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Az Ősegyház Húsvét ünnepének vigiliáján szolgáltatta ki az ini-

ciációs (beavató) szentségeket a katekumeneknek (hittanulók),

akik legalább három évig készültek, legelőször is a keresztség

szentségében részesültek, majd meg lettek bérmálva és a szent-

misében elsőáldozók is lettek. Milyen csodálatos ajándékai

Istennek a szentségek! Milyen csodálatos méltóság a keresztség-

ben való újjászületés! – hallgassuk csak az egyik nyugati egy-

házatya, Szent Ágoston beszédéből azt a részt, amit a húsvétkor

megkereszteltekhez írt.

„Hozzátok szól beszédem, akik most született gyermekek vagytok,

Krisztusban kicsinyek, az Egyház új hajtásai, kik az Atya kegyelme,

az Anyaszentegyház termékenységének bizonyságai vagytok, szent

sarjadék, új csapat, megtiszteltetésünk virága és munkák gyümölcse,

örömünk és koszorúnk vagytok mind, akik itt álltok az Úrban.

Apostoli szavakkal fordulok hozzátok: Öltsétek magatokra

Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek testeteket, nehogy

bűnös kívánságokra gerjedjen (Róm 13, 14), hogy az életben is

felöltsétek azt, akit a szentségben felöltöttetek. Mert mind-

annyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust

öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga

vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian eggyé lettetek

Krisztus Jézusban (Gal 3, 27-28).

Ugyanaz az ereje a szentségnek; ugyanis ez az új élet szentsége,

és ez az új élet most azzal kezdődik, hogy minden eddig

elkövetett bűn bocsánatot nyer, s ez az élet tökéletessé lesz a

halottak feltámadásakor. A keresztségben ugyanis eltemet-

keztetek Krisztussal együtt a halálba, hogy miként Krisztus

feltámadt a halálból, úgy ti is új életre keljetek (vö. Róm 6, 4).

Most pedig éljetek majd a hitünk szerint, ameddig csak az Úr

engedi, hogy ebben a halandó testben zarándokoljatok: a ti biz-

tos utatok pedig, akihez törekedtek is, maga az emberré lett

Jézus Krisztus, aki oly kegyes volt, hogy értünk emberré lett. Ő

ugyanis sok kedvességet tartogat azok részére, akik őt félik, és

ezt majd azok elé tárja, és tökéletessé teszi azoknak, akik benne

remélnek, hiszen az, amit most még csak reményben kaptunk

meg, majd valóságban is a mienk lesz.

Ma van újjászületésünk nyolcadik napja; ma kapjátok meg

hitünk látható jelét, miként az ősatyák korában is a testi születés

nyolcadik napján volt a körülmetélés. Ezért maga az úr is testi

halálával magát kiüresítette, és ugyanabban a testében – amely

többé már meg nem hal – feltámadt, és a vasárnapi napot meg-

pecsételte a saját feltámadásával. Ez a nap a szenvedése utáni

harmadik nap, a napok sorrendjében pedig szombat után a

nyolcadik nap, vagyis a hét első napja.

Ezért ti is, mivel megkaptátok ezt a szentséget, és a Szentlélek

foglalóját is lelketekbe vettétek, még nem a teljes valóságban, de

már a biztos reményben, ha feltámadtatok Krisztussal, ke-

ressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott

fönt van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. Hiszen meghal-

tatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. Amikor

majd Krisztus, a ti életetek megjelenik, vele együtt ti is megjelen-

tek dicsőségesen (Kol 3, 1-4).” Mi is akik megvagyunk

keresztelve kell, hogy Húsvétkor még jobban átérezzük

kiválasztottságunkat és azt, hogy Isten mennyire szeret, igen

nagy volt váltságunknak díja Jézusnak az egyszülöttnek

szenvedése és halála. Ha vele együtt hordozzuk keresztünket itt

a földön vele együtt fel is támadunk.

A Feltámadt Krisztus világossága űzze el a bűn sötétségét mind-

annyiunk lelkéből, és töltse el lelkünket a feltámadás örömével,

ezt kívánom minden papkeszi testvéremnek.

FERENC ATYA

Új teremtmény Krisztusban



A Költészet Napja alkalmából körkérdést intéztünk néhány, a

településen élő, vagy dolgozó személyhez. Arra voltunk

kíváncsiak, mit jelent számukra a Költészet Napja, illetve mit

jelentenek számukra a versek.

SEREGÉLYESNÉ P. SZABÓ ILONA, tanárnő, az első telepü-

lési Költészet Napi versmondó verseny elindítója.

Napok, melyek egy-egy valamiképpen meghatározott esemény-

hez kötődnek: Nőnap, Anyák napja…

Mit jelentenek? 

Semmit, ha csak a kötelező megemlékezésről, virágcsokorról,

tortáról, személytelen köszöntésről szólnak.

Sokat, mindent, ha személyes, hozzánk, rólunk szóló,

lelkünkben dédelgethető, szívünket melengető.

„A verseket nem írjuk, hanem éljük.” (Márai)

Minden nap költészet napja, ha verset hallok, olvasok.

A vers: szomorúságban vigasz, szerelemben önkifejezés. Segít

túlélni a veszteségeket. 

Választ találni a lét alapkérdéseire, az élet és elmúlás, a test és

lélek, az idő és tér köréből. 

„Egyedül a művészet és a filozófia az, ahol az akarat rövid időre
nyugalmat talál.” (Babits)

Felemel, olyan magaslatra, ahol nem a mindennapi kenyér

megszerzése köti le az időt.

Költészet napja: József Attila.

Gyerekek, akik megilletődve hallgatják tanáraik kedves versét,

prózáját, mindig ezt juttatja eszembe.

Gyerekek, aki verset olvasnak, választanak, mondanak, hiszen:

„A vers az, amit mondani kell” (Kányádi)

KÁNTORNÉ ISTÓK KLÁRA tagóvoda-vezető:
A költészet napja számomra azt a sok tehetséges magyar költőt

jelenti, akik gazdagították évszázadokon át a magyar kultúrát.

Szeretem a verseket, és ha időm engedi, szívesen olvasgatom

Ady Endre, József Attila, Kányádi Sándor és más költők verseit.

Örülök, hogy Papkeszin szavalóversennyel ünnepeljük a

költészet napját, lehetőséget adva tehetséges gyermekeinknek,

felnőtteknek, hogy megismertessenek az idén kortárs költőink

verseivel, gondolatvilágával.

Óvónőként nagyon sok verset, mondókát, verses mesét olvasok,

tanítok meg a gyerekeknek. Jóleső érzés amikor egy kisgyermek

csillogó szemmel, beleéléssel szavalja az évszakhoz, eseményhez,

ünnephez kapcsolódó verset. Hisz a versek fejlesztik beszédüket,

gazdagítják érzelemvilágukat, szókincsüket. A gyerekek

szívesen „játszanak” a szavakkal.

Büszkék lehetünk, hogy sok tehetséges, világhírű költőnk volt és

van. Ne hagyjuk a feledésbe veszni őket. Ne csak a költészet napja

alkalmából gondoljunk rájuk, olvassunk verseket gyakrabban. 

KÁLMÁN LÁSZLÓNÉ, tanítónő
Egy eseményről azért emlékezünk meg egy adott napon, hogy

felhívjuk mindnyájunk figyelmét annak fontosságára.

Miért fontos a költészet? Nekem azért, mert kedves verseim

olvasásakor a harmóniát, a békét érzem. A kristálytiszta

képekkel, gondolatokkal azonosulni tudok. Hozzátartozik az

egészséghez is, mert hiába edzi a testét valaki, ha a lelkét

olvasással nem erősíti, akkor elsatnyult felnőtté válik. Unokáim

nagyon sok mesét, verset hallanak családi körben azért is, hogy

felnőve, tizennyolc évesen tudják azt, hogy a médián túl is van

világ. Az élet múlásában nem sok jó van, de annyi biztosan,

hogy az ember bölcsebb lesz.

