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„Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját és a
parancsok közt a tizedik. Mert az erények ura a királyok
királya, miként égi serege áll kereken tíz karból, úgy életed vitele
kerekedjék ki tíz parancsból. Kell, hogy a királyt kegyesség s
irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse.
Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába
tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni. Ennek
okából hát, szerelmetes fiam, szívem édessége, kérlek, meg-
parancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre
támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy
a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt
lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt minden-
kihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a
legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot

szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést: „Irgal-
masságot akarok és nem áldozatot.” Légy türelmes min-
denekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik
nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse
túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is,
hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd
mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess, vagy kárhoz-
tass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy
becsületes, szándékosan gyalázattal soha senkit ne illess. Légy
szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a
halál ösztönzőjét. 
Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát,
nélkülük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök
uradalomba bejutni.”

István király intelmei
Erkölcstanító könyvecske (részlet)
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Kedves
Meilinger Fanni

óvodásom!
Bocsánatot kérek, hogy az elmúlt újságban

megjelent cikkből kihagytam a nevedet, pedig

Te is minden szereplésre jelentkeztél, a

versmondó versenyen is részt vettél.

Nagyon köszönöm Neked!

ŐRI ZSUZSA ÓVÓ NÉNI

Június 4-én délelőtt Évzáró műsorainkkal óvodásaink kellemes

perceket szereztek vendégeinknek. A Sünisek meséjükkel az

eltévedt kis verébről, verseikkel és dalaikkal a madarak és fák

védelmére hívták fel a figyelmet. A Katicások Nagytakarítás a

Napnál meséjével és a Talabér eljátszásával sok szülőnek csaltak

könnyeket a szemébe. A szülőkkel együtt, mi óvónénik is

meghatódva búcsúztattuk el nagycsoportos gyermekeinket.

Az óvodát a nyári szünet ideje alatt főként a dolgozó szülők

veszik igénybe, hisz az óvó nénik és dajka nénik csak ilyenkor

tölthetjük le szabadságunkat. A nyár az óvodában az önfeledt

játék ideje, sokat vagyunk az udvaron, a szabadban, a gyerekek

kedvencei a homokozás, biciklizés, rollerezés. Próbálunk

elővigyázatosak lenni, nagy melegben, erős napsütésben a

szülők által hozott napvédő krémekkel nap mint nap lekenjük a

gyerekeket, gyakran itatjuk őket és lehetőség szerint sok

gyümölcsöt kapnak.

Az augusztusi óvodabezárás ideje alatt a gyerekek az idejük

nagy részét a szülőkkel töltik, bár azt kívánhatnám, hogy ez idő

alatt az egész család utazgasson új tájakat ismerjen meg,

nyaraljon valami mesés helyen, de a mai anyagilag nehéz

helyzetben, tudom, hogy ez legtöbbünknél lehetetlen.

De higgyétek el Kedves Szülők, gyereketeknek sokkal

„kevesebb” is elég, hogy kiüljetek velük az udvaron a fűbe,

figyeljétek velük együtt a bogarakat, lepkéket, a délutáni árnyék-

ban egy-egy mesét olvasnátok nekik vagy találjatok ki együtt

történeteket, építsetek együtt valamit a játékokból, reptessetek

papírrepülőt vagy úsztassatok papírhajót egy kis vízben.

Gyermeketek így éli meg azt az élményt, hogy az apukája vagy

az anyukája ezekben a napokban csak egyedül az övé. És ez

mindennél többet jelent!

Mindezekhez kívánok minden kollégám nevében jó pihenést,

sok napfényt, kellemes vakációt!

„Hova menjünk,
Lepkét fogjunk
milyen tájra?
vagy horgásszunk?
Hegyre talán
Vagy mégiscsak
vagy pusztára?
hegyet másszunk?

Folyópartra
vagy erdőbe?
Faluszéli
zöld mezőre?

Akár erdő,
akár folyó:
gyönyörű a
vakáció!”

ŐRI ZSUZSANNA

ÓVÓNŐ

„Nyár van nyár, röpke lepke száll virágra, zümmög száz bogár.”

A Colorchemia lakótelep a napokban ünnepelte 75 éves születés-

napját. A fiataloknak eszükbe jutott, hogy e jubileumot méltókép-

pen kellene ünnepelni. Hatalmas összefogással, leírhatatlan

kitartással, több hónapon keresztül, saját szervezésükben folyt a

munka. Csipkerózsika álmából felébresztették Colort. A szó

szoros igaz értelmében csodát műveltek! A négyezer társadalmi

munkaóra és a szponzorok segítsége által a kultúrház, a játszótér,

a sportpálya mesevilággá alakult. A kanalas vizes kút és környéke

az ember lelkét mélyen megérinti, oly csodás mintha a „Menny-

ország” kapuja lenne. A három napos jubileumi rendez-

vénysorozat is igazán színvonalasan, jól sikerült. De valami azért

mégis kimaradt! Igaz, hogy a fiatalok maguknak tették a csodát,

hogy vidámabb és kellemesebb környezetben éljenek. De itt

vagyunk mi ötvenen túliak, akik még azért sokáig élvezhetik e

környezet lélekemelő, örömet, boldogságot sugárzó hangulatát.

És ezt nem köszönte meg közülünk senki!

Így hát mondom mindnyájunk nevében: köszönet mindenért!

Igazi összefogott és példát mutató munka volt!

