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Szeretettel köszöntjük a pedagógusokat
Június első vasárnapján ünnepeljük a
pedagógusokat. Ezen a napon talán
gyereknek szülőnek egyaránt eszébe jut,
hogy megköszönje az óvónők, dajkák, tanár
nénik, tanárnők és tanárurak egész éves
áldozatos munkáját. Azt a munkát, amit
néha mindenki jobban tud – szóban –, mint
a szakképzett emberek, akik ezt tanulták
évekig. Tanulták többek között, hogyan kell
az általuk elsajátított ismereteket átadni a
gyermeknek, miképpen lehet lekötni a gyermek figyelmét a tanórák alatt. A pedagógusok azok, akiknek pótszülőknek is kell
lenni, hiszen amíg az oviban vagy az

iskolában vannak a gyerekek, vigyáznak
rájuk, segítik őket a közösségi viselkedés
elsajátításában, a többiek elfogadásában is.
A pedagógusok munkája sem könnyebb
a miénknél, sőt esetenként sokkal
nehezebb is. Ők sem tökéletesek, mint
ahogy senki sem az; vannak rosszabb
napjaik, mint nekünk, hoznak néha rossz
döntéseket, ugyanúgy, ahogy mások. Ezt
szem előtt tartva ne csak ezen a júniusi
napon – az év végi bizonyítvány átadása
előtt – jusson eszünkbe, hogy mennyi
mindent tesznek ők a gyermekeinkért,
gondoljunk erre a tanév egész ideje alatt.

A mintaember
Ki volna más, mint a néptanító?
Őrá néz a falu szeme, róla beszél a falu szája, s amit ő tesz,
mindig közérdekű dolog.
Ha legényember, és úgy alattomban megöleli a menyecskét, van
szörnyülködés a faluban, és a következő vasárnapon olyan
prédikációt mond a pap a szószékről, hogy mindenki ráérti.
Hja! A tanító mintaember!
A tanítónak jó példával kell elöljárni!
Ha esetleg idősebb a tanító, s egy napon elfelejtve mintaságát,
betér a Mózsihoz, egy pohár borra, nojszen megindulnak az
eleven kereplők, a vénasszonyok gyakorlott nyelvei:
– Nézzétek, ott ül a kocsmában!
– Példát ad a fiatalságnak.
– Gyönyörű példa!
Aztán, mikor a tanító felhajtotta azt az egy pohár bort, és
hazaindul, a gonoszok ráfogják, hogy tántorgott, estére
elbeszélik, hogy részeg, s másnap reggel az a hír járja a falut,
hogy a tanító úr holtrészeg volt, úgy vitték haza, mint egy
krumpliszsákot.
Megbosszankodik erre a jámbor pedagógus, hogy őneki már
egy pohár bort sem szabad innia, s megfogadja, hogy sohasem
mén többet a kocsmába.
Bizony nehéz mintaembernek lenni!
Aztán gazdaságában is mindig találnak hibát, az egyik azt tartja, hogy „ebbe a födbe é, nem lucernyát kellett vóna vetnyi,
hanem rozsot”, a másik meg „terágyát” keveselli, a harmadik