Látja, hogy: „Még nyílnak a völgyben a kerti virágok”, de tudja

azt is, hogy: „De látod amottan a téli világot?” S ezt megérteni,

elfogadni segít a vers.

SIMON JÓJÁRT SÁNDOR, a Pénzügyi Bizottság kültagja
Költészet napján…
Emlékezünk a kötő-óriásra, aki közülünk való, különleges,

érzékeny földi halandó volt a maga korában. Sorsszerű élete és

halála közvetít felénk versein keresztül örömöt, bánatot. Élte a

kevés boldogságot, helyettünk megszenvedve, észrevéve a

rengeteg földi gyarlóságot.

A versek…
A versek életünk részei, hétköznapjaink apró történéseinek

papírra vetett megjelenítése a rímfaragó mesterek tollából. Amit

nem tudsz megfogalmazni míves formában, tartalommal elmon-

dani, azt elmondják ők helyetted és ettől boldog leszel. A Pap-

keszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub rendezvényein előadásra kerül-

nek minden alkalommal, halhatatlan nagy költők és mai kortárs

versírók míves művei.
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Költészet napja

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját április 10-én 14 órától
megrendezésre kerülõ versmondó versenyre. Helyszín: Papkeszin Kultúrház.

A rendezvény vendége és a zsûri elnöke Lackfi János költõ.

Húsvétvasárnap, április 4-én Papkeszin a Szent Imre-kápolnában az 
ünnepi szentmise 18.00 órakor kezdõdik.
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A Képviselő-testület munkaterv szerint 2010. február 10-én
tartotta soron következő ülését, amelyen a jelenlévő 8

képviselő az alábbi döntéseket hozta:

Megtárgyalta és elfogadta a 2009. évi költségvetés I–IV.

negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

Megalkotta Papkeszi Községi Önkormányzat 2010. évi költ-

ségvetéséről szóló rendeletet.

Megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatai-

nak végrehajtásáról szóló beszámolót.

A községben működő egyházak, felekezetek, vallási közösségek

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 12/2008.(VIII. 27.)

rendelete alapján pályázat kiírásáról döntött.

Elbírálta a kisajátítási terv elkészítéséhez beérkezett ajánlatokat.

Az ajánlattevők közül a Megyekő Kft.-t bízta meg faladat elvég-

zésével.

Döntött a település egyes járdaszakaszainak felújítására érkezett

ajánlatokról, amelyek közül a Hornyák Kft. ajánlatát fogadta el.

Megválasztotta a 2010. évi országgyűlési képviselőválasztások

szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait.

Megváltoztatta a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvé-

delmi Bizottság létszámát.

Támogatta Dr. Szabó János r. alezredes rendőrkapitánnyá

történő kinevezését a Balatonalmádi Rendőrkapitányság élére.

Járdafelújítás
Településünk minden lakosa és idelátogatója évek óta szembesül

azzal, hogy a falu út- és járdahálózata leromlott állapotban van.

Ennek megváltoztatása talán a legköltségesebb feladat az egyébként

számos probléma között. Az elmúlt év takarékos gazdálkodása

lehetővé teszi, hogy a község 2010. évi költségvetésében csökkenő

hitelállomány mellett, forrást biztosítson a felújítások elkezdésére.

Ennek első lépéseként 2010. áprilisában az alábbi utcák járdái,

járda szakaszai újulnak meg bruttó 3.202.196,- Ft értékben.

• Egészségház előtti járda 
• Óvoda és Református templom közötti járda
• Kultúrház előtti járda
• Kossuth utca (I.)
• Kossuth utca (II.)
• Élelmiszerbolt előtti járda (Kossuth utca)
• Keszi ABC előtti járda (Fő utca)

A felújítás összesen 942 m2 járdafelület megújítását jelenti, ame-

lyek közül a két bolt előtti szakasz felújítási költségeinek 50%-át

az épületek tulajdonosa, a Balatonvidéki Zrt. vállalta.

A munkálatok 2010. április 19-én kezdődnek és május 21-én

fejeződnek be. Természetesen a felújítás kellemetlenségekkel fog

járni, amihez kérjük a lakosság türelmét!

Önkormányzati hírek

Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete első

ízben a január 27-i ülésén tűzte napirendre a 2010. évi költ-

ségvetés megvitatását, a második fordulóra február 10-i testületi

ülésen került sor. A képviselők az I. forduló előtt öt nappal

megkapták a költségvetést, és a dokumentáció előzetesen

elérhető volt a település honlapján is, az ülésre szóló invitálással

egyetemben. Az első ülésen a szóban forgó napirendi ponthoz

érve, a polgármester úr néhány mondatban ismertette az általa

fontosnak vélt dolgokat, és a költségvetést általános vitára

bocsátotta. Meglepve tapasztaltam, hogy a képviselők elmélyült

lapozgatásba kezdtek, és a teremben hosszú percekig nem

lehetett mást hallani, mint a fénymásoló papírok sercegését. Az

érthetetlen csendet összesen három kérdés törte meg. Ezt

követően a nem teljes létszámú képviselő-testület az I. for-

dulóban a 2010. évi költségvetés tervezett elfogadását jóváhagy-

ta. Noha létezik költségvetési koncepció, melyet a képviselő-

testület már korábban megalkotott, olyan érzésem támadt, hogy

a jelen lévő tisztelt képviselő hölgyek és urak többsége a kelle-

Vélemény községünk 2010. évi költségvetéséről

Az elmúlt napokban Önökhöz eljuttatott tájékozatató tévesen

tartalmazza a sürgősségi orvosi ellátásra vonatkozó adatokat.

A helyes elérhetőeségek az alábbiak:

Felnőtt orvosi ügyelet (Veszprém, Cserhát ltp. 1.):

Hétfőtől–csütörtökig: 16.00–másnap reggel 08.00-ig

Péntek: 16.00–hétfő reggel 08.00-ig

Ünnepnapokon: 08.00–másnap reggel 08.00-ig

Telefon: 88/329-650

Gyermek orvosi ügyelet (Veszprém, Cserhát ltp. 1.):

Hétfőtől–csütörtökig: 16.00–másnap reggel 08.00-ig

Péntek: 16.00–hétfő reggel 08.00-ig

Ünnepnapokon: 08.00–másnap reggel 08.00-ig

Telefon: 88/425-685

Fogorvosi ügyelet (Veszprém, Halle u. 5/e.)

Telefon: 88/425-228

Tisztelt Lakosság!
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ténél kisebb intenzitással vett, vesz részt a költségvetés

előkészítésében és jóváhagyásában. Ezt követően a költségvetés

második fordulós tárgyalását is meghallgattam, február 10-én.