EGY 70-7= 63 ÉVES COLORI

Köszönet
Van egy öreg régi mondás: Jobb későn mint soha!
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Pedagógusnapi köszönet
Egy 1951-es minisztertanácsi határozat a pedagógusok

munkájának társadalmi elismeréseként június első vasárnapját

pedagógusnapnak nyilvánította. Megünneplésére először 1952-

ben került sor. Településünkön az elmúlt évhez hasonlóan egy

műsorral köszöntöttük a Papkeszin működő oktatási és nevelési

intézmények dolgozóit – nem csak a pedagógusokat. 

A műsor 37 szereplő közreműködésével valósult meg – a műsor-

ra sajnos két kislány nem érkezett meg. Először kicsit meg-

ijedtem, amikor összeszámoltam a szereplőket, hiszen 37 gyer-

mekkel együtt dolgozni nem egyszerű feladat. Azonban sikerült

– apró zökkenőkkel ugyan, de – kellemes, vidám hangulatban

készülni az előadásra. A sok munkának meg is lett az ered-

ménye: a szereplők teljesítményét a meghívottak dörgő tapssal

jutalmazták. A műsor Polgármester úr ünnepi köszöntőjével

vette kezdetét, melyben méltatta a pedagógusok odaadó

munkáját, majd felsorolta azokat az intézményi dolgozókat,

akik ebben az évben kerek évfordulójukat ünnepelhetik a

pedagógusi pályán vagy az intézményben: Hoózné Miklós

Zsuzsanna (10 év), Stelczné Kurucz Éva (25 év); Bertáné Pintér

Judit (30 év), Őri Zsuzsanna (30 év), Bollók Gyula (30 év),

Pethő Csabáné (35 év), Miklós Sándorné (40 év).

Az ünnepi köszöntő után a verses blokk következett. Ádám

Nikolett, Birta Ildikó Regina, Bognár Daniella, Horváth Laura

és Szántó Bianka mondott egy-egy verset. Majd három ovis,

Gábornyik Andrea, Kovács András és Mesterházy Korina

előadásában Kormos István Vackor bemutatkozik a gyerekek-

nek című verses meséjét hallgathatták meg az érdeklődők.

Ezután Takács Szabina mesélt el egy iskolai történetet, melyet

Janikovszky Éva írt. 

Egy klasszikus mesével folytattuk a műsort, melyben Csonkás

Veronika (vadász), Gábornyik Andrea (fa), Kovács András (fa),

Kovács Kende (farkas), László Viktória (nagymama), Meilinger

Fanni (anyuka), Mesterházy Korina (fa), Szász Áron (apuka) és

Tér Henrietta (Piroska) szerepeltek. A szereposztásból bizonyá-

ra minden kedves olvasó számára kiderült, hogy a Piroska és a

farkas című meséről van szó. 

Fekete Fanni, Humpók Fanni és Pratscher Fanni tolmácso-

lásában Janikovszky Éva egyik könyvéből a „Mit dolgoznak a

felnőttek egész nap? kezdetű részletekkel mosolyogtatták meg a

közönséget.

A fiúk iskolája című monológgal folytattuk az ünnepi összeállí-

tást, melyet Brasch Zsuzsanna adott elő. A kíváncsi királykis-

asszony című mesejátékkal zártuk a rendezvényt, amely arról

szólt, hogy egy király, aki szinte egyedül maradt a palotájában,

mert a folyton kérdező lánya a sok kérdéssel elüldözte az összes

„alkalmazottat” az udvartól, végső elkeseredésében versenyt

hirdetett, ahol fele királyságát és természetesen a lánya kezét

annak adta, aki nem rohant el fejvesztve és megfelelt a király-

lány összes kérdésére. Mint minden mesében itt is egy szegény,

ám okos szereplő oldotta meg a problémát, melyre a legkézen-

fekvőbb és senkinek eszébe nem jutó megoldást javasolta: be

kell a királylányt íratni az iskolába. Szereplők: Barnóczki

Bertold Boldizsár (Misi – pékinas), Brasch Renáta (meserádió

bemondó), Derbák Balázs (őr), Fekete Márk (király), Hoóz

Cintia (doktor), Kamondi Martina (Mimimi királykisasszony),

Katona Alexandra (hadvezér), Kovács Richárd (herceg), László

Zoltán (Pereces Palkó), Leposa Virág Kata (Lisztes Tódor

pékmester), Magas Mária Mercédesz (udvarmester), Szabó Béla

(kuruzsló), Szabó Dávid (borbély), Takács Erik (apród), Takács

Lóránt (Marci – pékinas), Végh Kinga (őr).

Bízom abban, hogy vendégeink jól érezték magukat a pedagó-

gusnapi műsoron, és sikerült mosolyt varázsolni az arcukra.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Gyermeknap Papkeszin
Januárban az év első Képviselő-testületi ülésén a falu elöljárói

úgy határoztak, hogy a település gyermeknapját – az eddigi

gyakorlattól eltérően – egy helyszínen, Papkeszin valósítja meg.

Ugyanezen az ülésén egy másik határozatában kimondta, hogy

a colori érdeklődőknek biztosítja az utazását a rendezvény

helyszínére. A két határozatot a gyermeknapi szórólapon közzé

tettük, azzal a kiegészítéssel, hogy a délelőtt és a délután

folyamán mikor és hol várják járművek a colori érdeklődőket.

Sajnálatos módon sem délelőtt, sem délután egy gyermek sem

érkezett a gyermeknapi programra Colorból, tudjuk be ezt a

rossz időnek. 

