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2016. március 19-én (szombaton) Pest -
szentimrén, a Sport kastélyban csoportos
rendszerben kerültek lebonyolításra a
II–III. és III–IV. korcsoportos leány
diákolimpia küzdelmei. A két korosztály
megmérettetésén összesen 224 birkózó állt
rajthoz, akik három szőnyegen küzdhettek
a diákolimpiai bajnoki címekért.
2002-ben Horváth Viktória, 2004-ben
Németh Zsanett után, 2016-ban a BERHI
BSE egy arany, egy ezüst, egy bronzérmet,
valamint egy V. helyezést ért el.

A II–III. korcsoport bajnoka:
+ 65 kg: Babai Celesztina (Papkeszi,
Bocskai I. Ref. Ált. Isk.)

40 kg (13 induló): 5. Drexler Dália
(Papkeszi, Bocskai István Ref. Ált. Isk.)
43 kg (14 induló): 3. Németh Alexandra
(Papkeszi, Bocskai István Ref. Ált. Isk.) 
52 kg (5 induló): 2. Csonkás Veronika
(Papkeszi, Bocskai István  Ref. Ált. Isk.)
Mind a négy helyezett a Bocskai István
Református Általános Iskola tanulója.

A fenti kiváló eredmény 4 fős edzői gárda
csapatmunkájának köszönhető, továbbá
köszönjük a Papkeszi Bocskai István
Református Általános Iskola igazgatójának
– Bollók Gyula – segítségét, aki lehetővé
tette a versenyen való részvételt. 

NESÓ SÁNDOR BERHI BSE ELNÖK,
VEZETŐ EDZŐ

Tizenkét év után újra aranyérmet szerzett
a BERHI Birkózó Sportegyesület

A Papkeszi Református Egyház múltjáról
szóló jelentés folyta tásaként:
„A régi templomunk többször volt reno -
válva: mutatja az egyház jegyző könyvében
a 257. lapon tett bejegyzés: „Történeti em -
lékű jegyzet. A templomnak a czintermen
belőli bejárása, vagyis a második ajtónyílás
felett volt a falra írva egy chronostichon lati -
nul, melyet a temp lomnak 1851-ik évben
torony fedelezés alkalmával bemeszeléskor a

kőművesek – mire észrevettük – bemeszel-
tek. Az említett chronostichon következő
szókból állott: „Non omnes svnt sancti
qvicalcant limina templi.”1465 =„Nem
mind szentek azok kik a templom
küszöbét koptatják” Sz.I
Följegyezte: Tatay Sámuel lelkész 1851. 
A chronostichon mutatja, hogy 1465-ben
renováltatott a temp lom. Lehetséges, hogy
ez idő előtt pusztán állott, hiszen édes
hazánk oly sok megpróbáltatásnak volt
kitéve, miszerint sokszor egész virágzó
vidékek lakatlanul maradtak.
Az 1465. évi renoválástól 1782-ig nincs fel -
jegyzés semmi. De hogy a karzat ez évben
készült, igazolja a régi karzaton volt
következő felirat: N.s. Babindály János
veszprémi asztalos által fest. Csuti György,
Sári Pét, Varga Ist, Józsa János. Ruzsa Mih.
Ruzsa Ist. Nögéri Mih. Kási Ján. uraimék
idejében. Fel. Mária Terézia királyné asszo -
nyunk kegyelmes engedelmével M.I.Z.M.

eng: t. Nyitrai János uram Prédikátor. Bíró
Deres János, esküttek Nagy János, Nagy
Ferenc 1782 „Ne e karzathoz felhasználták
a réginek deszkáit, melyek igen régi de el is
halaványult festéssel voltak ékesítve. Volt
rajta tulipán, szegfű vagyis régi magyar
motívumok. Páva. szb. Az építkezés meg -
kezdése előtt be is jelentettem e tárgyakat az
alispáni hivatalhoz az 1881. évi ülést ez
értelmében. Azonban onnét vagy az országos
régészeti egylettől senki sem jövén annyira
elkallódtak, hogy csak is egy fa oszlopot ment -
hettem meg, mely ma is megvan.” (szöveget
gépelte a kézirat ból: Tóth Kinga)

Ezen gondolatok mellett haladunk majd
tovább, így készülünk hálaadó isten-
tiszteletünkre, mely 2016. november
19-én 14 órakor kerül megrendezésre.

EIZLER ARABELLA

HITOKTATÓ

Emlékezzünk…
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A Képviselő-testület 2016. február 24-én
tartotta soron következő rendes ülését. 
A Képviselő-testület
• megalkotta a 2015. évi költségvetés III.

módosításáról szóló 1/2016. (III. 1.)
önkormányzati rendeletét.

• megalkotta az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 1.)
önkormányzati rendeletét.

• elfogadta a „Vadrózsa” Napközi ott  ho -
nos Tagóvoda 2016. évi költségvetését,
melynek bevételi és kiadási főösszege
38.599.000 Ft. A Képviselő-testület a
tagóvoda fenntartásához 6.065.000 Ft
működési célú támogatást biztosít.

• elfogadta a Balatonfűzfői Közös Ön -
kor mányzati Hivatal 2016. évi költség -
vetését. A Papkeszi Kirendeltség fenn -
tartásához támogatás biztosítása nem
szükséges Balatonfűzfő Város Önkor-
mányzata részére.

• a Balatonalmádi központtal működő
központi háziorvosi ügyelet részére új
autó beszerzéséhez 271.550 Ft támo-
gatást biztosít. Az egyes települések
által fizetendő hozzájárulás mértéke a
központi ügyelet fenntartásában részt -
vevő települések lakosságszámának
arányában került megállapításra.

• megvizsgálta a papkeszi református temp -
lom megvilágításának megoldá sá ra
érkezett javaslatot, azonban azt nem talál-
ta megfelelőnek. A javaslat szerint a temp -
lom díszvilágítása megoldására a település
közvilágítási rendszeréről, a közvilágítási
lámpaoszlopra történő reflektor felsze -
relésével került volna megoldásra.
Költséghatékonyság szempontjából ez
lett volna a legkedvezőbb megoldás, azon-
ban a templom és a ref lek tor felsze -
relésének helye közötti nagy távolság
miatt hatékonysága nem lenne megfelelő.
A Képviselő-testület állásfoglalása szerint
a díszkivilágítás megvalósítására más,
hatékony meg oldást kell keresni.

• úgy döntött, hogy a Regio Pelso Alapít -
ványban fennálló alapítói tag sá gát a
továbbiakban nem kívánja fenn tartani.