Ez az ülés már inkább volt vitára emlékeztető. Elsősorban az I.

fordulós költségvetési tervezet módosításával, tehát az újonnan

bekerült tételekkel kapcsolatban hangzottak el kérdések és ma-

gyarázatok, illetve szavazással döntött a képviselő-testület egy

bizonyos tételre betervezett pénz átcsoportosításáról. Ezekre a

későbbiekben még visszatérek. Természetesen nem lehet elvárni

a képviselőktől, hogy maguk készítsék el a költségvetést. De a

készítésének folyamatában, a gazdasági és jogi szakemberek

(értsd: közalkalmazottak, köztisztviselők) hivatali közre-

működése mellett, a képviselőknek is aktívan részt kell venniük,

szóbeli vagy írásbeli indítványaikkal, javaslataikkal. Ehhez

képest a képviselő-testületi ülést megelőző bizottsági ülések és

közmeghallgatások sora határozatképtelen volt, például a II. for-

dulót megelőzően a Pénzügyi, Településfejlesztési és

Környzetvédelmi Bizottság ülése. Csak emlékeztetőül: a

képviselők azok, akiket az emberek felhatalmaztak arra, hogy

érdekeiket képviseljék. A képviselőknek pedig kötelességük az

emberek érdekeit a lehető legjobban érvényre juttatni, a költ-

ségvetés előkészítése során is-amint ezekről jogszabály is ren-

delkezik! A közvetett érdekképviselet, mint tudjuk, nem mindig

működik megfelelően. Ezért, ha mások érdekeit nem is sikerül

mindig maradéktalanul érvényre juttatni, elvárható lenne, hogy

legalább a képviselő-testület saját maga elé kitűzött céljait

próbálja meg elérni. Ezeket a célokat Papkeszin több stratégiai

tervben már megfogalmazták, ami önmagában dicséretes. Azon-

ban ezeket – a község honlapján elérhető – dokumentumokat

érdemes jobban górcső alá venni. Például a 2008-2010 időszakra

készített gazdasági terv, vagy a település környezetvédelmi prog-

ramja által megfogalmazott kritériumok miként teljesültek idáig,

illetve az idei költségvetésben szerepelnek-e ezen tételekre

vonatkozó kiadások/bevételek? 

A fentebb említett, két éves gazdasági program, a teljesség

igénye nélkül, megfogalmazza az alábbi célokat: munkahely-

teremtés, foglalkoztatás feltételei javuljanak, gazdaságélénkítés,

befektetések ösztönzése, kommunális feladatok – utak,

közművek, közlekedés – minőségjavítása, közrend, közbizton-

ság javítása, környezetvédelem tudatosítása. 

Munkahelyteremtés feltételei között nagyon fontos szempont,

hogy az adott régióban, vagy településen található-e megfelelő

számú, képzettségű munkaerő. A rendelkezésre álló adatok

alapján, Papkeszi község lélekszáma 2006. év óta folyamatosan

csökken! A munkanélküliség 2008. év óta nő, 2009. 07. 20-i

adat szerint 94 aktív korú lakosnak nincs munkája a faluban! A

colorchemiai közművesített lakótelkek évek óta üresen állnak.

A volt Nitrokémia colorchemiai ipartelepe egy letűnt korról állít

szomorú képet elénk a maga szennyezett, kifosztott és ren-

dezetlen valóságában. A képviselő testület korábbi határozata

alapján a közművekkel ellátott, gazdasági tevékenység befoga-

dására alkalmas ipartelep többé nem célszíntere a jövőben a

község területén megvalósítandó beruházásoknak. Felmerül a

kérdés, hogy mi ennek az oka? Nagyon fontos lenne, hogy a falu

vezetősége megtalálja a lehetőséget a vázolt helyzet javítására. A

nemrég átadott elkerülő út közelsége irigylésre méltó helyzetbe

hozta a települést, azonban ez idáig nem tudtunk élni vele. De

azzal, hogy egy alapvetően mezőgazdasági gazdálkodásra

használt, főút menti területet alkalmasabbnak nyilvánítanak

beruházások befogadására, mint egy ipartelepet, nem biztos,

hogy a legjobb megoldás. Dicséretes, hogy a helyi vállalkozá-

sokat terhelő adókat nem emelték, azonban önmagában ez

nagyon kevés befektetés ösztönzésre. Folyamatosan keresni kel-

lene a lehetőségeket arra, hogy a községbe hozzunk olyan vál-

lalkozásokat, üzemeket, létesítményeket, amelyek működése

során a falu és a befektető kölcsönösen élvezik működésük

előnyeit, közösen viselik a káros externális hatások költségeit. 

Érdemes néhány szóban elidőzni a beruházásoknál. Elkészült a

község 2010. évi költségvetésének mellékleteként Papkeszi

Község Önkormányzat 2010-2011-2012. évi költségvetésének

gördülő terve is. A tervet átnézve, rövid számolás után kiderül,

hogy a kiadási és bevételi fő összegeket az egymás után

következő évekre, egyszerűen 10%-os emeléssel állapították meg

mindenütt. Mi ez, ha nem a teljes koncepciótlanság jele, a közép-

és hosszú távú jövőnket illetően? De ne essünk abba a hibába,

hogy a beruházások hiányát az önrész előteremtő képességünk

hiányára vezetjük vissza! Igaz, hogy sajnálatos módon, a

települési önkormányzatok nincsenek abban a helyzetben, hogy

azt fejlesszék, amit jónak látnak. A pályázatok támogatási rend-

szere miatt, az önkormányzatok azokat a fejlesztéseket tudják

csak bevállalni, amelyekhez megfelelő önrészt tudnak

előteremteni. De létezik más alternatíva is! Számos olyan befek-

tető cég működtet szerte az országban vállalkozásokat, amelye-

ket önkormányzatokkal együtt hoztak létre. Ezek a vállalkozá-

sok a szakmai befektető 100%-os költségátvállalásával is meg-

alakulhatnak úgy, hogy bennük az önkormányzat is tulajdont

kaphat. E tulajdonrésznek az értékét a befektető kölcsönzi, a

működés során nyert bevételből és/vagy megtakarításból pedig

törleszti a hitelt az önkormányzat. Jellemzően alternatív energia-

hordozókra épülő, energiahatékonyság növelő projektekről van

szó. Az ilyen projekt tervekhez azonban merni és tudni kell

nagyot gondolni! És ha már a koncepciótlanságnál tartunk,

visszatérek az első bekezdésben megemlített, a költségvetés II.

fordulós tervezetébe újonnan bekerült tételekre. A hivatalnak

szüksége lenne egy modern könyvelő programra, amelynek a

segítségével időigényét tekintve harmadolni tudnák a jelenlegi

könyvelési munkát, nem utolsó sorban csökkenne a hibale-

hetőség is az adminisztráció során, illetve magasabb szolgáltatási

színvonalat nyújtanának a hivatali ügyeket intéző embereknek,

vállalkozásoknak. Ezt az új programot 1,5 millió Ft-tal állították

be a tervezetbe. Emellett a képviselő-testület járdafelújítást is ter-

vezett a faluban, amelyre árajánlatokat is bekért. Mivel az elter-

vezett összes járdaszakasz felújítására nem volt elegendő az ár-

ajánlat kérést megelőzően betervezett pénz, az alpolgármester úr

javaslatára a könyvelőprogramot kihúzták és a rá betervezett

pénzösszeget a járdafelújításhoz betervezett összeghez hozzá-

toldották. Mindeközben a polgármester úr hangot adott annak a

véleményének, hogy ez a költségvetés is az apró lépésekkel
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történő fejlődés jegyében készült. Ha lett volna lehetőségem fel-

szólalni az ülés alatt, megkérdeztem volna a tisztelt képviselőket,

hogy apró lépésnek számít egy év alatt felújítani az összes rossz

járdaszakaszt? Nem lehetne több évre elosztani a járda

felújítását? Így másra is jutna pénz, máshol is fejleszthetnénk.

Miért választási évben költ erre ennyit az önkormányzat? Arra

pedig már gondolni sem merek, hogy Colorchemiában nincs

olyan útszakasz, ami jobb lenne a legrosszabb papkeszi járdánál,

mert valaki uszításnak értelmezi, és a két település közötti

árokásásnak tekinti, holott ez egyáltalán nem áll szándékomban.

