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Papa, Szt. l&Wan ut 6. 



I. 

A JAVASLATTEVO ADATAI 

1. Ajavaslatot benyujto (szemely/intezmeny/szervezet/vallalkozas) neve: K e r o f ' s s n y i Z c l t a n 

3500 Papa, Szt. Istvan ut 6. 
2. Ajavaslatot benyujto szemely vagy a kapcsolattarto szemely adatai: 

Nev: K}~^€C\f^%^p iCttAf^ ('CnLc*i^'-*-*i~j?c^> ^^''f^^^^t ) 
Levelezesi cim: i^tCO-fA^eA.rn/\.r(J7yA%' tit 
Telefonszam: OG(SB(-li^- (4C 
E-mail cim: di^^i>ci^f'a^>Qyn<x< h com 

n . 
A NEMZETI E R T E K ADATAI 

1. A nemzeti ertek megnevezese fMphi '^^hi ICCiZ 

2. A nemzeti ertek szakteriiletenkenti kategoriak szerinti besorolasa 

• agrar- es elelmiszergazdasag • egeszseg es eletmod • epitett komyezet 

• ipari es miiszaki megoldasok J^kulturalis orokseg • sport 

• termeszeti komyezet • turizmus es vendeglatas 

3. A nemzeti ertek fellelhetosegenek helye J^A^i>/f i H^f-<^.CSA F'A^f*/^/ ^^^^Hs 

4. Ertektar megnevezese, amelybe a nemzeti ertek felvetelet kezdemenyezik 

l^telepiUesi • tajegysegi • megyei • kulhoni magyarsdg 

5. A nemzeti ertek rovid, szoveges bemutatasa, egyedi jellemzoinek es tortenetenek leirasa 

6. Indoklas az ertektarba torteno felvetel mellett 

7. A nemzeti ertekkel kapcsolatos informaciot megjelenito forrasok listaja (bibliografia, ̂  
honlapok, multimedias forrasok) HciszaW A ^dfctx ^ i v u ' U-i^r G^ck LLo\i.^ 

8. A nemzeti ertek hivatalos weboldalanak cime: — 



/t/BLlJ/ClB-r ' 

5. A nemzeti ertek rovid, szoveges bemutatasa, egyedi jellemzoinek es tortenetenek leirasa: 

„A nemzeti muvelodes kifejtese, dpoldsa, terjesztese es a tdrsas elet emelese.." - ez volt a 
celja kezdetben, az alapitaskor (1893), es ez ma is a Papal Jokai Kor egyesulet miikodesenek. 
A Kor immar tobb, mint 120 esztendeje szerves resze Papa varos kulturalis-muvelodesi 
eletenek. Bar tortenelmi viharokkal tuzdelt 120 esztendot tudhat maga mogott - tobbszor 
ujjaalakult - tevekenysege ma is toretien, melton szolgalja a papai polgarok miivelodni 
vagyasat, apolja a helyi hagyomanyokat, vegzi a nemzeti irodalmi-torteneti kincseinkkel, 
ertekeinkkel kapcsolatos ismeretterjesztest, es termeszetesen apolja a papai Jokai-kuJtuszt. „A 
szulofold, a haza, az irodalom, a muveszetek szeretete, a tisziesseg, a humdniim, a kullura 
irdnti vonzodas, tehdt mindaz, ami mellett az iro hitet tett, s amire muvein keresztul sok-sok 
olvasojdt nevelte. " - foglalta ossze egykor diohejban Huszdr Jdnos, a Kor egykori fotitkara. 
Papa legkiemelkedobb lokalpatriotaja az egyesulet tevekenyseget. 

A Papai Jokai Kor mar mukodesenek elso evtizedeben (1896) emiekmiivet allittatott a 
millenniumnak es a Papa mellett vivott ihaszi iitkozet hoseinek. Emlektablat helyezett el Deak 
Ferenc, Petofi Sandor, Jokai Mor hajdani papai otthonain, Vanyolan pedig Vajda Peter kolto 
sziilohazara. 1931-ben Petofi es Jokai remekbe keszult bronzszobraival gazdagitotta a varost a 
Marcius 15. teren. Evkonyveinek es a „Papa varos egyetemes leirasa" (1905) cimii kotet 
kozreadasaval megvetette a helyismereti irodalom alapjait. 1944-ben, a I I . vilaghaboru miatt 
az egyesulet besziintette mukodeset es ettol kezdve negy evtizedig tetszhalott allapotban volt. 
1983-ban egy orszagos, televizios Jokai-vetelkedore kesziilve a papai csapat elhatarozta, hogy 
feltamasztja az egykori legendas hiru egyesiiletet. Azota is egyike a varos legnepesebb civi l 
szervezeteinek. 