azt mondja, hogy cseppet sem ért a gazdálkodáshoz, pedig neki
kellene mintául szolgálni a gazdáknak is.
Hát még a lakásával mennyi a baj!
Azt mondja az egyik iskolaszéki tag neki:
– Hallja-e tanító úr, vögyön mán ögy Mária-kípet a szobájába,
mer mögszóják.
– Nincs nekem arra pénzem, barátom. Hanem tudja mit, ha
mind behajtja a hátralékban levő fizetésemet, akkor nagyobbat
veszek, mint a templomban van.
– Nöm is lösz akkor a tanító úr szobájába sö kicsi, sö nagy
Mária soha.
Igaza volt a jó pedagógusnak; minek vegyen addig Máriát, míg
„Krisztusa” nincsen.
De nem úgy gondolkoznak a hívek. Suttogják még a gyerekek
is, hogy a tanító úr nem tisztölli Máriát, nem ád jó példát a népnek, míg végre a plébánosnak is fülébe jut a dolog, és lehozat a
padlásról egy hályogos szemű, molyrágta Mária képet, s nekiadja ajándékul, de egyúttal megkéri egy kis szívességre, t.i. tisztázza le neki az anyakönyvet.
Persze ha megfizettetnék, a tanító, három tucat szent képet is
vehetne az árán.
No de a tanító mintaember, és a mintaembernek nem szabad
fennakadni minden dolgon.
Hátha még házas emberek!!!
Van akkor beszéd a „taníttóné asszonyról” is.
Milyen a konyha! Mekkora túrókat rak a rétesbe! Milyen kicsapongók a libái! És így tovább.
Ha gyermekes a tanító, akkor ezer szem nézi a nevelését.
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„Hogyan tanítja a maga gyerökeit ez a mestér!
Lám, elnézi, hogy a jégen csúszkálnak, még olyan csúszó masinát is vett a lábukra! Hogyan tanujjon becsületet a mi
gyerökünk, mikó ojjan példát adnak neki. Osztég csak elnéztem
a gyerökeit, mint a mijet a komégyiások figuráznak.”
Így kritizálnak a parasztok. Persze nem értik, hogy a tanító azért
hagyja korcsolyázni a gyermekeit, mert az egyike a legegészségesebb testgyakorlatoknak, s a tornaeszközökkel azért foglalkoztatja gyermekeit, mert azt akarja, hogy erősödjenek.
El is mondja ő ezeket az atyafiaknak, de hát nem helyeslik a dolgot. Miért?
„Mer nöm úvvót a’ régön!”
No, de ezeken ne akadjunk fel; a paraszt butaság
megrögzöttségét minden néptanító ismeri, és mindegyiknek volt
már miatta több vagy kevesebb baja.
Menjünk az intelligens emberekhez.
A papok legszigorúbb őrei a tanítónak.
Nem engednek el semmit, hiszen oly édes annak a föllebbvalói
jognak gyakorlása, mikor (kivált faluhelyen) unalom öldösi őket.
Vannak tisztelendő, tiszteletes és főtisztelendő urak és atyák,
akik annyira beleélik magukat föllebbvalói helyzetükbe, hogy
utóbb csaknem azt hiszik, hogy az ő rendeltetésük tanítónak
nyakán ülni, őt sarkantyúzni, és tetteire felügyelni.
– Tanító úr, maga bepálinkázott!
– Kérem, sohasem szoktam inni, de az éjjel annyira fájt a fogam,
hogy nem tudtam miatta aludni, hát a fogamra vettem egy kicsit.
– No, tudja, vigyázzon magára, mert önnek jó példával kell
elöljárni.

– Kérem, hiszen én azt igen jól tudom, három esztendeig tanultam ezt a kötelességet a pedagógiumban, de hát ilyen esetben…
– Ilyen esetben sem szabad.
– Hát főtisztelendő úr, mit csinál, ha a fogai kínozzák?
– Jajgatok barátom, aztán kihúzatom.
– Jól van plébános úr, ezentúl én is jajgatok, ha a tanítónak nem
szabad pálinkát venni a fogára.
Úgy is tett a jó pedagógus. Odament a szomszédban levő pap
ablaka alá, és bedugva száját a résen, jajgatott.
A tisztelendő úr azonnal átküldött egy pint borovicskát, hogy
megszűnjenek a fájdalmai.
No de aztán elismerésre méltó papok is vannak, akik túlzásba nem
csapnak át, hanem azt mondják, hogy együtt neveljük a népet.
Kollégák vagyunk; te tanítasz az iskolában, én tanítok a templomban; járjunk együtt és támogassuk egymást munkáinkban.
Le a kalappal az ilyen papok előtt!
De hátravannak a nemzetes, téns és tekintetes urak.
Ezeknek van ám sok bajok a mintaemberrel.
Egyiknek a járása nem tetszik, a másiknak a stílusa ellen van
kifogása, a harmadiknak a kalapja szúr szemet.
Szegény pedagógus, tűrj békével, habár neked a türelem nem
rózsákat, csak töviseket terem.
Bizony, aki a nép előtt mintául áll, mindig csak gáncsnak, kritikának van kitéve, de mindezekben csak megnyugodnánk, úgysem változtathatunk rajtuk, csak a nyomorúság eltűrésében ne
kellene mintaembernek lennünk!
De hát ezen a bajon már sem az úristen, sem Trefort Ágoston nem segít.
GÁRDONYI GÉZA

Tisztelt Lakosság!