Közutak és közlekedés minőségjavításáról a falu belterületét te-

kintve véleményem szerint nem beszélhetünk. Amit bárki, aki

gyalogosan, kerékpárral, vagy autóval közlekedő megtapasztal-

hat, az csak állag megőrzés illetve állapotromlás. Köztudott,

hogy az útépítés, de a karbantartás is jelentős fajlagos költségű

munka. Nyilvánvaló, hogy pályázati források igénybevétele

nélkül, az önkormányzat egymaga nem tudja ezt a feladatot

felvállalni. Örvendetes, hogy a képviselő-testület 2009. évben 1,6

millió Forintot szavazott meg járdák felújítására és pályázott – 2

millió Forint önrésszel – zöldterület növelésre parkosításra.

Azonban az is nyilvánvaló, hogy kátyúkkal teletűzdelt, alig egy

autó szélességű, teljesen rossz burkolatú utakkal – pl.: egész

Colorchemia - nehéz a lakosság minőségérzetét, vagy az ideláto-

gatók faluról alkotott általános véleményét javítani. Közutak,

hidak kezelésére a 2010. évi költségvetésben 0 Ft áll rendel-

kezésre.

Összegezve azt gondolom, hogy egy költségvetésnek nem arról

kellene szólnia, hogy milyen szegények vagyunk, hanem azt

kellene tükröznie, hogy mik a település céljai. Közös érdekünk,

hogy a közösségünket legjobban szolgáló költségvetésünk

legyen. Ez a költségvetés nem tükrözi azt, hogy hogyan szeretné

a képviselő-testület megállítani a lakosság létszámának évek

óta tartó fogyását, hogyan szeretné a fiatalok arányát növelni a

lakosság körében. Nem látszik a költségvetésből az sem, hogy

környezetvédelmi-, gazdasági programban megfogalmazott

célok egy része, idén miként teljesül, hogy hogyan akar a falu

növekedési pályára állni, ahelyett, hogy stagnálna. Komoly

szerkezeti átalakításokra lenne szükség bizonyos területeken,

ésszerűsítésre a takarékosság és hatékonyság jegyében,

ahogyan egyes intézményeknél már megtörtént. Fejlesztésekre,

amelyek komoly beruházások formájában öltenek testet. Ter-

mészetesen kellenek az apró eredmények, amelyek olykor nem

is aprók: kultúra park, óvoda felújítás, járda felújítás,

közvilágítás felújítás, stb. Hiszen az emberek mindennapjaik

során ezeket érzékelik és értékelik. Nem tudok szabadulni attól

a gondolattól, hogy a képviselő-testület nagyjából öt perc alatt

hagyta jóvá az I. fordulóban a falu idei költségvetésének ter-

vezett elfogadását. Vajon azért zajlott ilyen simán, mert a

korábban megalkotott költségvetési koncepció elfogadása óta

olyan körültekintően jártak el hivatali munkájukban, hogy

mindenki mindennel tisztában volt? Vagy azért, mert az ott

ülők jobbnak látták, ha nem szólnak bele olyan dologba, ami

számukra ismeretlen? Továbbra is szkeptikus vagyok a pozitív

változatot illetően. És ugyan úgy kételkedem abban is, hogy

szemmell látható fejlődés veszi kezdetét, ha más gondolkodás-

módú, mentalitású emberek nem jutnak megfelelő szerephez,

illetve a már döntéshozói pozícióban lévők szemlélete nem vál-

tozik jó irányban. Egyetlen pozitívumot tudok elmondani a két

üléssel kapcsolatban: határozatképesek voltak. Ez azonban

nagyon kevés az üdvösséghez!

KÁLMÁN ANDRÁS

Nemzeti ünnepünk március 15-e alkal-

mából a Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas

Klub hagyományteremtő szándékkal

megrendezte a Petőfi Sándor versmondó

versenyt. A Veszprémi Kistérség Többcélú

Társulása településein élő nyugdíjas

versmondók részvételével lezajlott ver-

seny, maradandó élményt nyújtott a szép-

számú hallgatóságnak. Köbli Miklós, a

társulás elnöke úgy fogalmazott, mint a

verseny fővédnöke, hogy ilyen és hason-

lóan magas színvonalú rendezvényeket

érdemes és kell is támogatni. A szakmai

zsűri Vándorfi László a Pannon Várszín-

ház igazgató-rendezőjének vezetésével, di-

csérte a versmondók felkészültségét,

bátorságát és a versek iránti szeretetüket. 

Első díjat nyert a házigazda nyugdíjas

klubot képviselő Baksa Árpád. Második

helyezést ért el a Hajmáskéri Vad-

gesztenye Nyugdíjas Klubból Hegyi

Gyula, és harmadik lett a Peremartoni

Nyugdíjas Klubból Pordán Árpádné. A

zsűri különdíját Humpók Mária kapta,

aki helyi klub tagja.

A rendezők nevében, Simon Jójárt Sándor

elnökségi tag a versenyt úgy zárta, hogy

Petőfi Sándor emlékének tisztelegve,

jövőre másik helyszínen fogják megren-

dezni a versenyt. Ide is örömmel és

szeretettel várják, a versszerető „szépko-

rúakat”.

SJSJ

A fiatal Petőfi versei – nyugdíjasok tolmácsolásában
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Programok

A Papkeszi Községi Könyvtár könyvajánlata

Április
6. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása 16

órától a Kultúrház kistermében

10. Versmondóverseny a Bocskai István Református

Általános Iskola és a Kultúrház közös rendezvénye 14

órától a Kultúrház nagytermében

17. Szomszédolás – Sorstárs Népdalkör rendezvénye

17. Férfi napi bál – Colroi Ifjúsági Klub rendezvénye

22. Falutakarítás a Föld Napja alkalmából 15 órától a

lakosság segítségével Papkeszin. Gyülekező a

Kultúrháznál.

22. Szemétszedés – Colori Ifjúsági Klub szervezése

30. Akadályverseny, májusfa-állítás – Colori Ifjúsági Klub

rendezvénye

Május
1. Majális – a Kulturáház udvarán, vagy a közösségi park-

ban, Papkeszin.

2. Anyák napi műsor Colorban, 15 órától a Kultúrházban

2. Színházi est Papkeszin 18 órától a Kultúrházban

4. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása 16

órától a Kultúrház kistermében

14. Helytörténeti kiállítás – Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas

Klub rendezvénye 17 órától a Kultúrház nagytermében

20. Irodalmi teaház 17 órától

22. Focikupa – Colori Ifjúsági klub rendezvénye

28 Óvoda évzáró rendezvénye
29. Gyermeknap mindkét településrészen. Colorban a sport-

pálya melletti füves területen 9.00–13.00, Papkeszin a

Kultúrház udvarán 14.00–18.00. Sok érdekes, vidám

játékkal várok minden kedves érdeklődőt.

Június
1. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása 17

órától a Közösségi parkban

4. Előadás a trianoni béketárgyalásról – Colori Ifjúági Klub

rendezvénye

Fogathajtó vetélkedő – civil rendezvény

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.

AA  PPaappkkeesszzii  AAmmaattőőrr  SSzzíínnjjááttsszzóókk  sszzeerreetteetttteell
mmeegghhíívvjjáákk  aa  ttiisszztteelltt  LLaakkoossssáággoott  22001100..  mmáájjuuss  22--áánn  1188  óórrááttóóll

mmeeggrreennddeezzééssrree  kkeerrüüllőő  eellőőaaddáássuukkrraa,,
aammeellyynneekk  hheellyysszzíínnee  aa  ppaappkkeesszzii  KKuullttúúrrhháázz..

BBeellééppőőjjeeggyy::  ggyyeerreekkeekknneekk::  110000  FFtt;;  ffeellnnőőtttteekknneekk::  330000  FFtt..
JJööjjjjeenneekk  eell,,  ééss  nneevveesssseenneekk  kkii  mmiinnkkeett!!