• elfogadta a Szivárvány Napköziottho -
nos Bölcsőde és Óvoda, valamint a
Balatonfűzfői Közös Önkormányzati
Hivatal módosított Alapító Okiratát.

• megtárgyalta az államháztartáson
kívüli szervezetek részére 2015. évben
nyújtott támogatások felhasználásáról
szóló elszámolásokat. A Képviselő-
testület valamennyi támogatott szer -
vezet – Tegyünk Együtt Colorért
Egyesület, Papkeszi Őszirózsa Nyug -
díjasklub, Értelmet az Életnek Hagyo -
mányőrző Egyesület Sorstárs Népdal -
kör, Papkeszi Polgárőr Egyesület, Öböl
Tv Kft., Rest Macskák Amatőr
Színjátszó Egyesület, Bocskai István
Alapítvány, Római Katolikus Jézus
Szíve Plébánia és a Papkeszi Refor -
mátus Egyházközség – elszámolását
elfogadta.

• a Papkeszi 427/4. és 427/5. hrsz. alatt
felvett, önkormányzati tulajdonban
lévő „beépítetlen terület” megnevezésű
ingatlanok értékesítését határozta el
Horváth Tamás és Kéri Dóra igénylők
részére.

• a TOP-2.1.3-15 Települési környezet -
védelmi infrastruktúra-fejlesztések, a
TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát, mun -
kába állást segítő intézmények, közs-
zolgáltatások fejlesztésével, a TOP-
3.1.1-15 Fenntartható települési köz -
lekedésfejlesztés és a VP-6-7.4.1.1-16
Településképet meghatározó épületek
külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítés”című és kód-
számú projektek előkészítését határoz-
ta el.

• lakossági kérelem alapján úgy döntött,
hogy Colorchemia lakótelepen a köz-
parkba telepített örökzöldeket a Pap -
keszi 677. és 678. hrsz-ú ingatlanok
telekhatárának meghosszabbított vo -
na  lában helyezi át, ezzel biztosítva a
játszótéren játszó gyermekek bizton-
ságát, továbbá a közparkon gépjármű -
vel történő áthaladás megakadályozása
céljából.

A Képviselő-testület 2016. március 2-án
rendkívüli ülést tartott. 
A Képviselő-testület
• az önkormányzat tulajdonát képező

Papkeszi, Colorchemia lakótelep 101.

sz. alatt, a Vitéz Bartha Andor Műve -
lődési Házban lévő nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérbeadásáról döntött
a Volucris Kft. részére, a bérleti díj
összegét havi 4.000 Ft összegben állapí-
totta meg. A bérbe vevő a helyiségben
élelmiszer jellegű vegyes üzletet kíván
üzemeltetni, így több, mint egy év
után, újra lesz a lakótelepen bolt.
Az üz let várható nyitásának időpontja,
2016. április eleje. 

• megtárgyalta a pályázat-előkészítésre
érkezett ajánlatokat, és úgy döntött,
hogy a Településfejlesztési Operatív
Program, továbbá a Vidékfejlesztési
Program keretében kiírt pályázatok
előkészítésével az Első Magyar Önkor-
mányzati Vagyon- és Adósságkezelő
Kft-t (Budapest) bízza meg. 

• a nyertes projektek keretében megvaló-
suló valamennyi közbeszerzési beru -
házás lefolytatásával a TOP-SZAK -
ÉRTŐ Közbeszerzési Tanácsadó Kft-t
(Budapest) bízza meg.

A Képviselő-testület 2016. március 30-án
tartotta következő rendes ülését.
A Képviselő-testület
• tájékoztatót hallgatott meg a település

közrend- és közbiztonságának helyze téről.
• megtárgyalta a Balatonfűzfői Közös

Önkormányzati Hivatal Papkeszi
Kirendeltségének 2015. évi tevékeny -
ségéről szóló beszámolót.

• elfogadta Ráczkevi Lajos polgármester
2016. évi szabadságának ütemtervét.

• a Papkeszi 709. hrsz. alatt felvett
(Colorchemia lakótelep), „beépítetlen
terület” megnevezésű ingatlan értéke -
sítéséről döntött Bazsó Tamás részére.

• a Papkeszi 710. hrsz. alatt felvett
(Colorchemia lakótelep), „beépítetlen
terület” megnevezésű ingatlan értéke -
sítéséről döntött Dobi Henrietta
részére. Igénylő élni kíván az önkor-
mányzat tulajdonát képező építési
telkek értékesítésének elveiről szóló
13/2011. (IX. 2.) önkormányzati
rende letben meghatározott kedvez -
ménnyel. A kedvezmény igénybevéte -
léhez csatolta nyilatkozatát a rendelet-
ben előírt kötelezettségek vállalásáról.

Önkormányzati hírek
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• elfogadta a Bakonykarszt Zrt. által az
ivóvíz, illetve a szennyvíz rendszerre
2016–2031. időszakra vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Tervet.

• a papkeszi víztorony bérbeadásából – a
glóbuszon elhelyezett Vodafon anten-
na – származó bevétel tulajdonosok és
üzemeltető közötti megosztásáról szóló

megállapodás megkötésével bízta meg
a polgármestert.

„Isten azt akarja, hogy minden ember
üdvözüljön, és eljusson az igazság isme -
retére.” (1 Tim 2, 4). „A próféták útján több
alkalommal és többféle módon szólt
őseinkhez.” (Zsid 1, 1). Amikor pedig
elérkezett az idők teljessége, elküldte Fiát,
a testté lett Igét, a Szentlélek fel kent jét,
hogy örömhírt vigyen a sze gé nyeknek,
meggyógyítsa a megtört szívűeket, testi-
lelki orvosuk legyen, és közvetítő Isten és
az emberek között. Üdvösségünk eszköze
ugyanis az ő em bersége volt, amely az Ige
személyével egyesült. Ezért Krisztusban
teljesedett be a tökéletes elégtétel, amelyre
szükség volt a mi kiengesztelődésünkhöz,
és benne mutathatunk be teljes értékű
istentiszteletet.
Az emberek megváltásának és Isten
tökéletes dicsőítésének ezt a művét, ame-
lyet az ószövetség népénél az Isten
hatalmának nagy csodajelei előztek meg,
az Úr Krisztus teljesítette be elsősorban
áldott szenvedésének, a halálból való
feltámadásának és dicsőséges mennybe-
menetelének húsvéti misztériuma által.
Így a mi halálunkat halálával megtörte,
és az életet feltámadásával újjászerzette.
Mert a kereszten elszenderült Krisztus
oldalából fakadt az a csodálatos szentség,
amely maga az Egyház.