Ugyanis ezen a napon az időjárás nem volt kegyes velünk, szinte

dideregve indultunk a napnak, ami tartalmasnak, szórakoztató-

nak, színvonalasnak ígérkezett, és őszintén mondom, az

időjárási viszonyok ellenére az is volt. Hogy milyen prog-

ramokkal vártam a gyerekeket ezen a napon? A rendezvény

egész ideje alatt – vagyis 9.00–18.00 óráig – a Szürke Falka

Hagyományőrző Egyesület KELTA TÁBORA, illetve légvár –

méghozzá Scooby-Doo-s!-állt az érdeklődők rendelkezésére. A

gyerekeket kérdezgetve arra a következtetésre jutottam,

érdemes volt meghívni a Szürke Falkát, ugyanis a legnagyobb

sikert ők aratták, persze a légvár mellett, ugyanis a gyer-

mekeknek annál jobbat, mint, hogy egy hatalmas légvárban

ugrálhatnak, nem is lehet kitalálni. A kelta táborban lehetett

agyagozni (a legkülönfélébb formájú, nagyságú, díszítésű

alkotások születtek), pénzt verni (melynek motívuma – fej

nélküli ló - egy valaha létező kelta érmén is szerepelt), láncinget

készíteni (azt hiszem, ehhez senkinek sem volt türelme, de

bőségesen készültek karkötők). A bemutatott, már előzőleg
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elkészített láncinget fel lehetett próbálni, kézbe lehetett venni a

kelta harcok másik két fontos kellékét a kardot, és a pajzsot. Így

megtapasztalták a gyerekek, hogy a csatákban a keltáknak

nagyjából 10 kg súlyú fegyverzetet kellett vinniük.

Volt még játszóház, Szabóné Matika Julianna vezetésével, ahol

a délelőtt folyamán papírsárkányt lehetett készíteni, délután

pedig barátságos versenyben mérhették össze ügyességüket a

gyerekek. A rendezvényen a családsegítő központ is részt vett,

náluk is kézműveskedni lehetett. Az arcfestés elmaradhatatlan

része a gyereknapnak, ismételten rengeteg hercegkisasszony,

ördög, halálfej, szivárvány, kiscica szaladgált, és mosolygott

boldogan a nap folyamán.

Délután vidám bűvész show vette kezdetét, Budai Roland

ismételten elkápráztatta a gyerekeket, bár volt egy kislány, aki

minden bűvész trükk előtt elmondta, ő azt a mutatványt ismeri,

miután ő is szokott otthon bűvészkedni. Sajnos mi, gyermek-

napi közönség egy trükkjének sem lehettünk szemtanúi, így csak

el tudjuk képzelni, milyen tuti jó trükköket is tudhat ez a

kislány. A többség azonban nagyon jól érezte magát.

A bűvész után a Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport gyer-

mekdarabja következett, amely a Spárga-tengeralattjáró címet

viseli. A darabban a verebeknek a gyermekek segítségével meg

kellett menteni a vízi élőlényeket a zöldalgák pusztításától. Ter-

mészetesen, mint a legtöbb mese, ez is happy-enddel végződött,

és a szereplők hatalmas tapsot is kaptak alakításukért.

Mindezek alapján úgy gondolom, hogy ilyen tartalmas gyer-

meknapi rendezvény nem volt még a faluban. Remélem, akik

részt vettek a programon, jól érezték magukat, és talán a jövő

évi rendezvényre is eljönnek.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Külföldi munkára
német nyelvi

felkészítést – tanítást,
illetve iskolásoknak

korrepetálást, 1. osztálytól
német nyelvtanítást vállalok.

Kedvezõ ár,
rugalmas órabeosztás.

Érdeklõdni: +36-70/298 4608

TANULJON
NÉMETÜL!

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

a Colorban 2011. augusztus 13-án

megrendezésre kerülő családnapi programokra

Program:

9.00-től: COLOR KUPA

amatőr labdarúgó bajnokság

a Colori Ifjúsági Klub szervezésében

15.00–19.00: ÓRIÁS TÁRSAS JÁTÉK, ÜGYESSÉGI

JÁTÉKOK, ASZFALTRAJZ

15.00–17.00: ARCFESTÉS, CSILLÁMFESTÉS

15.00-től FŐZŐVERSENY

19.00: ZSŰRIZÉS,

ezt követően eredményhirdetés, díjátadás.

21.00-től UTCABÁL

A rendezvény helyszíne:

sportpálya és a mellette található füves terület.

Hirdessen Ön is a Papkeszi
Hírlapban!

E-mail: epapkeszi@gmail.com
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Régi elképzelésünket váltottuk az idén
valóra, amikor az eddig egy napos Falu-
napot kétnapos rendezvénnyé bővítettük,
így sokkal ünnepélyesebb keretek között
lehetett megnyitni a település legjelen-
tősebb rendezvényét.

A pénteki rendezvényünk Ráczkevi Lajos

polgármester úr köszöntőjével vette kezde-

tét, majd Dr. Navracsics Tibor miniszterel-

nök-helyettes úr megnyitotta a Papkeszi

Falunapokat.