6. Indoklas az ertektarba torteno felvetel mellett: 

A Papai Jokai Kor kozossegteremto programjaival napjainkban is melto helyet kepvisel 
szeretett varosunk eleteben. A neves elodok tisztelete, emleke felelosseggel ruhazta fel a Kor 
vezetoit, tagjait, mely eletben tartoja a kozossegnek. A fejlodessel jaro, valtozo 
korulmenyekhez alkalmazkodva orzik rendiiletleniil tovabbra is a nemzeti es lokalis 
hagyomanyokat, ezzel szolgalva tovabbra is onzetlenul a varos kulturalis eletet; peldat 
mutatva a felnovekvo nemzedekeknek honszeretetbol, irdalom- es miiveszet-szeretetbol. A 
nagy multu Papai Jokai Kor tevekenysegei, eredmenyei 1893-t61 napjainkig onmagukert 
beszelnek, igazolva a legnagyobb magyart, Szechenyit: „A magdnyos ember semmi, csak az 
egyesiileteknek van hosszu eletiik es igazi sulyuk. " 

A nagy mii l tu Papai Jokai Kor helyi ertektarba valo felvetele elengedhetetlen! 

Papa, 2015. marcius 20. ^ / 

Kerecsenyi Zoltan 
(Snkonmanyzati kepviselo) 



Ajanlas 

a Papai Jokai Kor 

Telepules) Ertektarba valo felvetelehez 

Jokai Mor neve elvalaszthatatlan egykori iskolavarosaetol, majd szeretett rokonai 
iakbhelyetol, Papatol. Az fr6fejedeiem kapcsolata bens6s^ges, ugyanakkor tisztelgo volt a 
varossalj ahol irodalmi szarnyprobalgatasai Indultak. Nem veletlen, hogy az orszagosan 
kibontakozo Jokat-kultusz legpregn^nsabb formaja lett az 1893-ban Papan letrehozott Jokai 
Kor. A varos egyik legregibb civil szervezfidese meghat̂ rozo szerepet toltott be a helyi 
tarsas, azaz mCfvelodesi eletben. Tortenete gazdag es sokszfnu, a ket vilaghaboru sem tudta 
vegleg beszuntetni a mukodeset, mindig uj eletre keihetett. 

Az 1983. evi ujjaalakulasa ota a kor tagjai toretlentil munk l̂kodnak regi es uj celkituzeseik 
megvalositasaert. A Jokai hagyomanyok es kultusz apolasa term6szetes feladat szamukra, 
gyakran mas, a varoson kivuli civil szervezetekkel, IntezmenyekkeJ egyutt. Irodalmi onkepzS 
koruk reven valoban peldaertekii formdl6i lehettek Papa kulturalis arculatanak. A mult 
ertekmentSi 6k, egyben a Jelen ertekfelismeroi es kozzetevoi onzetlenul, kozossegteremto 
erdvel, a fiatalokat is bevono programokkal, kiadvanyokkal, emlek îh't̂ saikkal. 

Mivel abhan a szerencseben lehet reszem, hogy hosszu evek 6ta figyelemmel ki'serhetem a 
kor tiszteletre melto tevekenyseget, fiszinte sziwel, igaz elismer̂ ssel ajanlom a Telepulesi 
Ertektarba valo felvetelet. A Papal Jokai Kor nem csupan kiveteles multja, hanem munkas, 
mintaszeru jelene ok^n melto erre. 

Veszprem, 2015. marcius 31. 

Dr. Acs Anna 

muzeologus 



Hozz^jdrulo nyilatkozat 

A temahoz kapcsolodo alabbi fotofelvetelek sajdt keszilesiiek, szabadon publikathatoak. 

Papa, 2015. marcius 20. 

Kerecsenyi Zoltan 

(onkormanyzati kepviselo) 