Amint tehát az Atya Krisztust küldötte,
úgy küldte Krisztus is a Szentlélekkel el -
telt apostolokat, nemcsak azért, hogy az
evangéliumot minden embernek hir det -
ve tanítsák; Istennek szent Fia halálával
és feltámadásával megszabadított minket
a sátán hatalmából és a halálból, és átvitt
az Atya országába, hanem azért is, hogy a
meghirdetett üdvösséget megvalósítsák
az egész liturgikus élet központját jelentő
áldozat és szentségek útján.
Így a keresztségben az emberek Krisztus
húsvéti misztériumának részesei lesznek;
vele együtt halnak meg, temetkeznek el,
és támadnak fel; megkapják a fogadott
fiúság Lelkét, általa kiáltjuk: „Abba,
Atya!” (Róm 8, 15); ezzel lesznek igazi
imádókká, amilyeneket az Atya akar –
olvassuk a II. vatikáni zsinat Sacrosantum
Concilium kezdetű, a szent liturgiáról
szóló konstitúciójában.
A keresztségben tehát meghaltunk a
bűnnek és feltámadtunk az istengyerme-
ki életre és ha engedjük a Szentlélek Úris-
tent, hogy Ő vezessen földi életünkben,
halálunk után ez az istengyermeki élet
fog kiteljesedni. Mi is feltámadunk az
örök életre Krisztussal együtt.
Ezt értették meg az apostolok és az
ősegyház tagjai, ezért sohasem mulasz-

totta el az Egyház, hogy a húsvéti miszté -
riumot megünnepelje. Nemcsak hús -
vétkor, hanem minden vasárnap Krisztus
feltámadását ünnepeljük! Ha Krisztus
nem támadt fel, hasztalan a mi hitünk –
jelenti ki Szent Pál. De Krisztus feltá-
madt!
Az emberi gonoszság és tudatlanság új és
új bajokat zúdít a világra, ezért hajla mo -
sak vagyunk újra és újra a csüggedésre.
Engedjük, hogy betöltse lelkünket a
feltámadás hite és öröme, mert csak így
értjük meg: Krisztus feltámadása óta
nem vagyunk mindörökre bezárva az
anyag korlátai közé, testünk pusztulása
nem zárja le személyes életünket.
Ahogyan elhengeríttetett a kő Krisztus
sírboltjának ajtajából, úgy szabadulunk
meg mi is a halál hatalmából a húsvét
erejé ben.
A Feltámadt Krisztus bőséges kegyelmét
kérem Papkeszi keresztény/keresztyén
testvéreim számára, hogy szeretettől és
derűtől áthatott életükkel tudjanak
tanúságot tenni húsvéti hitünkről!
A még nem hívőknek pedig ahhoz, hogy
Ők is be tudják fogadni a  feltámadás
hitét és örömét!

FERENC ATYA

Testünk pusztulása nem zárja le személyes életünket

Áldott, örömteli napokat és boldog, új éle -
tet kívánunk a Feltámadott Krisz tusban!
Emlékezzünk, az Úr Jézus Krisztusra, aki
meghalt és feltámadott értünk az első
Húsvétkor!

Az Ő feltámadásának ereje újítson meg
bennünket, töltse be szívünket, reménnyel,
örömmel, szeretettel, békével! Ézs. 25,7-9
„Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely
ráborult minden népre, és a takarót, amely
betakart minden nemzetet. Véget vet a

halálnak örökre! Az én Uram, az ÚR letörli
a könnyet minden arcról. Leveszi népéről a
gyalázatot az egész földön. – Ezt ígérte az
ÚR! Ezt mondják azon a napon: Itt van a
mi Istenünk, benne reménykedtünk, hogy
megszabadít minket. Itt van az ÚR, benne
reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk
szabadításának!”
Ne feledjük az Úr kereszthalálát, a mi meg-
mentésünkért vállalta szeretetből.
Azért élhetünk, mert Ő vállalta a halált,
örömünk lehet, mert Ő szomorkodott,

Református Hírmondó
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gyötrődött, szabadok lehetünk, mert Ő
győzött a halál felett. 
Krisztus feltámadott!! Adjunk hálát ezért
neki naponként!

A Húsvét gondolatával és Krisztusi sze re -
tettel köszöntöm a Kedves Olvasókat
2016-ban, amikor is pár gondolat után
szeretném felidézni Önökkel együtt a Kö -
zösségünkben zajló eseményeket, melyek
Isten kegyelméből megadattak nekünk és
még jobban összekovácsoltak bennünket
itt Papkeszin.

Az összekovácsolódásnak az első jele az idei
esztendőben a már megszokott Ökume -
nikus nap keretében is megmutatkozott,
amikor együtt a Római Katolikus test -
vérekkel az egységért imádkoztunk temp -
lomunkban január 27-én. Az ökume ni kus
istentiszteleten Szécsi Ferenc plébános úr
hirdette az igét és hangsúlyozta, hogy
legyünk sóvá ebben a világban. Az együtt
most még inkább együtt volt, hiszen az
alkalomra szeretettel készült kis ének -
karunk is, melyhez az iskolásaink is jó
szívvel csatlakoztak. A kitartó munka és
próba meghozta a maga gyümölcsét, és
megszólalhatott a közös mű mindannyi-
unk örömére és Isten dicsőségére. 

A böjti időszakokban is, mint amúgy is
szokásos, a családi istentiszteleteken a
hitta nosok szolgáltak, akik verseken,
történeteken és énekeken keresztül hívták
fel a figyelmet a lelki megtisztulásra és a
terhek lerakására, mely csak Jézusnál lehet-
séges. Engedjük el vélt vagy valós
sérelmeinket és figyeljünk az élet Urára, ki
mindennél jobban szeret bennünket és
magához hívja mindazokat, akik közeled-
nek Őhozzá. 

Március 13-án került sor az új gondnok,
Kónya Istvánné és két új presbi tertestvérünk
Farkas Ivett és Molnár Mónika beiktatására,
kik ünnepélyes fogadalmat is tettek Krisztus
szolgálatára. A beiktatási szertartást Dusicza
Ferenc nagytiszteletű úr végezte, aki meg is
áldotta az új munkatársakat. 