Ezután, mint általában minden rendez-

vényünkön az óvodások léptek elsőként

színpadra. A „Vadrózsa” Napköziotthonos

Tagóvoda Katica csoportja évzáró műsorát

hozta el nekünk, majd a Bocskai István

Református Általános Iskola leendő ötödik

osztályos tanulói előadásában a Békakirály

című mesejátékot tekinthették meg az

érdeklődők. Az utolsó műsorszám a Rest

Macskák Amatőr Színjátszó Csoport elő-

adásában egy Nóti Károly bohózat volt,

Lepsénynél még megvolt címmel.

Ezt követően Polgármester úr elismerő

okleveleket, és az egyik legrangosabb

elismerést, a „Papkesziért” érdemérmet

adta át. Elismerő oklevelet kapott a Colori

Ifjúsági Klub a Colorchemia lakótelepen

végzett társadalmi munkájáért, és a colori

Jubileumi rendezvény megszervezéséért. Az

oklevelet a CIK elnöke, Dévényi Gergely és

az egyik CIK tag, Punk Richárd vette át.

Elismerő oklevelet kapott továbbá Color-

chemia lakossága a Jubileumi rendezvény

kapcsán tanúsított példaértékű közösségi

összefogásáért. Ezt az oklevelet a lakosság

nevében Györkös Tamás képviselő vette át.

További elismerő oklevelet kaptak a tavalyi

évben legalább két önkormányzati ünnepsé-

gen szereplő gyerekek.  Név szerint:

Barnóczki Bertold Boldizsár, Bukovics

Izsák, Farkas Milán, Gergely Norbert,

Horváth Bálint, Horváth Máté, Klemencz

Bianka, Klemencz Marietta, Limfer

Viktória, Punk Barbara és Takács Erik.

A „Papkesziért” érdemérmet a településen

évek óta végzett önzetlen önkéntes

munkájáért Gál Tiborné kapta. Irén néni

egyrészt évek óta szervezi a településen a

Szüreti felvonulást és bált, amely hatalmas

feladat, hiszen fellépőket, segítőket kell

maga mellé állítani, ezen kívül pedig min-

den rendezvény kulcselemét, az anyagi hát-

teret is meg kell teremtenie, vagyis támo-

gatókat kell megnyernie az ügy mellé.

Továbbá aktív tagja a Papkeszi Polgárőr

Egyesületnek, a Papkeszi Őszirózsa

Nyugdíjas Klubnak és a Rest Macskák

Amatőr Színjátszó Csoportnak.

Az érdemérem, és az elismerő oklevelek

átadása után Gombor Jószef festőművész

kiállításának megnyitójára került sor.

Sajnos, művész úr nem tudott rész venni a

rendezvényen, így nélküle kellett megnyitni

a tárlatot. Gombor József önmagát roman-

tikus szürrealista festőként jellemzi; képein

megtalálhatók a gagek, a durva irónia és az

élettel járó fájdalom, tele misztikummal.

Nagy hatással vannak rá a kövek, a sziklák,

a gyökerek, a csend és a misztikus zene.

Ihletője a Hold, boszorkányok, ördögök,

tündérek és mindaz, ami megma-

gyarázhatatlan – ámde létező annak, akiben

megvan az örök, csodálkozó gyermek, aki

tud hinni és ezáltal látni. Néhány fest-

ményén az álomszerűség is feltűnik. Az

álmok színes kavalkádját, villódzó képeit ő

nem megszüntetni akarja, hanem értékként

mutatja fel, és ezt a valóban szürreális vilá-

got számunkra is láthatóvá, átélhető for-

mává teszi. Kiállított képei nagy sikert arat-

tak a látogatók körében. 

A megnyitórendezvényt követően állófo-

gadásra hívtuk protokoll vendégeinket,

amely a Kultúrház közelmúltban társadalmi

munkával felújított kistermében került

megvalósításra. 

A szombati nap délelőttjén a versenyeké, a

játékoké volt a főszerep. Az évek óta ha-

gyományosan megrendezésre kerülő főző-

verseny sikerességében felülmúlta az eddigi

versenyeket, ugyanis hét csapat jött

versenyezni, egy csapat pedig versenyen

kívül készítette el – minden bizonnyal na-

gyon ízletes – ételét a helyszínen. A falu leg-

erősebb embere 2011. versenyre mindössze-

sen négyen jelentkeztek, de a Micsoda nő!

versenyen nyolcan mérték össze erejüket és

ügyességüket. Hogy a gyermekek se

unatkozzanak a balatonfűzfői Pintér házas-

pár Gyerkőc programmal várta a falu

aprónépét, ezen kívül volt egy falabella

lovacskánk, akit lehetett simogatni,

arcfestés, óriástársas játék, amelyet először

a gyermeknapon használhattak (nemcsak) a

kisebbek. 

A falu legerősebb embere és a Micsoda nő!

versenyt az idén is a Colori Ifjúsági Klub

tagjai bonyolították le. A versenyfeladatok

kigondolásakor az volt a koncepció, hogy

mindenféleképpen tartalmazzon erőnlétet

igénylő versenyszámot, ezen kívül legyen

olyan, amely inkább ügyességet igényel, de

Papkeszi Falunapok

Jazz ihlet – Gobor József festménye
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leginkább vicces legyen, hiszen ez nem profi

erős ember verseny, hanem egy jó móka. Így

az alábbi feladatokat kellett a verseny-

zőknek teljesíteni.