Stephenie Meyer: Alkonyat
Mersz szeretni? Az életed árán is? Az életed árán is Forks

fölött mindig felhős az ég. Bella Swan, az érzékeny,

zárkózott lány afféle önkéntes száműzetésre ítéli magát,

amikor ideköltözik apjához. Bella alapjáraton is mág-

nesként vonzza a bajt, ezúttal azonban nem csak a „mindennapi”

csetlések-botlások fenyegetik. Hanem Ő... Ő, akinek aranyszín szeme

van, titokzatos, szeszélyes, kiszámíthatatlan, félelmet keltő és bizton-

ságot sugárzó. Ő, akit Edwardnak hívnak, mint valami ódivatú

regény hősét. Ő, aki megmenti az életét. Ő, aki mégis a legnagyobb

veszélyt jelenti Bella számára. Az indián rezervátumban furcsa, félel-

metes mesék keringenek. És egy nap a legenda megelevenedik.

Cormac McCarthy: Nem vénnek való vidék
A vadnyugat lidércei kísértenek a vidéken, csak hősök

nincsenek már – annál több az áldozat. Halott

emberek mindenütt: bűnözők, bűnüldözők és

olyanok, aki számára haláluk pillanatában sem adatik

meg a felismerés, hogy bármi közük lehetne az eseményekhez. Bell,

az öreg seriff utolsó küldetése ez a nyomozás, aki a kifordult világ-

ban már csak annyit tud biztosan, hogy szereti a feleségét.

Bartos Erika: Anna, Peti és Gergő
Kedves Olvasó! Ha ismered Anna, Peti és Gergő történeteit,

akkor biztosan kíváncsian várod, miről szól az

Annakönyv! Ebben a könyvben sok mesét

olvashatsz arról, milyen csodálatos dolog, amikor

egy családban megszületik az első kisbaba. Meg-

tudhatod mennyi öröm és feladat vár ilyenkor az anyukákra és

apukákra. Kiderül az is, hogyan lesz a kisbabából nagylány, és

hogyan ünnepelte Anna a tizedik születésnapját.

A Dr.Oetker szakácskönyvek között A sütés öröme

az egyik legsikeresebb kötet. Számos országba, több

nyelven, sok millió példányban jutott el a sütést ked-

velőkhöz. A könyv 316 oldalon, 300 fotóval, közel

180 receptet mutat be, a régi klasszikusok mellett a

legújabbakat is. A receptgyűjtemény azoknak készült, akik

örömüket lelik a sütésben, de azoknak is, akik az alapokat már

ismerik, de jól és jót szeretnének sütni

Nincs ideje olvasni? Esténként fáradt, hogy gyermekének mesét

olvasson? Kölcsönözzön a könyvtárból hangoskönyvet!

A könyvtárban többek között megtalálhatók az alábbi hangos-

könyvek: Mese Vackorról a kölyökmackóról (elmeséli: Hernádi

Judit); Micimackó (felolvassa: Koltai Róbert); Őfelsége pincére

voltam (felolvassa: Galkó Balázs); A bogyósgyümölcskertész fia

(felolvassa: Rátóti Zoltán)
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Körzeti kosárlabda diákolimpia Várpalotán

Tisztelt Lakosság! Kedves Papkesziek!
Szeretettel meghívjuk Önöket a 18. Bocskai-napok programjaira!

Április 7. szerda
16:00 Ünnepélyes megnyitó a református templomban

17:00 N. Csathó Gizella festőművész kiállításának meg-

nyitója a zsibongóban

A kiállítást megnyitja: Steinbach József, a Dunántúli

Református Egyházkerület püspöke

Április 8. csütörtök
9:00 Mester Sándor gitárművész előadása

10:00 Kerékpáros ügyességi verseny

Rendhagyó történelem óra íjászokkal

Főzőverseny, Játszóház

19:30 Éjszakai kalandtúra mókás feladatokkal, csillagászat-

tal, tábortűzzel

Április 9. péntek
9:00 Játszóház

Vetélkedők

Történelmi verseny

Spelling Bee – angol betűző verseny

Sportdélelőtt

15:00 Cimbora – többállomásos játszóvár a tornateremben

17:00 A Nagyberki Ifjúsági Színpad előadása

Április 10. szombat
14:00 Költészet napi szavalóverseny a Művelődési Házban

A zsűri elnöke: Laczkfi János költő

Április 11. vasárnap
8:00–18:00 N. Csathó Gizella kiállításának megtekintése

Iskolánk tanulói számára nagyszerű ered-

ményekkel fejeződtek be a kosárlabda

diákolimpia mérkőzései Várpalotán.

Ebben a tanévben 4 csapattal versenyez-

tünk, így szinte minden felsős tanulót

bevontunk a játékba. Az izgalmas

mérkőzéseken diákjaink bebizonyították

küzdeni tudásukat. A közösen elért sike-

rek erősítették iskolai közösségünket,

összetartásunkat.

Eredményeink:
• III. korcsoport (főleg 5-6. o.)

Leány: 3. hely

Fiú: 2.hely

• IV. korcsoport (főleg 7-8. o.)
Leány: 2. hely

Fiú: 3.hely

A versenyen nyert kupáink megtekinthetők

az iskola folyosói vitrinjében. 

Tisztelettel szeretnénk megköszönni mindazok segítségét, akik hozzájárul-

tak ahhoz, hogy a 2010. február 5-én megrendezett Farsangi Mulatság si-

keres legyen.

Köszönjük a süteményt, a sok üdítőt és a rengeteg tombolatárgyat is. Az

Önök segítségével 51 ezer forinttal bővült a Diákönkormányzat kasszája,

melyet a tavaszi iskolai kirándulások támogatására és a gyermeknap

megrendezésére fordítunk. A diákönkormányzat köszöni a pedagógusok

segítségét is, akik mókás feladatokkal szórakoztatták az alsósokat és

segítettek a rendezvény zökkenőmentes lebonyolításában. 

Külön köszönet illeti a szülői szervezet tagjait, akik szabadidejüket nem

sajnálva segítettek a mosogatásban, a süti árusításban és később a

„romeltakarításban”. 

Ez a rendezvény is kiváló példája volt az összefogásnak, az önzetlen segít-

ségnek. Köszönjük!

A rendezvényről készült képeket megtekinthetik az iskola honlapján, a

www.bocskai.eoldal.hu fotógalériájában.

DÖK

Kedves Lakosok!
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A népszokások felelevenítése hagyománnyá vált a mi osztá-

lyunkban. Leposa Kati néni és Molnár Mónika néni minden

hónap utolsó péntekjén családi délutánt szervez egy-egy na-

gyobb ünnepkör felelevenítésére és méltó megünneplésére.

Ilyenkor játszóházat szervezünk gyermekeinknek. 

Aktív résztvevői összejöveteleinknek a Nyugdíjasklub több

tagja, igazgatónk, szülőtársaink, védőnőnk, pedagógusaink. 

Tudott, hogy a farsang a mulatozás ideje. Ennek jegyében egy

frappáns kis műsorral rukkoltak elő gyermekeink. Ötletesebb-

nél ötletesebb jelmezekbe bújtattuk őket és verses bemutatkozá-

sukból tudtuk meg, ki minek öltözött be. 

Elmaradhatatlan része volt a délutánunknak Humpók Marika

néni által készített farsangi fánk, valamint kedves szülőtársunk

Farkas Ivett készítette forgács fánk. Finom teával is ked-

veskedtünk a résztvevőknek. Mindezekhez a hozzávalók nagy

részét közadakozásból kaptuk, melyet köszönünk támo-

gatóinknak.