Majd a böjti időszak végéhez érve elérkezve
virágvasárnap ünnepéhez megemlékeztünk
Jézus Jeruzsálemi bevonulására. A fel -

idézésben segítségünkre voltak a gyer-
mekek, akik az istentisztelet elején virá-
gokkal és énekmondással vonultak be, s
öltöztették ünnepibe a templomot. Az
istentiszteleten a gyülekezet kis énekkara is
szolgálatot végzett. A sok virág és a
megszólaló ének, mind-mind segítettek
abban, hogy még jobban felidéződjön a
szívünkben Virágvasárnap ünnepe. Ezzel
készültünk a Nagyhét eseményeire, Jézus
szenvedéseinek napjaira.

Nagycsütörtökön az utolsó vacsora
eseményei elevenedtek fel előttünk a
Bibliaórán, majd Nagypénteken, pedig a
passiós istentiszteleten a konfirmandusok
szolgálatával idéztük fel Jézus szenvedését.
Húsvét vasárnap, március 27-én emlé -
keztünk meg Jézus feltámadásáról, és így
jutottunk el a fenti gondolatokhoz. Az
ünne pi istentisztelet a gyermekek ünnepé-
lyes bevonulásával, énekével kezdődött,
majd az úrvacsora előtt a tanárokból álló
kis liturgiai kórus segített a bűnvallásban.
Az ünnepi alkalmat a gyermekeknek
készített „meglepetés kereső” zárta. Ünnep
másodnapján Kocsis Ábel V. éves teológiai
hallgató végezte az igehirdetés szolgálatát. 

Április 10-én a Pápai Református Teológiai
Akadémia küldöttsége szolgált. Igét hirde-
tett: Hamar Zoltán egyetemi docens.
A ber hidai és papkeszi testvérek vendég sze -
re tetét élvezhették az akadémia küldöttei
ezen a hétvégén.

Néhány pontban közelgő alkalmainkról:

2016. április 16. 10:00 órától családi
napot tartunk a gyülekezetben, melyet a
15:00 órakor kezdődő zenés áhítat zár a
temp lomban. Az alkalmon szolgál a cse té -
nyi egyházközség kórusa. 
2016. május 1. 11:00 órától köszöntjük
az édesanyákat és ezen a szép alkalmon
kerül sor egy anya-lánya keresztelőre is. 
2016. május 5. 18:00 órától Menny be -
meneteli istentisztelet
2016. május 8. 11:00 órától kerül sor a
konfirmandusok bizonyságtételére és
ünne pélyes fogadalomtételére.
2016. május 15. 11:00 órától kerül sor a
Pünkösdi istentiszteleten a Jubilált konfir-
máltak köszöntésére. 

2016. május 29. 11:00 órától kerül sor
az első-második világháborús emlékmű
megújulása alkalmából tartandó megem-
lékezésre.
2016. június 5. 11:00 órától kerül sor az
óvónők és pedagógusok köszöntésére,
melyen igét hirdet: Kuti Géza nyugalma-
zott esperes úr
Az egyházközség mindenkit szeretettel hív
és vár alkalmaira, hogy minél többször
járuljunk Urunk elé együtt hálaadással!

ÁLDÁSKÍVÁNÁSSAL: EIZLER CSABA

A Református Egyházközség szeretet-
tel hívja meg Önt és kedves Családját
2016. május 29-i istentiszteletére
11:00 órára, melyen hálát adunk
Istenünknek első és második világ -
háborús hőseink életéért, ezt követően
pedig megkoszorúzzuk a templom -
kertben található emlékművet. 
Hálát szeretnénk adni, hogy az immá -
ron 81 esztendeje községünkben álló
emlékmű újra megszépülhetett.
Emlékezzünk együtt hőseinkről, család-
tagunkról, barátunkról, honfitársunkról
és adjunk hálát az ő emlékükért.

Tisztelt Papkeszi
Polgárok!
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A szokásos év végi hajrá után, a csoport
életében megint nem jutott idő
pihenésre. 2016. január 17-én léptünk fel
először a PÖNYK rendezvényén,
katona dalokat énekeltünk, tisztelegve a
doni katasztrófa áldozatainak emléke
előtt. Január 27-én több társunkkal
együtt dicsértük az Urat az ökomeniké
jegyében. A fellépések között lázas
munka folyt a háttérben, mert közben
készültünk, a sorban immár harmadik
hagyományőrző farsangi rendez vé -
nyünkre. A rendezvény időpontja feb -
ruár 20-a volt. A PÖNYK tagjaival
közösen végzett munka minden évben új
színt hoz a csoporttagok életébe, akik
ilyenkor bizonyíthatják, hogy nemcsak
dalban, de prózában is megállják
helyüket a színpadon. Azt mondják,
hogy a siker annál édesebb, minél többen
osztoznak benne. Nagyon jó hangulatú
rendezvény volt, jelmezekkel, tombolá-

val, bállal, ahol a fődíj Osváth András
egy szép festménye volt. Reméljük, hogy
Lénárt János és Ács Marika sokáig
gyönyörködnek benne nagyon jó egész -
ségben. Bízunk abban is, hogy mindenki,
aki ott volt, jól érezte magát. Ezúton
köszönöm meg a nagylelkű ado má -
nyokat a vacsorához, a tombolatár-
gyakat, valamint a lankadatlan tom -
bolavásárlási kedvet, amellyel hozzájárul-
tak a két csoport sikeres mű kö déséhez.
Nagyon szépen köszönjük!
Kicsit megráztuk magunkat, és már indul-
tunk is március 4-én a VI. Országos
Nyugdíjas Ki Mit Tud elődöntőjére
Veszprémbe, ahol közösen PÖNYK és
Sorstárs népdalkör vettünk részt. Nagy
örömünkre bejutottunk a májusi közép -
döntőbe, amit Harkányban rendeznek.
(Az elődöntők 23 városban, több mint
5000 versenyszámmal zajlottak!) Büszkék
vagyunk az eredményre. Már cius 20-án

virágvasárnap kórusunk különö sen szép
repertoárral szolgált templomunkban
ezen a szép egyházi ünnepen. Április 9-én
Tapolcán, a katonadal fesztiválon szerepel
majd a csoportunk, a meghívást kedves
ba rátainktól, a Csobánc Népdalkörtől
kaptuk.
Nagyon örülünk, hogy erre az alkalom-
ra, Ráczkevi Lajos polgár mester úr és
kedves felesége elfogadta meghívásunkat,
és elkísérnek bennünket. Megtisztelő
jelenlétük mindig fontos számunkra.
Alig érkezünk haza, „máris” ott vagyunk
a Bocskai napokon, ami évről-évre az
egyik legkedvesebb rendezvény szá-
munkra. Mind a felnőttek, mind a gyer-
mekek nagy szeretettel, és tisztelettel
fogadnak bennünket. Köszönet Bollók
Gyula igazgató úrnak és Kuka Sándor -
nak, hogy évek óta segítik az egyesület
munkáját!
Ezúton köszönöm meg pártoló tagjaink
tagdíj fizetését, támogatóink lankadatlan
anyagi és egyéb sokirányú támogatását!
Továbbra is szeretettel várjuk „dalos kedvű”
jelentkezőinket, vagy bárkit, aki valamilyen
egyéb formában támogatná, segítené a cso-
port sikeres működését, helytállását.