A falunap időpontja: 2010. július 17.

A Falunap délelőttjére az alábbi versenyeket hirdetjük meg:
• FŐZŐVERSENY 4-5 fős csapatoknak. Szabály: az ételeket a
helyszínen kell elkészíteni. Az étkeket 3 fős zsűri bírálja el.
Nevezési díj nincs. Az alapanyagról, a főzéshez szükséges
eszközökről a csapatoknak kell gondoskodni.
• Kerékpáros akadályverseny gyerekek részére – értékes
nyereményekkel.
• „Falu legerősebb embere 2010” verseny. Egyéni jelentkezéssel,
nevezési díj nincs. A versenyre csak helyi lakosok jelentkezhetnek. Minimális életkor 14 év. Minden résztvevő emléklapot, az
első három helyezett oklevelet és érmet, továbbá az első helyezett
serleget kap „A falu legerősebb embere 2010” felirattal.
• Ügyességi verseny hölgyeknek
A versenyekre nevezni a Ráczkevi büfében és a Kultúrházakban
lehet nyitva tartási időben.
A részletekről érdeklődni a Kultúrházakban lehet személyesen
vagy az alábbi telefonszámokon: Papkeszin: 588-680, Colorban: 484-556 nyitva tartási időben.
A versenyszámok kellő érdeklődés esetén kerülnek megvalósításra (csapatversenyeknél min. 3 csapat, az egyéni versenyeknél
minimálisan 3 fő jelentkezése szükséges.)

A falunap tervezett programja:
9.00 órától Főzőverseny • Kerékpáros akadályverseny •
A falu legerősebb embere 2010. verseny • Gyermekek részére
játékos versenyek, állatsimogató • Arcfestés
15.00 Mise (Katolikus imaház)
Istentisztelet (Református templom)
16.00 órától Kiállítás a Kultúrházban –
Colorban élő amatőr fotósok kiállítása
17.00 – 21.00 kulturális műsor
Megnyitó
A délelőtti versenyek eredményeinek ismertetése,
díjátadás
Óvodások
Tapolcai Musical színpad Hotel Menthol c. előadása
Bonita • Pere-rúzs táncos műsora •
Papkeszi Amatőr színjátszók
Balatonfűzfői dalkör • Férfi Klub
Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub• Sorstárs Népdalkör
Bocskai István Református Általános Iskola diákjai
Utcabál (Sofőrök zenekarral kb. 21.30-tól)
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Önkormányzati hírek
A képviselő-testület a 2010. március 31-én tartott ülésén az
alábbi döntéseket hozta:
Megtárgyalta és elfogadta a településen működő egyházaknak
2009. évben nyújtott támogatásokról szóló elszámolásokat.
A községben működő egyházak, felekezetek, vallási közösségek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 12/2008.(VIII. 27.)
rendelete alapján benyújtott pályázatokról döntött. A benyújtott pályázatok alapján a Római Katolikus Jézus Szíve Plébánia
tevékenységét 100 000 Ft-tal, a Papkeszi Református Egyházközséget 10 610 000 Ft-tal támogatja.
Beszámolót hallgatott meg Papkeszi területén végzett családsegítő és gyermekjóléti tevékenységről, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásáról.
Elfogadta a település 2010. évre szóló közbeszerzési tervét.
Megtárgyalta és elfogadta az óvodafelújításról szóló tájékoztatót és döntött a felújítás során feleslegessé vált anyagok további sorsáról, képviselőket jelölt ki a felújítás további folyamatának ellenőrzésére.
Elfogadta a közbiztonság helyzetéről szóló és a belsőellenőrzés
során készült beszámolót.
A polgármester 2010. április 15-re rendkívüli képviselő-testületi
ülést hívott össze. A rendkívüli ülés összehívását a Papkeszi
Önkormányzatnál és Polgármesteri Hivatalban vezető
beosztású hivatalos személy által elkövetett vesztegetés és
hivatali visszaélés ügyében folyó ügyészségi vizsgálat eredményeként a Veszprémi Nyomozó Ügyészség által hozott
határozat indokolta. A határozat megállapítja, hogy a
nyomozás adatai alapján bűncselekmény nem állapítható meg.
A képviselő-testületnek abban kellet állást foglalnia, hogy a
határozattal kapcsolatban panasszal kíván-e élni. A képviselő-