Meglepetéssel készült Marika néni és Sztána Lászlóné Margit

néni, akik jó szokásukhoz híven ismételten szavalatukkal ked-

veskedtek a résztvevőknek.

Farsanghoz kapcsolódó vidám Jancsi bohócot készítettünk

pedagógusaink vezetésével. Mindenki buzgón szorgoskodott,

hogy elkészítse ezt a kedves kis figurát, amelyet haza is vihet-

tünk.

Meghívott vendégeinknek is ajándékkal kedveskedtünk, ezzel is

kifejezve hálánkat odaadó segítségükért.

Élményekkel gazdagodva tértünk haza erről a farsangi délutá-

nunkról is. Köszönetünket fejezzük ki a főszervező osztály-

főnökünknek.

A 2. OSZTÁLY SZÜLŐI KÖZÖSSÉGE

Farsang a 2. osztályban

A Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub a tavalyi évben

elhatározta, hogy a környező települések klubjaival felveszi a

kapcsolatot és meghívja őket baráti találkozókra. Első alka-

lommal Vilonya nyugdíjasait, majd Hajmáskér egyesületének

tagjait láttuk vendégül. Farsang idején, ebben az évben,

Királyszentistván időskorú vendégei látogattak el hozzánk.  

Farsang táján, a vigasságé, a jó kedvé és a bolondozásé a fő

szerep, nincsen helye a búnak, bánatnak, a szomorkodásnak.

A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó farsang, a bálok és a

vidám összejövetelek időszaka volt. A paraszti világban a tél

a pihenés, a szomszédolás, és a szórakozás ideje volt. A fonó,

a tollfosztás, a szövés, és a lakodalmak szokásai még ma is

sok helyütt régi-új tartalommal, továbbélnek. 

Mindannyian tudjuk azt, hogy nehézséges időkben kire

számíthat az ember, a szerettein kívül, természetesen a

kedves szomszédjára. Mert nincs is jobb dolog, egy jó szom-

szédnál, de kettő, egy jobbról egy meg balról az még jobb. A

régi szomszédolások idején, a falun belül, de a falun kívül is

a népek felkeresték egymást vidám mulatozásra, kedves

együttlétre.

Így történt február 9-én is, amikor Bacsó Győző elnök

vezetésével, a Királyszentistváni Nyugdíjas Klub tagságát

fogadtuk. Hagyományainkhoz híven, a kedves vendégeket,

erre az alkalomra összeállított műsorral fogadtuk, szórakoz-

tattuk. Ebben a fő szerep a viccé, a humoré volt, amelyet idős

és idősebb nagy elismeréssel és tapssal fogadott. Elsőként

Sztána Lászlóné „Farsang” című saját versét adta elő, majd

Baksa Árpád klubunk elnöke köszöntötte a közel ötvenfős

közönséget. Ezután verses zenés összeállítás következett,

amelyben nagy sikerrel szerepeltek az előadók, Hajdú István-

né, Kovács János, Horváth Istvánné, Horváth István és

Baksa Árpád. A műsor zárásaként, a Sorstárs Népdalkör

Károlyi Varga Rózsa vezetésével előadta a „Hakni van

muter” zenés-táncos, Irigy hónaljmirigy feldolgozást.

A műsoros összeállításra válaszul, Bacsó Győző saját verseit

mondta el nekünk, amely nem nélkülözte a humort és a

sejtelmes iróniával átszőtt gondolatokat sem.

A két elnök az est emlékére ajándékokat nyújtott át egymás-

nak és hitet tettek a találkozások folytatásának, folyama-

tosságának.

Ez után következett Ráczkevi Lajos polgármester úr ünnepi

köszöntője, amelyben elismerő hangon szólt a PÖNYK

közösség formáló, hagyományőrző, a falu életében meg-

határozó szerepéről.

A továbbiakban a muzsikáé, a dalolásé volt a fő szerep, a

talpalávalót tangóharmonikán, Tóth Sándor nyugdíjas tár-

sunk, kedves barátunk szolgáltatta Berhidáról. Farsangoltak

a nyugdíjasok Papkesziben 2010. február havában, jó szom-

szédok módjára vendégül látva Királyszentistván községből,

nyugdíjas barátaikat. Jó volt látni az idős arcokon, fiatal-

ságuk történésének visszaemlékezései kapcsán, a vidámságot,

az őszinte mosolyokat. Zaklatott világunk fiatalt és időst

nem kímélő sodrában, jó volt nyugdíjasnak lenni, örömteli

volt a Szomszédoláson részt venni, így farsang táján.

SZTÁNA LÁSZLÓNÉ

PÖNYK TITKÁRA

Szomszédolás, farsang idején



2010. április PPPP aaaa pppp kkkk eeee ssss zzzz iiii     HHHH íííí rrrr llll aaaa pppp 9

A születésnap minden ember életében nagy jelentőséggel bír. A

születés dátumának fontosságát mutatja, hogy nem csupán a

sajátunkat tartjuk számon, hanem a családtagjainkét, vagy az

ismerőseinkét is. A születés napját ünnep kíséri, ahol a

meghívott vendégek kivétel nélkül boldogok – talán annak örül-

nek, hogy nem ők lettek megint egy évvel idősebbek –, egy

bizonyos életkor után azonban ez az öröm nem feltétlenül

mondható el minden ünnepeltről. De azért bizonyára ő is

mosolyog, és mosolyogva fújja el a szülinapi tortára tűzött gyer-

tyákat, majd örömtől csillogó szemmel átveszi a születésnapi

ajándékot, ajándékokat.

Volt ebben az évben egy nap, amikor nem

az ünnepelt kapott ezen alkalomkor

ajándékot, hanem ő ajándékozta meg a

vendégeit, akik, azt hiszem, olyan ajándékot

kaptak, amit bizonyára nem fognak a

közeljövőben elfelejteni. Ez a születésnap már-

cius 6-án volt, a helyszín a papkeszi

Kultúrház, és akiknek az évfordulóját

ünnepeltük a Férfi Klub, elhíresültebb

nevén a Szőrös Ördögök csapata. 10

éves volt a csapat az idén. „Tíz hosszú,

szörnyű, gyönyörűséges év” – mondja

Hobó egyik dalában. Ez a tíz év is ilyen

lehetetett: nehézségekkel, apró nézet-

eltérésekkel, sikerekkel, eredmények-

kel tarkítottan, de barátságban.

A kezdetek kezdetén, 2000-ben az

alapító tagok azzal a szándékkal

hozták létre a csapatot, hogy az

akkor már működő Boszorkányok

„ellenfeleként” életre hívják, és hagyo-

mánnyá tegyék a Nőnapi – műsoros – bált.

Eleinte a műsor leginkább női ruhában való táncolásból, a

különféle énekesek, zenekarok gyengécske utánzásából,

helyenként 1-1 vicces jelentből állt, így próbálták a fiúk

megteremteni a bál alaphangulatát. Ne értsenek félre, azért

ezekben az időkben is voltak könnyfakasztóan mulatságos pro-

dukciók: ilyen volt amikor valamelyik Neoton dalra ugrált az

egyik szereplő káposztalevelekből készült bikinijében a szín-

padon, vagy amikor Ciccolinával készített interjúnak lehettünk

részesei, vagy amikor az óvodások életét mutatták be, és még

sorolhatnám.

Ahogy múltak az évek a település Szőrös Ördögei közül

néhányan elhagyták a csapatot, de csatlakoztak újak; ezen kívül

igényesebb műsorokat igyekeztek ajándékba adni nekünk,

nézőknek. Ebben az évben már nem kellett egy szál alsónadrág-

ra vetkőzött pasikat néznünk, nem hagyták az ízléstelenségbe

vinni a műsort. Lehetett érezni, hogy sok munkát és energiát

fektettek abba, hogy színvonalas, kellemesen mulattató

műsorszámokat állítsanak színpadra. 