TISZTELETTEL, KÖSZÖNETTEL

KÁROLYI-VARGA RÓZSA

EGYESÜLETI ELNÖK

A közös munka öröme
Hírek a Sorstárs Népdalkör háza tájáról

Tisztelt Lakosság! Április 23-án, szombaton túrázni hívjuk
Önöket az olaszfalui Eperjes-tanösvény bebarangolására. A ter-
vezett túra hossza 4,5 km, 8-as nyomvonalat követő tanösvény.
A túra útvonala 82-es úton közelíthető meg, Olaszfalu tele -
püléstől 3 km-re. Utunk során többek között meg tekinthetjük
a mészégetőt, kőfaragásokat, Eperjes-tetőt, Eperjes-sziklafalat,
kőkaput és az Ördök-likat. Hazafelé megállunk Eplény ben és
felmegyünk az Ámos-hegyi kilátóhoz. Innen páratlan panorá-
ma tárul elénk a Balaton és a Bakony irányába. Utazás egyéni-
leg személyautóval történik. A túrával kapcsolatos megbeszélés
ideje: április 20-án, 17.00 órakor Papkeszin a Kultúrházban.
Várunk mindenkit szeretettel egy újabb érdekes bakonyi túrára! 

RÁCZKEVI LAJOS, SZERVEZŐ

Túrázzon velünk!
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Március 15. képekben
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Mézes puszedli
Készítője: Nyitrainé Marton Mónika
Hozzávalók: 35 dkg liszt, 1 egész tojás, 2 tojássárgája, késhegy -
nyi fahéj, 2 dkg szalagálé,1 kávéskanál szódabikarbóna, 10 dkg
cukor tejjel össze gyúrjuk.
Lábosban felteszünk 20 dkg mézet, ha forr beleteszünk 1 dl
kávét, 3 evőkanál cukrot, ha ismét forr, akkor 25 dkg lisztet
öntünk bele, összekeverjük állni hagyjuk.
Az első és a második tésztát alaposan összegyúrjuk, 1 cm
vastag ra nyújtom, pogácsaszaggatóval szaggatom.
Hab: 2 tojásfehérje, 20 dkg cukor gőz fölött kemény habbá verem.

 Csíkos mézes süti 
Készítője: Varga Gizella
Tészta hozzávalói: 30 dkg liszt, 15 dkg cukor, 3 kanál étolaj,
10 dkg olvasztott méz , 1 kávéskanál szódabikarbóna, fahéj.
A hozzávalókat összegyúrni és két lapot sütni. 5 tojásból
piskótát sütünk és 5 egyforma csíkra vágjuk.  
Krém: 6 dl tej, 2 cs. csoki puding, 20 dkg ráma, 20 dkg por-
cukor. A pudingot felfőzni és ha kihűlt, a habosra kevert rámás
krémmel összekeverni. Az alsó lapot megkenem a krémmel,
erre rakom a piskótát úgy, hogy ujjnyi távolság legyen köztük.
A ma radék krémet rákenem, erre teszem a másik mézes lapot,
amit előzőleg megkentem lekvárral, úgy rakom a lapot, hogy a
lekvár a krémre kerüljön. 
Csoki máz: 18 dkg porcukor, 18 dkg ráma, 2 kanál tej, 1 cs
főzés nélküli csoki pudingpor.

Mézes béles
Készítője: Punk Miklósné
A tészta hozzávalói: 5 dkg vaj, 10 dkg porcukor, 2 egész tojás,
40 dkg liszt, 1 kávéskanál szódabikarbóna, 1 evőkanál méz.
A krém hozzávalói: 0,5 l tej, 12 dkg liszt, 20 dkg vaj, 25 dkg
porcukor, 1 vanillincukor, 1 egész tojás.
Elkészítés: A margarint a mézzel, a porcukorral és a tojásokkal
gőz felett kikeverjük. Még melegen hozzáadjuk a lisztet és a
szódabikarbónát, összegyúrjuk, és 3 cipóra osztjuk. Téglalap
alakúra nyújtjuk, lisztezett tepsi hátán világosra megsütjük
(180 fok). Elkészítjük a krémet: a liszthez apránként hozzáad-
juk a tejet, csomómentesre kidolgozzuk, és lassú tűzön
besűrítjük, hűlés közben időnként megkeverjük, hogy ne rán-
cosodjon meg a teteje. Közben a margarint, a cukrot, a van.
cukrot és a tojást habosra kikeverjük, és kanalanként a kihűlt
főzött krémhez adjuk. Megtöltjük a lapokat és a
csokoládémázat készítünk a tetejére. Ezt a süteményt is
érdemes egy nappal a fogyasztás előtt elkészíteni.

A II. Mikulás-napi süteménysütő versenyre érkezett
sütemények receptjei 2.
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Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata

sze retettel meghívja a tisztelt
lakosságot anyák napi ünnepségére,

amely 2016. április 30-án
15 órától kerül megrendezésre

Colorban a Kultúr házban.

Tisztelt Lakosság!

A Föld napja alkalmából
virágültetés

a település frekventált részein
április 22-én Papkeszin 15.00

órától, Colorban 17.00 órától.

Gyülekező mindkét helyszínen a
Kultúrháznál.

TeSzedd!
Önkéntesen a tiszta

Magyarországért akcióban
2016. április 29-én. Gyülekező

Papkeszin, a Kultúrháznál
15 órakor.

Az idén is tegyük szebbé
településünket!

A szemétszedéshez kesztyűt
és zsákot biztosítunk.