Felhívás
Értesítjük a község lakosságát, hogy a kommunális hulladék gyűjtésével és szállításával kapcsolatban lakossági
igényfelmérést végez az Önkormányzat.
A községben foglalkoztatott településőrök minden Papkeszi háztartást felkeresnek a 60 literes, illetve 120 literes
gyűjtőedényzet iránti igény felmérésével kapcsolatban.
Kérjük, hogy tényleges igényüket szíveskedjenek jelezni a
kérdőíven. Az igényfelmérés tájékoztató jellegű az önkormányzat felé, kötelezettségvállalást nem jelent a lakosság
részéről.

testület az ügyészi határozatot tudomásul vette, panasszal nem
kívánt élni.
Ugyanezen az ülésen határozott arról is, hogy azoknak az
ügyeknek a vizsgálatára, amelyek az ügyészi határozatban szerepelnek, nem kíván eseti bizottságot létrehozni, mivel azok vizsgálatára az arra feladat- és hatáskörrel rendelkező nyomozóhatóság jogosult.
A Képviselő-testület a 2010. április 28-án tartott ülésén az
alábbi döntéseket hozta:
Megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített beszámolójáról szóló független könyvvizsgálói jelentést.
Hozzájárult, hogy a Fő u. 1. szám alatti ingatlan tulajdonosa a
járdán kívül eső gépkocsi-feljárót és a Bajcsy-Zs. u. 3/A. szám
alatti ingatlan tulajdonosa az ingatlan előtt lévő önkormányzati tulajdonban lévő útszakaszt a saját költségén felújítsa.
Döntött az önkormányzati informatikai feladatok ellátásáról,
hozzájárult az intézményfenntartói társulásban működtetett
Irinyi János Általános Iskola átszervezéséhez, művészetoktatási
térítési díjak megállapításához.
Elfogadta a társulásban működtetett oktatás-nevelési
intézmények 2010. évi költségvetését.
Döntött arról, hogy elfogadja Zsére testvértelepülés meghívását.
A rendezvényen való részvételhez 55.000,- Ft támogatást biztosított. A támogatásból a képviselők, a bizottságok kültagjainak és a Sorstárs népdalkör tagjainak Vilonya önkormányzatával közös utaztatását biztosítja.
A település médiában való megjelenéséhez, a 2010. évben 300 000 Ft
támogatást biztosít az Öböl Tv számára az önkormányzat kintlévőségeinek – Dr. Varga Myra tartozása – behajtásából.