Ha jól emlékszem, minden műsorukon ott voltam, de mindig

meglepődöm, hogy honnan szerzik be azt a sok női ruhát,

amiket ilyenkor jelmezként használnak. Talán kiveszik otthon a

feleségük szekrényéből? Vagy úgy varratják? Vagy elmennek a

turkálóba, és női ruhákat válogatnak maguknak? Ez utóbbit

nagyon élesen el tudom képzelni, az ott lévő többi vásárló

megdöbbent arcával együtt. A ruhákon kívül ott vannak a haris-

nyák, combfixek, magas sarkú cipők…Meg kell hagyni, minden

részletre ügyelnek.

A Szőrös Ördögök az idei rendezvényükön

közel száz érdeklődőt láttak vendégül.

Sokat nevettünk a professzoron, aki meg-

próbálta megérteni a „mai magyar

beszédet”, a Halálon, akit majdnem a sírba

kergettek kiszemelt áldozatai, vagy az

ügyészségre beidézett, lányokat futtató mada-

mon, a lányokon és az ügyészen, vagy a

fontoskodó, de elképesztően ügyetlen

hivatalnokon. A fináléban a jelenlegi és a

korábbi tagok is a színpadra léptek egy

közös éneklés erejéig, amelynek végén a

Boszorkányok begördítették az óriási

születésnapi tortát, amelynek könyv

formája volt, lapozni ugyan nem

lehetett, de kinyitott oldalain a

születésnapi köszöntés mellett az

összes, valahavolt Szőrös Ördögöt

név szerint lejegyezték. Álljon itt

zárásként mindazoknak a neve,

akik az elmúlt tíz évben a Férfi Klub

tagjai voltak: Savanyu Gyula (apu), Eszes

Attila, Humli László, Tánczos Péter, Sánta

Jenő, Plesz Zsolt, Bazsó Miklós, Bollók Attila,

Szász József, Molnár János, Ifj. Balatoni József, Gál Krisztián,

Horváth Imre, Mag György, Humpok Ferenc, Varga Gyula,

Boros Zoltán, Savanyu Szilárd, Sohajda Menyhért, Bagi

Barnabás, Nagy Imre, Nagy Károly, Nagy József, Baranyai Géza,

†Horváth László, Molnár Richárd, Ifj. Humli László, Farkas

Sándor, Künsztler Zoltán, Csete Kálmán, Ifj. Czipp József, Bodó

Krisztián, Magyar Márk, Nagy Dániel, Ifj. Varga Zsolt, Varga

Roland.

Legvégül szeretném a település hölgy lakói nevében

megköszönni a kedves, vidám műsort, és a jó hangulatú bált, és

ha tényleg ez volt az utolsó Ördögös nőnapi bál, nagyon

szomorúak leszünk. Gondoljátok meg Szőrös Ördögök! Na-

gyon hiányozna a rendezvényetek, még sokszor szeretnénk

nevetni az általatok megformált karaktereken, és hajnalig tán-

colni a buliban.

SB

Születésnap
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Az ingatlan feltörések, trükkös lopások és más vagyon elleni

bűncselekmények megelőzésére, a körözött bűnözők elfogására

a Kapitányságon rendszeresen szervezünk bűnügyi akciókat a

veszélyeztetett területek ellenőrzésére. A lakosság jó közbizton-

ságérzetének megőrzéséért az utcán járőröző rendőrök számá-

nak növelése mellett fokozott ellenőrzésekkel is igyekszünk

eleget tenni. A „Közbiztonsági Háló” program folytatása – már-

cius elejétől május végéig – pontosan ezt szolgálja. A bűnügyi

célokon túl a közlekedési szabályok megszegői, az ittas vezetők

kiszűrése (kerékpárosok is), a balesetek visszaszorítása is

célunk. Ebben a bűnmegelőzési tevékenységben nagyon komoly

segítségre számíthatunk részben megerősítő erők hozzánk

vezénylésével, másrészt a helyi Polgárőr Egyesületek aktív

részvételével. Nemcsak a konkrét akciók végrehajtásában,

hanem a szokásos járőr szolgálatokkal is. 

Ezek az erőfeszítések azonban nem helyettesíthetik, hogy az egy

adott környéken élők figyeljenek a környezetükben megjelenő

idegen személyekre, gépkocsikra, észrevegyék a szomszédságuk-

ban előforduló szokatlan eseményeket, jelenségeket, és szükség

esetén azonnal értesítsék a rendőrséget, polgárőröket vagy az

illetékes hatóságokat. Ez a „másokra figyelés”, az egymással

törődés természetesen nem lépheti túl azt a határt, amikor már

beavatkozunk a szomszédok életébe. 

Húsvétkor és utána több „hosszú hétvége” is vár ránk, amikor

lazítunk, kikapcsolódunk, rokonokat, barátokat látogatunk, és

persze alkoholt fogyasztunk. Magyarországon a törvény tiltja az

alkohol fogyasztása utáni gépjárművezetést (nemcsak a hosszú

utakon, hanem a presszótól hazáig is), és a zéró tolerancia

jegyében a vezetői engedély elvételét írja elő. Szervezzük úgy az

autózást, hogy legyen egy olyan személy, aki nem fogyaszt alko-

holt, és tud és jogosult is vezetni! Érvényes hatósági engedélyek,

iratok nélkül ne induljunk útnak!

Itt szeretném megjegyezni, hogy a vezetői engedélyen két

érvényességi dátumot találunk: a fényképes oldalon a vezetői

engedély, mint személyazonosításra alkalmas igazolvány

lejárati, a hátoldalon a megfelelő gépjármű kategória mellett a

vezetésre jogosultság érvényességi ideje szerepel. 

STANKA MÁRIA R. ŐRGY. 

Egész tavasszal számíthatunk rendőrségi akciókra

A Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub ebben az évben is szeretné

megrendezni Papkeszi helytörténeti kiállítását 2010. május 14–17-
ig, a község Művelődési Házában, éves munkatervének megfelelően.

A kiállítás anyagát szándékaink szerint, a tavalyi kiállításhoz

hasonlóan, a község lakossága bocsátja rendelkezésünkre, a

kiállítás idejére.

Az emléktárgyak, eszközök, és különböző értékek össze-

gyűjtésében kérjük az Önök és a Civil szervezetek segítségét, a

helyi aktivisták ismereteit és támogatását.

Amiket várunk:

• konyhai edényeket, tárgyakat, eszközöket

• falvédőket, asztalterítőket, konyharuhákat, szalvétákat

• ruhákat, kiegészítőket, cipőket, csizmákat, ágyneműket

• fényképeket, festményeket, szentképeket, szobrokat

• térképeket, tervrajzokat, régi pénzeket, kötvényeket

• régi könyveket, képeslapokat, igazolványokat, okleveleket

• játékokat, hangszereket, régi típusú rádiókat, televíziókat

• cégtáblákat, fali- és állóórákat, kitüntetéseket, mesterleveleket

• bútorokat, sparherteket, kályhákat, szőnyegeket, szőtteseket,

• kézműves tárgyakat.

Ha Önnek van a birtokában a fent felsoroltakból eszköz, tárgy

vagy anyag, azt 2010. május 6-ig a Művelődési Házban

Savanyu Beáta kulturális szervezőnél jelezze személyesen, vagy

telefonon a 88/588-680-as számon az alábbi időpontokban:

hétfő, csütörtök: 13.00–17.00; kedd, szerda: 8.00–13.00; pén-

tek: 12.00–16.00

ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK SZÍVES TÁMOGATÁSUKAT:

PAPKESZI ŐSZIRÓZSA NYUGDÍJAS KLUB

Tisztelt Papkeszi Polgárok!
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Újra a családon belüli erőszakról, gyermekbántalmazásról

A családon belüli erőszakkal elkövetett bűncselekmények

elemzése, a körülmények, okok feltárása nemcsak a rendőrség

számára, hanem más, ezzel foglalkozó civil szervezetek

tevékenységében is fontos információ a megelőzési munkában.