Micsoda nő! verseny feladatai: 1. Koffer-

cipelés (meghatározott távon kellett vinni a

téglákkal megpakolt bőröndöt, itt az kapta

a legtöbb pontot, aki a legrövidebb idő alatt

teljesítette a feladatot), 2. Célba dobás

(a találatok alapján kaptak pontot a ver-

senyzők), 3. Fekvőtámasz (30 mp állt a ver-

senyzők rendelkezésére), 4. Hullahopp

karikázás (1 perc), 5. Tejszínhabos gofri

evés (ez volt a legnagyobb koncentrációt, és

kitartást igénylő feladat). 

A falu legerősebb embere verseny fela-

datai: 1. Tuskócipelés, 2. Célbadobás,

3. Fekvőtámasz (1 perc), 4. Szánkóhúzás

(nem üres szánkót kellett húzniuk, hanem

Boldival együtt. Így már nem is volt olyan

egyszerű. Boldinak azonban nagyon tet-

szett, hiszen nem mindenki mondhatja el

magáról, hogy nyáron szánkózott).

5. Gofri evés.

Eredmények:

Micsoda nő!:

I. Horváth Katalin

II. Savanyu Beáta

III. Varga Gizella

IV. Lévai Enikő

V. Klemencz Attiláné

VI.Varga Zsoltné

VII. Punk Miklósné, Tóth Andrea

A falu legerősebb embere 2011:

I. Torma Krisztián

II. Meczinger Mihály

III. Meilinger Tamás

IV. Tóth Szilárd

A falunapi főzőversenynél nem szoktuk

meghatározni, milyen ételt kell főzni, ezt

minden csapat most is maga döntötte el.

Talán ez könnyebbséget jelentett a csapa-

toknak, viszont a zsűrinek nem, inkább

nehézséget okozott, ugyanis zsűrizés

közben elmondták, az sem egyszerű feladat,

amikor egy féle étel változatait kell értékel-

ni, viszont amikor minden csapat mást főz,

szinte lehetetlen eldönteni, kié is a fino-

mabb. A zsűri tagjait a helyszínen választot-

tam ki, így nem lehet azt mondani, hogy a

versenyzők bármilyen módon is befolyá-

solták a zsűri tagjait döntésükben.

A zsűri elnöke Zsebi József zsérei pol-

gármester, a zsűri tagjai pedig Andraskó

György zsérei alpolgármester és Polák

József (vattacukros bácsi) voltak. A zsűri-

tagok az alábbi kritériumok szerint

értékelték az ételeket: milyen az étel íze,

milyen a színe, és külön pontozták az ún.

összhatást.

A verseny eredménye:

I. Szilu és csapata (Pincepörkölt 56 pont)

II. Képviselők csapata (Harcsapaprikás

kapros-túrós galuskával 46 pont)

III. Bálint család (Bakonyi csirkemell 43 pont)

IV. Rest Macskák Amatőr Színjátszó Cso-

port (Erdélyi töltött káposzta 39 pont)

V. Punk család (Babgulyás 35 pont)

VI. Szörp-kör (Balatoni halászlé 33 pont)

VII. Nagy-Kis törpék gyermekcsapat

(Paprikás krumpli uborkasalátával)

Nem is olyan könnyű az a koffer

Boldi szánkózik képaláírás

Gofri evés – a legnehezebb versenyszám
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Remélem, egyik csapat sem keseredett el

azért, mert nem értek el dobogós helyezést,

meg kell próbálni jövőre, másrészt pedig itt

is, mint minden versenyben a részvétel a

fontos, és nem az eredmény.

A kulturális műsort a délelőtti versenyek

eredményhirdetésével és a díjátadással

kezdtük, majd első fellépőkként a peda-

gógusnapon bemutatott Piroska és a farkas

mesejátékkal az óvodások léptek színpadra,

ezt követően a DAL-MA Művészeti Egye-

sület – akik nem először szerepeltek a falu-

napi kulturális műsorban, hiszen 2008-ban

már jártak nálunk - könnyűzenei blokkjával

folytattuk a műsort. Völler Adél és

tanítványai műsora után Gábornyik

Andrea, Kovács András és Mesterházy

Korina előadásában Kormos István Vackor

bemutatkozik a gyerekeknek című verses

meséjét hallgathatták meg a jelenlévők.

A Rest Macskák Amatőr Színjátszó Cso-

port (rövidítve: MACSOSZ) Nóti Károly

Gőzliba című bohózatában Horváth

Annamária és Plesz Zsolt nevettette meg a

nézőket. 

Fülöp Endréné Szakály Éva Élet vagy halál

című monológjával, majd Völler Adél, a

DAL-MA Művészeti Egyesület vezetője

operett slágerekkel lépett színpadra.

A Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub két

tagja Baksa Árpád és Horváth István egy

Hacsek és Sajó jelenettel készült a falu-

napra; a vidám jelenet után a Sorstárs Nép-

dalkör dalcsokrát hallgathattuk meg.

Őket a Szentgáli Banda követte. A banda

2007-ben alakult, szándékuk akkor a „régi

idők felelevenítése” volt, mára azonban

szerves része lett Szentgál kulturális

életének. A zenekar repertoárja a Káprát-

medencei magyarság változatos zenei

kultúráját mutatja be.

A Szentgáli Banda után a szintén szentgáli

Szűrös Néptáncegyüttes táncosai követ-

keztek. A néptáncegyüttes 1991-ben ala-

kult. A csoportban a gyerekek óvodás kor-

ban kezdik a táncot és a művészeti iskola

befejezése után az ifjúsági csoportban foly-

tatják tovább. Jelenleg mintegy nyolcvan fő

Piroska és a farkas

Dinnyék - MACSOSZ

Szűrös Néptáncegyüttes és a Szentgáli Banda



8 PPPP aaaa pppp kkkk eeee ssss zzzz iiii     HHHH íííí rrrr llll aaaa pppp 2011. augusztus

táncol csoportjaikban. A Szűrös Néptánc-

együttes célja a magyarság tánckultúrá-

jának minél szélesebb körű megismerése és

anyanyelvi szintű táncolása.