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tervezett programok
Május
3. PÖNYK klubfoglalkozása 17.00-tól a nagyterem-

ben
15. Református Egyházközség rendezvénye
21. Rest Macskák tavaszi előadás
28. Gyermeknap és főzőverseny Colorban TEC

szervezésében
28. Gyermeknap Papkeszin 13.00–18.00 óráig a

Kultúrház udvarán

Június
4. Óvoda évzáró rendezvénye 9.00 órától
6. Pedagógus napi ünnepség a településen működő

oktatási és nevelési intézmények dolgozói részére
17.00-től

7. PÖNYK klubfoglalkozása 17.00-tól a kisteremben
11. Családnap Papkeszin 15.00 órától a közösségi park-

ban
24–25. 80 éves a lakótelep – Jubileumi rendezvény a TEC

szervezésében

Július
5. PÖNYK klubfoglalkozása 17.00-tól a nagyterem-

ben
15–17. Papkeszi Falunapok. 15-én megnyitórendezvény,

állófogadás 17.00-től, 16-án 9.00-től nagyren-
dezvény a Közösségi parkban; 17-én jótékonysági
koncert a ref. templomban

23. Családnap, Color Kupa Colorban a TEC
szervezésében
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A szép idő meghozza a kedvet, hogy kimozduljunk a házból,
lakásból, hogy sétáljunk, kertészkedjünk, ne csak a „muszáj dol-
gokat” végezzük el.

A jobb idő hat a bűnelkövetési szándékkal útra kelőkre is.
A hosszabb nappalok több időt adnak a terepszemlére,
szándékuk megvalósítására. A tavaszi munkálatok, a szomszéd-
ba „átlépek”, a nyitott ablak, nyitott ajtó szinte vonzza a besur-
ranókat, akik pillanatok alatt fordulnak meg a lakás helyi -
ségeiben, hogy a hazaérkezéskor letett táskát, pénztárcát, aszta -
lon heverő mobil telefont, laptopot magukhoz vegyék nem kis
bosszúságot, de főleg kárt okozva nekünk ezzel. Az este kivilágí-
tott lakás ablakain át jól követhető a benntartózkodók
mozgása, a besurranásra alkalmas pillanat kiválasztása. Ezt
használta ki az a besurranó páros is, akiket a balatonalmádi
rendőröknek sikerült tetten érni, és talán egy kicsit hosszabb
időre kivonni a forgalomból.

Hogyan előzhetjük meg, hogy besurranás áldozatává váljunk? 
Zárjuk a kertkaput, a lakás ház ajtaját akkor,

ha benn tartózkodunk!

Az idősek ellen elkövetett trükkös lopások mindig slágertéma.
A bevásárló szatyrot előzékenyen haza segítő idegen mellett a
legújabb és egyre többször előforduló történet az „unokás”
csalás. A telefonkönyvből, az utcán járva, a házig lakásig
követve választják ki az áldozatot, akit a vonalas telefonon hív-
nak fel. Unokaként jelentkeznek a „mamánál” esetleg „papánál”,
elpanaszolják, hogy bajba kerültek. Ha a mama nem ismeri fel a
hangot, és rákérdez betegségre, rossz vonalra hivatkoznak.
Balesetre, gépkocsi javíttatására, kórházi kezelésre, betegségre
kérnek pénzt, ami persze azonnal kellene, de nem tudnak
elmenni érte, így egy ismerősüket küldik el. El is mondják, hogy
néz ki a „jóbarát”, aki szinte perceken belül már csenget is az
ajtón. A „jóbarát” a spórolt vagy az automatából kivett pénzt
átvéve aztán gyorsan kereket old, még az aggódó kérdésekre
sincs ideje válaszolni. Amikor az idős ember eleget tett a kérés-

nek lelkiismeretének megfelelve, elkezd gondolkodni, utána
járni, valójában mi is történt szeretett családtagjával. És akkor
derül ki a turpisság!

Hogyan előzhetjük meg az ilyen eseteket?
Legfontosabb, ellenőrizzük vissza a hívást! 

Keressük az unokát telefonon. Ha nem érjük el, akkor a szüleit
(gyermekünket), testvérét, barátot, ismerőst. Nincs olyan
vészhelyzet, amiben olyan gyorsan kell fizetni, hogy ne legyen
időnk utána járni, mi is történt valójában, és milyen segítségre
van szüksége a bajba jutott családtagnak. A kórházban, a
szerelőnél nem kell előre fizetni! Ebben a trükkben kevés a
kockázat, alapja a jóhiszeműséggel való visszaélés, és legtöbb-
ször biztosra mennek az otthon tartott pénz miatt.

Nem lehet elégszer elmondani, óvatossággal,
egy kis bizalmatlansággal megelőzhetjük,
hogy bűncselekmény áldozatává váljunk.

A szép idő a szabadba vonzza a sétálókat, kirándulókat,
kerékpárosokat is. 2016. évben a balesetmegelőzés kiemelt
figyelemmel fordul a gyalogosok és kerékpárosok felé, mert ők
a közlekedés legvédtelenebb résztvevői. 

Sokan azt hiszik, csak a gépjármű vezetőknek kell ismerni a
közlekedési szabályokat, hiszen nekik vizsgázni is kell. De ez
nem így van! Ahhoz, hogy megelőzzük a baleseteket, minden
közlekedőnek oda kell figyelni, fel kell ismerni a vészhelyzetet,
látni a többi közlekedő szándékát, és mindent megtenni a baj
elkerüléséért.
Arany mondás: elsőbbsége annak van, akinek megadják!
A felelősség közös, a közlekedés veszélyes üzem, és mindnyájan
egyenrangú résztvevői vagyunk.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Végre süt a Nap!

Tisztelt Papkeszi Lakosok!
Felhívjuk figyelmüket, hogy mint minden év őszén és tavaszán papír-
gyűjtést szervez az iskola, melyen a befolyt összeggel az iskolásokat támo-
gatjuk. Idén április 21–22-én kerül megszervezésre délután
14:00–17:00 között. Akik szeretnék a gyermekeket támogatni, azok
osztályon ként megtehetik ezt. Megkérjük Önöket, hogy összekötve hozzák
az iskolaudvarra a papírokat, ahol azok megmérésre kerülnek.