Tisztelt papkeszi Polgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2010. augusztus
hó 1-től a településen, a cholor-i lakótelepen
is, helyben, az orvosi rendelőben történik a
vérvétel. A laboratóriumi vizsgálatokra ezentúl nem kell elutazni a szomszédos település
szakrendelésére. A vérvételt Dr Farkas Gyula
háziorvos végzi, majd gyorsfutár viszi a laboratóriumba,
aminek a költségeit én viselem. Remélem ezzel megkönnyíthetem néhányuk gondját, hogy ne kelljen utazniuk és hosszan
várakozniuk az ellátás érdekében. A vérvétel pontos időpontjáról és az ezzel kapcsolatos kérdéseikről a Doktor úr ad tájékoztatást.
TISZTELETTEL: TURCSÁN JÓZSEF KÉPVISELŐ
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Juss
Papkeszi Község Önkormányzata, mint alperes perben áll, a
2002–2006-os ciklus két volt képviselőjével és a volt alpolgármesterével, akik beperelték az önkormányzatot elmaradt
jussukért (tiszteletdíj). A juss, a per tárgya a 2004–2006.
között megállapított, de ki nem fizetett tiszteletdíj, és annak
kamatai.
Érdemes elidőzni azon, hogy ez hogyan keletkezett!
Áttekintve a 2004-2006. évek közötti időszak települési költségvetését a kötelező feladatok teljesítésére, évente növekvő
mértékben, működési hitel lett beállítva, amelynek mértéke
2004. és 2006. év között ~7.500.000,- Ft-tal nőtt. Ilyen
feltételek mellet minden évben a költségvetésben saját bevételből származó fedezet nélkül, hitel terhére tervezték a képviselői
tiszteletdíjakat, holott ez nem kötelező hanem adható juttatás.
2006. december 31-én a település teljes hitelállománya
97.657.000,- Ft, és a volt képviselő- testületi tagok mindegyike
tudta, hogy nincs fedezet a tiszteletdíjak kifizetésére.
A 2006. október 16-án megalakult új Képviselő-testület 2007.
júliusában azzal szembesült, hogy Papkeszi fizetésképtelen, mert
Berhida Város Önkormányzata által a Papkeszin megvalósuló
szennyvízberuházás kapcsán indított per jogerős ítéletének
végrehajtása során inkasszót érvényesített a település számláján.
A fizetésképtelenség megszüntetése, a bírósági ítélet végrehajtása és a működőképesség megőrzése miatt az önkormányzat
azonnali, 14.500.000,- Ft hitelfelvételére kényszerült, amelynek
jelzálogfedezetéül a colori építési telkeket ajánlotta fel.
Ez a hitelfelvétel drasztikus, a település jelenét is meghatározó
döntéssorozatot hozott, ill. indított el.
Ennek első lépéseként a frissen alakult képviselő- testület
hatályon kívül helyezte „A helyi képviselők tiszteletdíjáról”
szóló 8/2002. (XI.1.) számú rendeletét, vagyis ettől kezdve a
képviselők ingyen látják el feladatukat. Ezzel a döntésével a
Képviselő-testület megszakította azt a 2004. évtől kezdve
zajló folyamatot. 2004-től 2006. évig ugyanis a képviselőtestületi tagok az aktuális év költségvetési rendeletében tervezték, de maguknak ki nem fizették a tiszteletdíjakat, fedezet
hiányában, így a zárszámadási rendeletében tartozások
állományát tovább növelték. Majd a következő évben újratervezték, évről-évre halmozva az önkormányzat tartozását a
képviselők felé.
Év

Összeg

2004.

4.560.000,-

2005.

4.210.000,-

2006.

4.640.000,-

Összesen

13.410.000,-

Közteher (27%)

3.620.700,-

Mindösszesen

17.030.700,-

A frissen alakult képviselő- testület döntése a folyamatot megállította, de nem szüntette meg a felhalmozott tiszteletdíjakkal
kapcsolatos kötelezettséget.
2008-ban az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulási Tanács
határozata alapján Papkeszi község ún. „kompenzációs előleg”-et kapott, aminek felhasználása során a Képviselő-testületnek mérlegelnie kellett, vagy az elmaradt képviselői tiszteletdíjakat fizeti ki, vagy a fizetésképtelenség megoldása érdekében
felvett 14.500.000,- Ft hitelt fizeti vissza. A testület a visszafizetés mellet döntött, ezzel mentesítve a jelzálog bejegyzés alól
a colori építési telkeket, hogy tehermentesen eladhatóvá váljanak, és ezzel bevételre tesz szert, amit lehetőségekhez mérten
fejlesztésre fordít, továbbá ~ 3.300.000,- Ft kamatfizetés alól is
mentesül.
Az önkormányzat gazdálkodásáért a képviselő-testület a felelős.
Az lehetetlen, hogy a 2006. október 16-ig működő testület ne
lett volna tisztában az önkormányzat súlyos anyagi helyzetével.
Az elmaradt képviselői tiszteletdíjak mértékének 2006. június
30-i állapota ismert volt az akkori testület előtt, mert az önkormányzat már 2006. augusztusában kritikus helyzetbe került,
mivel több milliós 60 napon túli tartozása volt, ezért 2006.
augusztus 30-án rendkívüli képviselő-testületi ülésre került sor,
ahol a kifizetetlen tiszteletdíjakkal kapcsolatban, mint 60 napon
túli tartozással kapcsolatban arról döntöttek, hogy a következő
testületek oldják meg!
Elgondolkodhatunk azon, hogy ez a döntés mennyire volt
felelősségteljes és mennyire volt etikus abban a helyzetben.
Abban a helyzetben a kézenfekvő megoldás az lett volna, amit a
2006. októberében megalakuló képviselő-testület a 2007. július
18-i ülésén tett: lemondott tiszteletdíjáról. A vonatkozó jogszabályok szerint a képviselői tiszteletdíjról a képviselő lemondhat vagy a képviselő-testületnek jogában áll, hogy ne állapítson
meg tiszteletdíjat.
A volt képviselők mindegyikéhez levelet intézett az önkormányzat, kérve, hogy a tiszteletdíjukról mondjanak le. A
levelekre válasz egy sem érkezett, de érkezett három fizetési
meghagyás a bíróságról.
A mostani képviselő-testület gondosabb gazdálkodásának,
intézmény átszervezési döntéseinek köszönhetően, javult a falu
anyagi helyzete és lehetne újabb pályázatokat beadni, utakat
felújítani, de ezek helyett az önkormányzat az előző ciklusból
elmaradt tiszteletdíjakat fizeti majd ki!
RÁCZKEVI LAJOS
POLGÁRMESTER
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Anyák napja Colorban