A néptánccsoport összeállítása után ismét a

MACSOSZ tagjai vették birtokba a szín-

padot, Móricz Zsigmond Dinnyék című

népi komédiájával. A darabban az volt a

kardinális kérdés, hogy a csúnya vagy a

szép feleség a jobb? Természetesen a darab

végén erre a kérdésre is megkaphattuk a

választ. Horváth Katalin, Humli Veronika,

Eszes Attila és Plesz Zsolt remekeltek a

jelenetben.

Nincs igazi falunap táncos műsorszám

nélkül (ezt a mondatot biztosan nem először

írom le falunapi rendezvény kapcsán, de

sajnos csak ismételni tudom magam, ugya-

nis őszintén így gondolom). Az idei műsor-

ban láthattunk néptáncot, de a fellépők

között volt egy teljesen más stílust közvetítő

csoport, a Yildizlar Hastánccsopport,

melynek gyermekcsoportjából, a Kiscsil-

lagok-ból két helyi kislány is szerepelt a pro-

dukciókban, Brasch Renáta és Humpók

Fanni. A Yildizlar Hastánccsoport tagjai

2008-ban kezdtek együtt táncolni, és azóta

igazi csapattá formálódtak. Műsoraik színe-

sek, akár egy szivárvány, a show elemeit,

eszközeit is szívesen alkalmazzák előadá-

saikban. Nálunk botos koreográfiával, arab

flamenkóval, török és arab stílusú tánccal,

dobszólóval és az elmaradhatatlan impro-

vizációs koreográfiával léptek színpadra, a

nézők nagy örömére. Előadásuk látványos,

és színvonalas, igényesen kidolgozott volt.

A hastáncosok után – úgy is mondhatnám –

az est sztárvendégei következtek, mégpedig

a peremartoni alapítású Wetwood együttes,

akik sajnos nem a teljes létszámmal

érkeztek hozzánk, ugyanis a billentyűsük,

aki nem más, mint Károlyi László, igazoltan

hiányzott erről a fellépésről. A Wetwood

2003-ban alakult, repertoárjuk csak külföl-

di, ismert, de nem túl elcsépelt dalokból áll.

Magyar előadók dalait nem játsszák, mert –

mint mondják – azt ebben az országban

úgyis játssza valaki. Nagyon jó bulit csap-

tak itt nálunk, azt hiszem, mindenki

örömére. 

A falunapot utcabállal zártuk, a Sofőrök

zenekarral, akik szintén nem először voltak

nálunk. 

Összességében úgy gondolom, ismét egy jól

sikerült falunapi rendezvénnyel tudtuk

megajándékozni Önöket, amely rendezvény

sikerességét nem csupán az anyagiak biz-

tosították, hanem a helyi lakosok önkéntes

és önzetlen munkája tette igazi falunappá.

Ezúton szeretném megköszönni mindazok-

nak a segítségét, akik munkájukkal hozzá-

járultak a falunap zökkenőmentes lebony-

olításához. 

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Sorstárs Népdalkör Fülöp Endréné

A Yildizlar Hastáncsoport
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Rendezvények
Augusztus

2. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása

17 órától a Kultúrház kistermében

13. Color Kupa délelőtt Colorban CIK rendezvény

13. Családnap Colorban

20. Ünnepély Papkeszin 10.30-kor.

Szeptember

6. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása

17 órától a Kultúrház nagytermében

15. Irodalmi teaház 17 órától. Varga Krisztina olvas fel nemrég

megjelent verseskötetéből.

24. Általános Amatőr Művészeti Találkozó – Papkeszi Őszi-

rózsa Nyugdíjas Klub rendezvénye 16 órától a Kultúrház

nagytermében

Október

2. Idősek napi rendezvény Papkeszin 16 órától

3. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása

17 órától a Kultúrház kistermében

3–9-ig az Országos Őszi Könyvtári Napok helyi programjai

6. Megemlékezés az aradi vértanúkról Colorban CIK ren-

dezvény

9. Idősek napi rendezvény Colorban 16 órától

15. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas KLub rendezvénye 16 órától

a Kultúrház nagytermében

23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékműsora

10.30-kor Papkeszin.

29. Károlyi László Emléktalálkozó – a Sorstárs Népdalkör ren-

dezvénye a Kultúrház nagytermében

31. Mindenszentek és Halottak napi megemlékezés a községi

temetőben – Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub ren-

dezvénye 15.30-tól

MMee gg hh íí vv óó
Szeretettel meghívom a tisztelt lakosságot

szeptember 15-én a következő irodalmi teaházba,

ahol Varga Krisztina olvas fel nemrég megjelent

Lélektükör című verseskötetéből.