Szakmai körökben általános az a vélemény, hogy sem a nők

elleni erőszakot, sem a gyermekek bántalmazását nem lehet

önálló témaként kezelni, hiszen ezek a szomorú események az

érintett család életének, sajnos, nem is ritkán, mindennapi

életének a részét alkotják.

Mielőtt elfogultsággal vádolnának, el kell mondanom, a csalá-

don belüli erőszak elkövetője nemcsak férfi lehet. Az olyan bán-

talmazásokat, amelyek ebbe a bűncselekmény csoportba tartoz-

nak, és a törvény bünteti, bármely családtag elkövetheti: apa,

anya, nevelőszülő, férj, feleség, gyermekek, testvérek,

nagyszülők, unokák, nagynénik, nagybácsik, volt házas- és élet-

társak egymás ellen.

A Gyermekvédelmi törvény fogalmazza meg: A gyermeknek

joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a fizikai,
szexuális vagy lelki erőszakkal történő bántalmazással, az
elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni
védelemhez. A gyermek nem vethető alá kínzásnak, testi

fenyítésnek és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bün-

tetésnek, illetve bánásmódnak.

EZEK A JOGOK MINDEN EMBERT MEGILLETNEK!

Amíg a férfiakra, akár a komolyabb, fizikai bántalmazás a

jellemző, addig a nők a lelki bántalmazást, a pszichés zsarolást

gyakorolják. A felnőttek egymás vagy a gyermekek elleni

erőszakos cselekedetei valójában nem a gyermekek visel-

kedésére adott válaszok, hanem egyszerűen így vezetik le az

őket ért sérelmeket, a problémáik miatt bennünk lévő feszült-

séget, mert ezt a megoldást látták saját szüleiktől is. Az agresszív

viselkedés az esetek döntő részében alkoholos állapottal is páro-

sul. Ezért is meghatározó a felnőttkori viselkedésünkben, hogy

milyen környezetben nevelkedünk. Senki nem születik jónak

vagy rossznak. A gyermekek a felnőtté válás során tanulják

meg, hogyan kell viselkedni, mik a jogaik, mik a kötelességeik,

mit szabad és mit nem szabad ahhoz tenni, hogy a közösség,
amelyben élnek, szeresse, elfogadja őket. Ezt az együttélést

szabályozta már a Tíz parancsolat és szabályozzák ma a

törvények is.

Az a szülő, aki mindent ráhagy a gyermekére, aki minden

elvárás nélkül anyagi javakkal halmozza el gyermekét, nem

tanítja meg a társadalom által elfogadott szabályok betartására,

nem is gondol arra, hogy ezzel elhanyagolja őt. Ez pedig

ugyanolyan ártalmas, és ugyanúgy veszélyeket rejt magában,

mint az agresszív viselkedési minta. Már egészen kis korban kell

kezdeni annak a tanítását, hogy mit szabad és mit nem. Szabad,
és kell is a gyerekek követelőzésére nemet mondani! A

„neveletlenség” a későbbiek során gyakran vezet viselkedési

zavarokhoz, rossz tanulási eredményekhez, a mások és a szülők

iránti tisztelet hiányához, és végül törvénybe ütköző cselekede-

tekhez.

Ennek ellenkezője a túl szigorú nevelés. Amikor olyan elvárá-

sokat támasztunk a gyermekünk elé, amelyeknek éppen azért

nem tud megfelelni, mert állandó kritikában, szidásban,

leszólásban van része. Ha egy gyermek nem kap elég dicséretet,

biztatást, szeretetteljes odafigyelést, hiányt szenved az érzelmi

fejlődése, amely mindenképpen rossz hatással van a tel-

jesítőképességére.

A Gyermekvédelmi törvény szerint a nevelés a szülőnek joga és
kötelessége is. Vajon, amikor a szülők az iskolát, más

intézményeket, a médiát teszik felelőssé a gyermekeik

viselkedése miatt, elgondolkodnak ezen? És, amikor az iskolák-

ban nő az erőszakos bűncselekmények száma érzik-e

felelősségüket?

STANKA MÁRIA R. ŐRGY.
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PPaappkkeesszzii  HHíírrllaapp
FFeelleellôôss  kkiiaaddóó::  Papkeszi Községi Önkormányzata 8183 Papkeszi Fô út 42.

KKéésszzüülltt:: Tradeorg Nyomda Kft. Fûzfôgyártelep  FFeelleellôôss  vveezzeettôô:: Tóth Zoltán  TTöörrddeellééss:: Demeter Zsuzsanna

AA  sszzeerrkkeesszzttôôbbiizzoottttssáágg:: Oktatási és Kulturális Bizottság

FFeelleellôôss  sszzeerrkkeesszzttôô:: K. Horváth Barbara

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 20-áig. A legtöbb helyes

választ megjelölt játékosok között kisorsolásra kerül a

Legendák nyomában című dvd sorozat egy-egy darabja. 

A helyes megfejtést a következő hírlapban olvashatják.

Kellemes időtöltést kívánok.

1. Mi a selyemhernyó legkedveltebb tápláléka?
A. Az eukaliptuszfa levele

B. A diófa levele

C. Az eperfa levele

2.Madár-e a denevér?
A. Nem

B. Igen

3.Kik az igazi idióták?
A. A Taigetosz hegységének azt a szikláját, ahová a nem életre-

való újszülötteket kitették, Idiosznak nevezték. Az ide irányí-

tott csecsemők voltak az idióták.

B. Görögország őslakói, akiket az achájok leigáztak.

C. Athén magánemberei, akik nem viseltek közhivatalt.

4.Melyik két bolygó kering legközelebb a Földhöz?
A. A Mars és a Vénusz

B. A Merkúr és a Vénusz

C. A Mars és az Uránusz

5.Mit jelent magyarul: zoológia?
A. Állattan

B. Állatkert

C. Állatorvos

6. Az alábbiak közül melyik színész nem játszotta el James
Bond szerepét?

A. Timothy Dalton

B. Sean Connery

C. Harrison Ford

7. Ki rendezte a Körhinta című filmet?
A. Szabó István

B. Fábri Zoltán

C. Tímár Péter

8. Mit jelentett a bravo szó eredetileg?
A. Ők voltak azok, akik a magánszínházak alkalmazásában áll-

tak, és az volt a feladatuk, hogy tapsra buzdítsák a közönséget.

B. Vándorkomédiást jelentett, tehát a tűznyelőket, a kard-

nyelőket, a kötéltáncosokat nevezték így.

C. Először a bérgyilkosokat hívták így Itáliában.

9.Mi az a paraplé?
A. Fagylalt

B. A 18. században divatos abroncsos szoknya.

C. Az esernyő régi neve.

10. Milyen címmel írt regényt Stendhal: Vörös és fekete vagy
Vörös és fehér?

A. Vörös és fekete

B. Vörös és fehér

C. Mindkettővel

Az előző számban megjelent teszt helyes megoldása:

1–A.; 2–A; 3–B; 4–A; 5–A; 6–B; 7–A; 8–B; 9–A, 10–C.

A játék nyertese: Ádámné Ivanics Nikoletta. Nyereménye a

Legendák nyomában című sorozat A velencei csatornák titkai

című epizódja. Gratulálok a nyertesnek.

Kedves Olvasók!
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