok sikert és eredményes felkészülést kívánunk
birkózóinknak!

Sikersportág Papkeszin!

MEGHÍVÓ
Papkeszi Község Önkormányzata szeretettel meghívja

a tisztelt Lakosságot az aradi vértanúk
emlék műsorára, amely október 6‐án 19.00 órától

kerül megrendezésre a papkeszi Kultúrházban.



2015. szeptember PP aa pp kk ee ss zz ii   HH íí rr ll aa pp 11

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

„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek
előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicső -
ítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5,16).

Isten előtti hálaadással tud megállni az egy-
házközség Urunk megtartó szeretetéért,
hogy az elmúlt időszakban is megsegített
bennünket. 
Nagy öröm volt a számunkra, hogy az idei
esztendőben is megadta az Úr az alkalmat
arra, hogy köszöntsük a Jubiláló Konfir mál -
takat. Így köszönthettük az ünnepelteket
mind Pünkösdkor, mind Újkenyér ünnepén.
A Pünkösdi alkalom persely ado mányát a
templom felújításának javára, az Újkenyér
ünnepi perselypénzt az orgona felújításának
javára különítette el a presbitérium. Az
ünnep lésre a meghívást sokan elfogadták és
adhattunk együtt hálát Urunknak. 
Isten szeretetét - aki maga a SZERETET –
és gondviselését nemcsak ebben érezhette
az egyházközség, hanem a nyár közepén, a
Falunapok keretén belül megrendezett
jótékonysági hangversenyen is. Az estén,
melyet az orgona felújításának javára ren-
deztünk meg, a Szilágyi Erzsébet Ke resz -
tyén Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola diákjainak harangjátéka csendült fel,
mely által egy különleges utazáson vehet-
tünk részt. Az élmény mindenkinek felejt -
hetetlen és egyedi volt. Ezt követően
Székely Tamás teológus-kántor orgona-
játékát hallgathattuk meg zsoltárfeldolgo-
zásokból. Csodálatos érzés volt hallgatni az
orgonamuzsikát, mely már Istennek hála az
új motorral működhet. Köszönjük a fel-
lépők és a hallgatóság felajánlását. Az est
folyamán 243.000 Ft gyűlt össze.
Az idei nyár sok áldást tartogatott a Pap -
keszi gyülekezet tagjainak. Ilyen áldás volt
a hittanos tábor, mely Borzaváron volt.
A tá borban 25 gyermek vett rész és 5 napig
élvezhettük a bakonyi táj nyugalmát.
A gyermekek sok új ismerettel gazdagod-
tak: a hittanos foglalkozáson József
történetén keresztül a testvériességet tanul -
ták meg, készítettek kürtőskalácsot,

levendula zsákot, fűszerolajat, sajtot, kenye -
ret, és falu portyán, éjszakai túrán, zirci
túrán, Bakony kincsei előadáson vettek
részt. A gyermekek egy igazi testvéri kö -
zösségben lehettek együtt, ezt mutatták a
közös étkezések, a közös programok és a
feladatokban való feladatvállalás. 
A nyár folyamán, mint ahogy sokan
értesültek is, kisebb felújítás történt a
parókián. A munkálatok az idei évre
befeje ződtek, és ezért az újulásért, felaján-
lásért és a templom és környezetének eddi-
gi felújításaiért ad hálát az egyházközség
szeptember 5-én 10:00 órakor a Terem tő -
jének. Hiszen megújulhatott a templom
tetőszerkezete, a templom melletti támfal,
a kerítés és biztosítottá vált a mozgáskorlá-
tozott bejáró, a jótékonysági rendezvények
során befolyt adományokból lehetővé vált
az orgona motorjának felújítása is. 
A gyülekezet mindenek előtt hálát tud
mondani az Úrnak, hogy adta az Ő áldá-
sait. Az ige bíztat bennünket a mindennap-
jainkban is, „hisz minden lehetséges annak,
aki hisz!”
Ezzel a reménységgel fordul az egyházközség
a fenntartásában működő isko lával kapcso-
latban is. Megkeresésünkre a helyi civil szer -
vezetek elvállaltak egy jótékonysági estet az
iskola javára, melynek bevételéből konkrét
dolgokat szeretnénk támogatni. Istennek
hála a gyermeklétszám az utóbbi években
pozitív irányba növekedett, mely az iskola