Meghívó
A Bocskai István Református Általános Iskola
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
istentisztelettel egybekötött tanévzáró ünnepségére
és a 8. osztály ballagására, melyre 2010. június 19-én,
szombaton 9 órától kerül sor.

„Ne csüggedj, hisz ifjú vagy,
S minden elérhető,
Ha van benned bátorság,
Remény, s szeretni erő.”
Goethe

Május 2-án, vasárnap délután műsorral
köszöntöttük Colorban az édesanyákat,
nagymamákat. Az idén négy kislány vállalt szerepet a műsorban: Csontos
Vivien, Kálmán Kata Kincső, Koncsik
Szintia és Punk Barbara. A verses, zenés
összeállítást követően a kislányok megajándékozták
anyukájukat,
nagymamájukat, valamint a megjelent
vendégeket saját készítésű ajándékkal. A mostani műsorra viszonylag sokan eljöttek, ismételten szeretném megköszönni,
hogy jelenlétükkel megtisztelték a szereplő gyerekeket, akik
nagy lelkesedéssel készültek a műsorra.
SAVANYU BEÁTA KULTURÁLIS SZERVEZŐ

A papkeszi Községi Könyvtár könyvajánlója
Negyedik mese, amelyből megtudhatod, hogy
miképp rendeztek versenyt a madarak a maguk
mulatságára. Megismerkedhetsz továbbá Csupafejjel,
a kis jégmadárral, aki egészen kék és egészen különös
madár. Találkozni fogsz Kelep úrral, a gólyával, és
még sok mindenkivel, akiket már ismersz.
A „Hotel Bali” című nagysikerű regény rengeteg
kérdést hagyott megválaszolatlanul. Az ott
megismert négy barátnő élete immár végérvényesen összefonódott, talányosabb utakon, mint hinnénk. Milyen drámai kihívás elé állítja a sors Szilvit, karrier vagy szerelem a fontosabb Gabi
számára, vajon Dóra búcsút int-e Balinak, a földi
paradicsomnak az elképzelt boldogság reményében, és legfőképpen, helyrehozható-e a múlt szörnyű tévedése Judit számára,
van-e újrakezdés a barátságban és a szerelemben?
Fejős Éva immár negyedik sikerkönyvével jelentkezik, és ezúttal a
rajongói által legjobbnak tartott „Hotel Bali” folytatásával, melyben beavatást nyerünk férjek, szeretők és szerelmek történetébe,
bocsánatos és helyrehozhatatlan bűnök, valóra váltott és elszalasztott álmok, életreszóló leckék és szerelmek világába.
Az iraki sivatagban eltemetett piramisra bukkannak a kutatók. Ki építette és ki temette be? Mit
őriznek a kőoroszlánok, miért támadnak fel a
halottak, kik a titokzatos "segélymunkások", és
kik rajzolják a homokba fenyegető ábráikat? Ismét
felbukkannak a manituk, de ott vannak régi
ismerőseink, Ross Candell régész, Lacy, Lucky és a többiek,
hogy végre megfejtsék a régmúltból felbukkanó erők titkát.
Lőrincz L. László izgalmas regénye a nagysikerű Manituk folytatása.