KÖSZÖNETTEL: EIZLER ARABELLA

DÖK
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Súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett, majd néhány nappal
később a kórházban elhunyt egy idős férfi, akit a kijelölt
gyalogátkelőhelyen 2016. február 17-én reggel 8 óra előtt,
Balatonfűzfőn egy személygépkocsi elütött.
Jó látási viszonyok, száraz úttest, gyér forgalom, megengedett
sebességhatáron belül közlekedő gépkocsi, kutyát sétáltató ember,
a szemközti irányból érkező, a gyalogátkelőhely előtt megálló gép-
kocsi,  …  és mégis bekövetkezett a baleset. A miértre a vizsgálat
keresi a választ.
A közlekedés veszélyes üzem! A résztvevők felelősek nemcsak a
saját, hanem a másik közlekedő fél életéért, testi épségéért is. 
Fáradtan, betegen, zaklatott lelkiállapotban, gyógyszer hatása alatt
nem tanácsos gépjárművet vezetni, alkohol tudatmódosítószer
fogyasztása után, pedig tilos is. Nem is gondolná a rutinból közle -

kedő, hogy milyen könnyen elterelhető a figyelem. A cigarettára
gyújtás, evés-ivás, telefonálás, akár kihangosítóval is, az utasokkal
beszélgetés, a gyerekek csendesítése, egy érdekesnek tűnő utcai
jelenet, vagy csak eltöprengés a napi feladatokon, gondokon, és
máris csökken a figyelem, nem teljes a helyzet érzékelése,
értékelése, egy szituáció felismerése.
Már szállóige, hogy elsőbbsége bárkinek akkor van, ha megadják
neki. A KRESZ a kijelölt gyalogos átkelőhelyen a gyalogosok
elsőbbségét biztosítja. Mégis tanácsos a járdáról történő lelépés
előtt meggyőződni arról, hogy a közlekedő járművezető észlelte
az áthaladási szándékot, és lassításával jelzi annak tudomásul
vételét.

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Egy gyalogos gázolás margójára

Iskolánk közössége szeretettel meghívja Önt és kedves Családját a Bocskai
Napok 2016.évi rendezvénysorozatára, melynek ünnepélyes megnyitójára

2016. április 14-én, 16.00 órai kezdettel kerül sor.

Programok

Április 14.
délelőtt: Honvédelmi nap

délután: Föld napja

Borsné Simon Györgyi kiállításának megnyitója (Zsibongó)

Április 15.
Délelőtt „Játéktér” játszóház

Délután: Szavalóverseny – Művelődési ház

8183 Papkeszi Fő u. 34.
Telefonszám: 88/573-605
Mobil: +36 30 6322-119
E-mail: birai@freemail.hu

Kapcsolattartó: Bollók Gyula
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ÁPRILIS 2. – ANDERSEN SZÜ -
LE  TÉSNAPJA – A MESEÍRÁS
NAP JA – A GYERMEK KÖNY -
VEK NEMZETKÖZI NAPJA

1967 óta tartják világszerte a Gyermek -
könyvek Nemzetközi Napját Hans Christian
Andersen dán meseíró születésnapján. A
Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa
(IBBY) által szervezett ünnep célja, hogy a
gyermekekkel megszerettessék az olvasást, a
könyveket. Minden évben más ország vállal-
ja az eseménysorozat szponzorálását,
nevezetesen az adott ország megfogalmazza
a nap jelmondatát, felkér egy neves írót,
hogy ez alkalomból küldjön üzenetet a világ
gyermekeinek, s egy képzőművészt, hogy
tervezzen plakátot. 2001-ben Magyarország
szervezte a központi rendezvényeket.

Juhász Gyula: Mese
Egy világvégi házban
Világszép lány lakott,
Világ végére néztek
Ott mind az ablakok.
Nem járt előtte senki,
Nem látott senkit ő,
Az Óperencián túl
Megállt a vén idő.
A világszép lány nézte
A csillagos eget,
Tavasz táján szívében
Valami reszketett.
Hajába rózsát tűzött,
Valakit várt nagyon,
De csak a csillag nézett
Be a kis ablakon.
S a csillag oly közömbös,
Hideg és halovány,
S hiába várt örökké
A világszép leány…

ÁPRILIS 7. – EGÉSZSÉGÜGYI
VILÁGNAP

1948. április 7-én az ENSZ szakosított
intézményeként megkezdte működését az
Egészségügyi Világszervezet (WHO). Erre
az eseményre emlékezünk az Egészségügyi
világnapon. A világszervezet célja a nem -
zetközi egészségügyi munka irányítása és
összehangolása.

Kálnoky László: Kórház (részlet)
A hosszú, sárga kórház foglya voltam.
Tolókocsik görögtek, szólt a csengő,
Elhagyatva kínlódtam, s nyomoromban
még sírtam is. Az ember oly esendő!

Hogy vártalak, s milyen hiába vártam,
arcképedet képzelve a kopár
falakra, s úgy vacogtatott a lázam,
hogy fogaimhoz koccant a pohár.

ÁPRILIS 8. – AZ EMBERSZE -
RETET VILÁGNAPJA

Márai Sándor: Füveskönyv (részlet)
„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat,
amellyel az emberek ügye felé fordulunk.
Ez kissé szigorúan és általánosan hangzik,
de ez az egyetlen igazság, melyet minden
következménnyel megismertem. Senki
nem ülhet a virágos réten, mint
Ferdinánd, a bika, s nem szagolhatja bün-
tetlenül a szép virágokat. Ember vagy,
tehát embermódra és az emberek között
kell élned. Embermódra élsz, ha igazsá-
gosan élsz. Ha minden cselekedeted és
szavad alján a szándék van: nem ártani
az embereknek. Ha megkísérled – feltűnés
és hiú szerep nélkül – segíteni az
embereknek. Néha csak azzal, hogy nem
hallgatod el az egyszerű igazságokat. Néha
csak azzal, hogy nem mondod tovább,
amit mások hazudnak. Néha csak azzal,
ha nem mondasz igent, amikor mindenki
kiabál: „Igen, igen!” Egy életen át kö -
vetkezetesen, nem beleegyezni abba, ami
az emberek hazugsága, nagyobb hősiesség,
mint alkalmilag hangosan és mellve re -
getve tiltakozni ellene.”

ÁPRILIS 11. –JÓZSEF ATTILA
SZÜLETÉSNAPJA – A KÖLTÉ -
SZET NAPJA MAGYAR OR SZÁ -
GON

Pilinszky János: József Attila emlék -
könyvébe
„Mikor meghalt, nem volt semmije. És ma
– költők tudják csak igazán – egész világ a
birtoka: fűszálak és csillagok, sőt a szótár
egyes szavai, amiket büntetlenül senki
többé el nem vehet tőle. (…) Mozarti tehet-

ség volt: a legbonyolultabb és a legegysze -
rűbb, a legmélyebb és a legtörékenyebb, a
legsúlyosabb és a legáttetszőbb. Ady titáni
erőfeszítése után ezért vették őt észre oly
kevesen. A legkülönbeket az emberek min -
dig rossz irányból várják. Neki nem voltak
fejedelmi pózai, mint Adynak; nem
ismerte a romantikus díszeket; legme -
részebb kísérleteit is a tökélyig megoldotta.
Sorsa a legkülönbekével rokon: Hölder -
linével, Kafkáéval, Jézusé val. Huszonöt
évvel halála után még ma is ő a legmoder -
nebb költőnk.”