megbecsülését mutatja. Szeretnénk ha a
gyermekek szép és korszerű környezetben
töltenénk mindennapjaikat az iskola falai
között. Az est be vé teléből új székekkel, asz-
talokkal, számító gépekkel, játékokkal sze -
retnénk támogatni az intézményt. Urunk
gondviselő szere tetébe ajánljuk az október
3-ai megsegítő estén ket, mely a falunk
szívéért, az iskoláért lesz. 
Ilyen jó reménnyel és Urunkba vetett biza-
lommal fordulunk a reményteljes jövő felé,
aki tudja mi a terve velünk, akik az Ő esz -
közei vagyunk. 
Szeptemberben újra indul a tanév, melyben
újra megszervezzük az óvodai hittanok-
tatást, mind a középső mind a nagycsopor-
tosok számára. Az idei esztendőben már
második alkalommal is kiszolgáltatásra
került a keresztség sákramentuma, mely
során Isten szövetségébe kerül bele a gyer-
mek és ketten tettek konfirmációs vizsgát.
Az idei évben is szervezünk konfirmációs
előkészítőt és igény szerint tartunk felnőtt
konfirmációs előkészítőt. 
Urunk adja, hogy az év második fele is
hasonlóan bőséges legyen az Úr áldásaiban
és tegyük a tőle elrendelt utunkat, mint az
Ő munkatársai. Tudván, hogy akik az
Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra
kelnek, mint a sasok, futnak, és nem
csüggednek, járnak, és nem fáradnak el. 

EIZLER CSABA

Gyülekezeti hírek
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Szeptember
1. PÖNYK klubfoglalkozása 17.00-
tól a kisteremben
19. Szüreti felvonulás és bál – a
MACSOSZ rendezvénye

Október
3. Jótékonysági rendezvény a Kultúr -
házban
6. PÖNYK klubfoglalkozása 17.00-tól
a kisteremben
6. Ünnepi megemlékezés – a Bocskai
István Református Általános Iskola ren-
dezvénye 13.00
6. Aradi vértanúk emlékműsora 19.00
órától Papkeszin, majd fáklyás felvonu-
lás és koszorúzás a Petőfi parkban
6. Megemlékezés az aradi vértanúkról
Colorban a TEC szervezésében
• Országos Könyvtári Napok helyi
programjai:
7-én a település múltját idéző fotóki-
állítás megnyitója 17.00 órától a
Kultúrházban
8-án a Rendőrség bűnmegelőzési elő-
adása és könyvbemutató

17. Idősek napi rendezvény Colorban
16.00 órától
18. Idősek napi rendezvény Papkeszin
16.00 órától
22. Ünnepi megemlékezés – a Bocskai
István Református Általános Iskola ren-
dezvénye 
23. Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc emlékműsora 10.00-kor Papkeszin
30. Halloween rendezvény 15.00-től
31. Mindenszentek és Halottak napi
megemlékezés a községi temetőben –
PÖNYK rendezvénye.

November
November 2-től 11-ig Kisvakond-
kiállítás a Kultúrházban
3. PÖNYK klubfoglalkozása 16.00-tól
a kisteremben
5-től VIII. Endrédi János Amatőr
Asztalitenisz Emlékverseny Colorban
7. Népdalgála a Sorstárs Népdalkör
rendezvénye

14. Erzsébet bál a Bocskai István
Református Általános Iskola Szülői
Szervezetének rendezvénye
14. Márton napi bál Colorban a TEC
szervezésében
29. Adventi esték 1. Kiállítás-megnyitó

December
1. PÖNYK klubfoglalkozása 16.00-tól
nagytermében
5. Vöröskereszt Papkeszi Szerveze -
tének rendezvénye
6. Adventi esték 2. II. Mikulás napi
süteménysütő verseny Papkeszin 17.00
órától
13. Adventi esték 3. – Karácsonyváró
játszóház Colorban 16.00 órától
18. Ünnepi műsor – a Bocskai István
Református Általános Iskola rendezvénye
19. Karácsonyi ünnep, évzáró össze-
jövetel Colorban a TEC szervezésében
20. Adventi esték 4. – Falukarácsony
16.00 órától
31. Szilveszteri zenés rendezvény
Colorban a TEC szervezésében

Tervezett programok

Papkeszi Hírlap

Kiadó: Papkeszi Község Önkormányzata Szerkeszti: a Szerkesztôbizottság Felelôs szerkesztô: Savanyu Beáta
Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Fûzfôgyártelep  Felelôs vezetô: Tóth Zoltán  Nyomdai elôkészítés: Demeter Zsuzsanna

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
2015. október 3-án 16.00 órai kezdettel megrendezésre
kerülő jótékonysági estre a papkeszi Kultúrházba. A rendezvény célja a helyi iskola támogatása.
Közreműködnek: B.I.R.Á.I. diákjai • Sorstárs Népdalkör • Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport • Őszirózsa Nyugdíjas Klub

Papkeszi Község Önkormányzata szeretettel meghívja
a tisztelt Lakosságot idősek napi rendezvényeire.
Colorban: október 17-én, szombaton 16.00 órától
Papkeszin: október 18-án, vasárnap 16.00 órától
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