Kezdési időpont: 18.00 óra
Helyszín: Kultúrház, Papkeszi

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívom a tisztelt
Lakosságot az

augusztus 20-i ünnepi mûsorra,
amely 10.30-tól a közösségi parkban kerül

megrendezésre.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZÕ

IV. ENDRÉDI JÁNOS AMATÕR
ASZTALITENISZ EMLÉKVERSENY

2011. november 9-tõl Colorban a Kultúrházban
Nevezési díj: 500 Ft/fõ
Jelentkezni a Kultúrházakban lehet nyitva tartási idõben,
vagy elektronikusan az epapkeszi@gmail.com email címen
legkésõbb november 8-ig.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZÕ

Tisztelt Érdeklődők!
Ezúton értesítem Önöket, hogy a Kultúrházak, könyvtárak nyitva

tartási ideje 2011. július 1-től az alábbiak szerint változott:

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Papkeszi Color

Hétfő 14.30–17.30 Zárva

Kedd 12.30–17.30 8.00–11.00

Szerda 8.00–13.00 14.00–17.00

Csütörtök 12.30–17.30 8.00–11.00

Péntek 8.00–12.00 14.00–17.00
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Egy igazi nyári hétvége tanulságai
A kánikula, a nyár, a pihenés, a vakáció sok vendéget vonz a Bala-

ton-partra és a környező településekre, akik egy része azonban nem

pihenési, szórakozási szándékkal érkezik. Ezt mutatja a

Kapitányság területén a szezonban eddig elkövetett bűncselek-

mények palettája is. 

A trükkös tolvajok, csalók mellett megjelennek a besurranó, a gép-

kocsi és strandi tolvajok valamint a gépkocsi feltörésre szakosodott

bűnözők is.

Ma már sok helyen lehet a médiában a bűncselekmények

megelőzését szolgáló tanácsokkal, tippekkel találkozni. Mi is igyek-

szünk, a tapasztalataink alapján megosztani az Olvasóval néhányat.

A strandolni érkezett családot a parkolóban kifigyelték, és fürdés

idejére felügyelet nélkül hagyott táskájuk aljából ellopták a gépko-

csi kulcsát, majd elhajtottak a több milliós értékű autóval. Minden

más értéket ott hagytak. 

A strand előtt parkoló gépkocsi utasterében hagyott értékek csábító

erejének nem tudott ellenállni az ismeretlen elkövető. Barbár

módon felfeszegette a zárat úgy jutott be a gépkocsi utasterébe, és

lopta el nemcsak az ott, hanem a csomagtartóban elrejtett holmikat

is.

A külföldi vendégeknek kiadott nyaraló ablakát betörve jutottak be

a szobába, amelyben a nyaralók laktak, és ellopták a vendégek

készpénzét, 500 eurót. Volt idejük a szobában körülnézni, mert

mindenki a strandon tartózkodott napközben.

A fenti esetekből levonható tanulságok

• A strandon felügyelet nélkül, törölközővel letakart holmi nincs

biztonságban. Az értékek, iratok, pénz, ruhanemű könnyen válik

a nézelődő tolvajok zsákmányává!

• Ne hagyják szemmel látható, könnyen elérhető helyen értékeiket

sem a gépkocsiban, sem a lakásban, nyaralóban!

• Ha elmennek otthonról, ne hagyjanak nyitva ablakot, ajtót,

kaput, ne csábítsák a besurranó tolvajokat. Ha otthon vannak, a

kertben vagy udvaron tartózkodnak, akkor is figyeljenek erre!

• Parkoló gépkocsijukat zárják be éjszakára is, soha ne hagyjanak

benne értéket, indítókulcsot, riasztóját kapcsolják be!

A pihenéssel összefügg a szórakozás és gyakran a zenehallgatás is.

Ebben a témában minden évben sok bejelentés érkezik a rendőrség-

re. A szórakozó helyekről, a házibulikból, a rendezvényekről, a

fesztiválokról kihallatszó, a helyi lakosokat, pihenni vágyó

nyaralókat zavaró túl nagy hangerőre csak a kölcsönös, kultúrált

hozzáállás lehet megoldás: a hangerő csökkentése és a másik oldal

toleranciája. Hiszen a nyaraló vendégek fogyasztása jelent jövedel-

met sok családnak a megélhetéshez.

Amennyiben bűncselekmény áldozatává válnak, vagy annak

elkövetőjét tetten érik, azonnal kérjenek rendőri segítséget az ingye-

nesen hívható 107-es vagy a 112-es segélyhívón.

STANKA MÁRIA R. ŐRGY.

Felhívás Amatőr művészeti találkozón és kiállításon való részvételre
Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub ebben az évben is szeretné megrendezni Papkeszi község Amatőr művészeti
találkozóját és kiállítását 2011. szeptember 24-én, a Művelődési Házában éves munkatervének megfelelően. 

Az alábbi művészeti ágakban tevékenykedő amatőr művészek jelentkezését várjuk:
- Képző- és iparművészet
- Színházművészet (színjátszás, vers- és prózamondás)
- Komolyzene, jazz
- Könnyűzene
- Táncművészet (néptánc, moderntánc stb.)
- Gyermek műsorok, programok

Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 16.
A képző és iparművészeti alkotások leadási határideje: 2011. szeptember 21.
Jelentkezni személyesen lehet nyitvatartási időben, a Művelődési Házban Savanyu Beáta kulturális szervezőnél vagy a

88/588-680-as telefonszámon, elektronikusan az epapkeszi@gmail.com email címen.

PAPKESZI ŐSZIRÓZSA NYUGDÍJAS KLUB
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A jelentkező adatai
Egyéni előadó neve: ..........................................................................................................................................................................

Címe: ................................................................................................................................................................................................

E-mail: ..............................................................................................................................................................................................