József Attila: Kész a leltár
Magamban bíztam eleitől fogva –
ha semmije sincs, nem is kerül sokba
ez az embernek. Semmiképp se többe,
mint az állatnak, mely elhull örökre.
Ha féltem is, a helyemet megálltam –
születtem, elvegyültem és kiváltam.
Meg is fizettem, kinek ahogy mérte,
ki ingyen adott, azt szerettem érte.
Asszony ha játszott velem hitegetve:
hittem igazán - hadd teljen a kedve!
Sikáltam hajót, rántottam az ampát.
Okos urak közt játszottam a bambát.
Árultam forgót, kenyeret és könyvet,
ujságot, verset – mikor mi volt könnyebb.
Nem dicső harcban, nem szelíd kötélen,
de ágyban végzem, néha ezt remélem.
Akárhogyan lesz, immár kész a leltár.
Éltem – és ebbe más is belehalt már.

Jeles napok áprilisban
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ÁPRILIS 14. – A KÖNYVTÁRO -
SOK VILÁGNAPJA

Célja, hogy felhívja a figyelmet a könyv -
tárak és a könyvtárosok nyújtotta érté -
kekre.
„A könyvtáros közvetítő szerepet betöltő
személy volt az ókortól napjainkig az
információk és az olvasók között. Ez a sze -
rep teszi a szakmát egyedivé, és ez a szerep
kötelezi a könyvtárosokat arra, hogy
megismerjék a tudományokat és jártasak
legyenek a könyvtári információs techno -
lógiákban. Egy magára valamit is adó
szakma számára nem elhanyagolható a
folyamatos szakmai képzés. Mivel a
könyvtárak elsődleges feladata még mindig
az, hogy a könyveket eljuttassa az
olvasóhoz és megszerettesse az olvasást,
ezért az olvasószolgálatban dolgozó
könyvtárosoknak jó pszichikai érzékkel,
alapos állományismerettel, jó beszéd-
készséggel kell rendelkezniük ahhoz, hogy
ajánlani tudják a legfrissebb irodalmat.”

Egy kis könyvtári humor
„Kr u. 427: Az Alexandriai Könyvtár
döntést hoz, hogy külső megbízókkal
végezteti el az évi selejtezési/apasztási pro-
jektet. A közbeszerzési eljárásban a vandál
hordák kínálják messze a legalacsonyabb
árat.”

„Szőke nő beiratkozik a könyvtárba,
kölcsö nöz, de pár nap múlva visszamegy,
és azt mondja a könyvtárosnak: – Ez a
könyv nagyon unalmas. Túl sok szereplő
van benne, meg túl sok szám, szeretném
visszaadni.
A könyvtáros odaszól a kollégájának: –
Margitka, itt a hölgy, aki elvitte a tele-
fonkönyvet.”

ÁPRILIS 22. – A FÖLD NAPJA

1970. április 22-én Denis Hayes amerikai
egyetemi hallgató mozgalmat indított el a
Föld védelmében. Azóta a diákból az alter-

natív energiaforrások világhírű szakértője
lett. Már mozgalmának megindításakor
több mint 25 millió amerikai állt mögé, ma
pedig szinte az egész Földre kiterjed az álta-
la kezdeményezett mozgalom. Ezernél
több szervezet vesz részt benne. A Föld
napja célja, hogy tiltakozó akciókkal hívják
fel a figyelmet a környezetvédelem fon -
tosságára. Magyarországon 1990 óta
rende zik meg.

József Attila: Kertész leszek
Kertész leszek, fát nevelek,
kelő nappal én is kelek,
nem törődök semmi mással,
csak a beojtott virággal.
Minden beojtott virágom
kedvesem lesz virágáron,
ha csalán lesz, azt se bánom,
igaz lesz majd a virágom.
Tejet iszok és pipázok,
jóhíremre jól vigyázok,
nem ér engem veszedelem,
magamat is elültetem.
Kell ez nagyon, igen nagyon,
napkeleten, napnyugaton –
ha már elpusztul a világ,
legyen a sírjára virág.

ÁPRILIS 23. – A KÖNYV NAPJA –
A SZERZŐI JOGOK NAPJA

1995-ben az UNESCO a Könyv napjává
nyilvánította április 23-át katalán javaslat -
ra. Április 23-án halt meg William
Shakespeare és Miguel de Cervantes. Ez a
nap a Szerzői jogok napja is. A nap célja,
hogy felfedezzük az olvasás szépségét, és
ösztö nözzük egymást a könyvek forga tá -
sára.

Szabó Lőrinc: Olvasás
Mint a csillagokat a távcsövek,
úgy húztam körém, s egyre közelebb,
könyveken át a Világ Tényeit:
éj-nap olvastam. Mindent! Hajnalig,
kis lámpa mellett, s függönyözve a
konyhánk ajtaját. Boldogság, soha-
nem-álmodott, töltött be: Nemcsak én
vagyok (ha vagyok) bolond! Mint a fény
mihelyt szabad, oly határtalanúl
tágúlt a lelkem, nőtt, már messze túl
kíváncsiságban s reményeiben
iskolán és minden hasznon: Végtelen
nyílt elém, hisz most eszközt, szárnyakat
kaptam, repülni, s törni zárakat:
az Irodalmat: születő, arany
lángok zsúfoltak, gyerekmód ugyan,
de úgy, ahogy az első távcsövek
tömték új csillagokkal az eget.

ÁPRILIS 29. – A TÁNCMŰVÉSZET
VILÁGNAPJA

1727-ben ezen a napon született Jean G.
Noverre francia balett-táncos, az egyetemes
táncművészet megújítója. Ebből az alka-
lomból a Nemzetközi Színházi Intézet
1981. évi madridi közgyűlése kezde mé -
nyezte a Táncművészet világnapjának meg-
tartását. 1982-ben ünnepelték először.

Weöres Sándor: A tánc (részlet)
Puszta fal, nyolc sarok:
kristály belseje imbolyog,
szétvagdalt tér tetemére
forr lány-testek dús füzére.

Testből font jelbeszéd
tölti a csarnok holt terét,
éled a föld nehéz pora,
fölveri lábak halk dobaja.

Táncot lejt Mária:
mozgásból szőtt ária
inak és forgók közt születve
száll a csillag-végtelenbe.

Források: http://szerkeszto.gportal.hu;
http://jelesnapok.oszk.hu
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