Mobiltelefonszám: ............................................................................................................................................................................

Társulat/együttes neve: ......................................................................................................................................................................

Címe: ................................................................................................................................................................................................

Képviselő neve: ..................................................................................................................................................................................

Kapcsolattartó neve: ..........................................................................................................................................................................

E-mail: ..............................................................................................................................................................................................

Mobiltelefonszám: ............................................................................................................................................................................

A produkció adatai
A produkció címe: ............................................................................................................................................................................

Művészeti ága (Kérjük, szíveskedjen aláhúzni a megfelelőt!):

Képzőművészet     színházművészet     táncművészet     könnyűzene    komolyzene    gyerekelőadás

Egyéb: ................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

Időtartama: ........................................................................................................................................................................................

Rövid leírása: ....................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

Minimális technikai igény:
..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

Csak minimális technikai igényeket tudunk biztosítani. Egyéb technikáról a fellépőknek kell gondoskodniuk!

Rövid bemutatkozás
Mellékelt referencia dokumentáció (CD, videó, fotó, stb) felsorolása (kérjük, csillaggal jelezni azokat, melyeket a jelentkező vissza-

kér): ..................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

Pár sor a fellépő/ fellépő együttes, társulat eddigi tevékenységéről: ..................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

Aláírásommal megerősítem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak, és hozzájárulok ahhoz, hogy a Papkeszi Amatőr

Művészeti Találkozó és Kiállítás előadásairól és annak próbáiról, beállásairól, a szervezők által készített dokumentációs anyagok

(fotó, videó, hangfelvétel stb.) Papkeszi Művelődési Ház által a jövőben felhasználásra kerülhetnek.

Aláírásommal a kiírás feltételeit maradéktalanul elfogadom.

Kelt.: ..................................., ...........................................

.........................................................................

A jelentkező aláírása

A kitöltött jelentkezési lapot kérjük Savanyu Beáta kulturális munkaszervező részére legkésőbb 2011. szeptember 16-ig eljuttatni

levélben, faxon vagy e-mailen. Postacím: 8183 Papkeszi, Fő u. 21. Tel./Fax: 88/588-680; E-mail: epapkeszi@gmail.com

PAPKESZI AMATŐR MŰVÉSZETI TALÁLKOZÓ ÉS KIÁLLÍTÁS
Tervezett dátum: 2011. szeptember 24.

JELENTKEZÉSI LAP
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Ha van kedve játszani, töltse ki a tesztet, karikázza be, vagy

húzza alá a helyesnek gondolt választ, majd névvel, lakcímmel

ellátott borítékba helyezve juttassa el a papkeszi vagy a colori

Kultúrházba, minden páratlan hónap (ebben az esetben 2011.

szeptember) 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 volt Tantalosz bűne?

a) Nektárt lopott, gyermekeit megölte és az istenek lakomáján

feltálalta

b) Ellopta Herkules vízét, ami miatt az a sivatagban majdnem

szomjan halt

c) Meg akarta mérgezni Zeusz kútját, hogy így törjön a trónjára

2. Milyen típusú ősember maradványait találták meg Amerikában?

a) A mi vértesszőlősi Samunk kortársát, azaz a legrégibb euró-

pai ősemberét

b) Sokfélét, de egyik sem az indiánok őse

c) Semmilyet. Amerikában sohasem találtak ősemberi marad-

ványokat.

3. Hogyan nevezik a rinocéroszt magyarul?

a) Sárkánygyík

b) Orrszarvú

c) Víziló

4. Ki írta a Szeget szeggel című drámát?

a) Thomas Mann

b) Arany János

c) William Shakespeare

5. Ki készítette a világhírű Dávid szobrot?

a) Michelangelo

b) Leonardo da Vinci

c) Picasso

6. Mik a katakombák?

a) Az őskeresztények föld alatti temetkező, gyülekező és

rejtekhelyei

b) Különleges gombák

c) Magas építmények, amelyeknek keletkezését még titok övezi

7. Mi volt a neve az első élőlénynek, amelyik a második Szput-

nyikkal a világűrbe jutott?

a) Csita

b) Lajka

c) Fickó

8. Szökőév volt-e 1900?

a) igen

b) nem

9.Mi a közös a következő híres emberek között: Napóleon,

Newton, Darwin, Victor Hugo, Voltaire?

a) Gyermekkorukban volt kutyájuk

b) Koraszülöttek voltak

c) Angol nevelőnőjük volt

10. Mennyi szimfóniát írt Beethoven?

a) Ötöt

b) Hetet

c) Kilencet

Az előző számban megjelent teszt helyes megoldása:

1 – B (állat – többsejtű, helyváltoztatásra képtelen vízi állat).;

2 – C (molnárlegény); 3 – A, és B (magjából olaj, szárából

pedig a lenvászon készül); 4 – B (Juliánus barát); 5 – A (igen,

1906-ig); 6 – C (18); 7 – B (Evangelista Toricelli); 8 – A (144

– egy tucat =12 db; egy nagytucat 12x12=144); 9 – B (Svájc),

10 – C (cselgáncs).

Július 20-ig visszaküldött kérdéssorok között most egy sem

volt, amelyikben minden kérdésre helyesen feleltek volna.

A legtöbb helyes választ megjelöltek közül a játék nyertese:

Brasch Zsuszanna. Nyereménye a Legendák nyomában című

sorozat Múmiák az Andokban című epizódja.

Gratulálok a nyertesnek!

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Kedves Olvasó!

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

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