Ez a felejthetetlen történet egy nő bátor lázadását
írja le egy olyan országban, ahol a hozzá hasonlókat durván elhallgattatják. Sirin Ebadi, aki rendkívüli pályafutása során volt ügyvéd, író, aktivista
és disszidens, következetesen emelte fel hangját
országáért, Iránért, szavait azonban annak határain
jóval túl is meghallották. Ez a könyv nem csak a Nobel-békedíj
nyertesének pályafutását mutatja be, de magánéletét is feltárja:
hitét, élményeit, vágyait. Megismerhetjük a szegényes teheráni
házban töltött gyermekkorát, azokat az éveket, amikor Irán legelismertebb női bírója volt, valamint az iszlám forradalom
eszméit. Sirin Ebadi nyíltan felszólal az elnyomó rendszer ellen,
amely megfosztja a nőket alapvető jogaiktól. Történetét olvasva
nem egy titokzatos lény alakja rajzolódik ki, hanem egy odaadó
lányé, feleségé és anyáé; egy gyakorlatias nőé, aki merényletek
célpontja, mégis elég bátor ahhoz, hogy szembenézzen a börtönnel, megaláztatással és zaklatással – mindezt egy jobb jövő
reményében.
Folyamatos KÖNYVBÖRZE a település könyvtáraiban. A
könyvek megvásárolhatók 100, 200, és 300 Ft/db áron.
Nyitva tartás:
Colorban:
H,Cs: 8.00–11.00; K, Sz: 16.00–20.00;
P: 17.00–21.00
Papkeszin:
H, Cs: 13.00–17.00; K,Sz: 8.00–13.00;
P: 12.00–16.00
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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Költészet napja 2010.
Hazánkban 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én
ünnepeljük a Költészet Napját. Papkeszin versmondó versennyel
emlékeztünk meg e jeles napról. Ebben az évben ma élő magyar
költők verseivel lehetett jelentkezni a versenyre, amely négy
kategóriában került meghirdetésre: óvodás, általános iskola alsó
tagozatos, általános iskola felső tagozatos, és az összevont
középiskolás-felnőtt kategóriákban. A versmondó versenyre szóló
felhívás nem csupán településünkön lett közzé téve, hanem a
szomszédos települések oktatási-nevelési intézményeiben is. Jöttek is számosan Peremartonból, Berhidáról, Keneséről, Csajágról,
és természetesen a helyiek is nagyon aktívak voltak. Így történt,
hogy a jelentkezési határidőt követően 79 (!) versenyző került regisztrálásra. Ekkor kicsit megijedtem, hogy talán bekerülünk a
rekordok könyvébe, mert nálunk lesz a leghosszabb ideig tartó
versmondó verseny, de aztán megismerkedve a választott költeményekkel, elszálltak félelmeim.
Egy vidám hangulatú, kellemes verseny kerekedett a végére, észre
sem vettük az idő múlását. Verseket nem csupán a versenyzőktől
hallhattunk, Lackfi János olvasott fel számunkra saját költeményei
közül néhányat. Amíg a zsűri „döntéshozatalra visszavonult”, addig
az általános iskolában N. Csathó Gizella festménykiállításával és játszóházzal, valamint egy hatalmas tortával várták a vendégeket.
A verseny eredménye:
Óvodás kategória:
I. Barnóczki Bertold Boldizsár (Papkeszi – Fecske Csaba Este c. verse)
II. Varga Ágnes (Peremarton – Szalai Borbála Csiga Zsiga c. verse)
III. Kovács Kende (Papkeszi – Csoóri Sándor Csodakutya c. verse)

Általános iskola alsós kategória:
I. Goór Júlia (Balatonkenese – Szilágyi Álmos Napdelfin c. verse)
II. Kuti Luca (Balatonkenese – Kányádi Sándor Volna c. verse)
III. Takács Szabina (Papkeszi – Lackfi János Dorottya legyőzi a
hisztit c. verse)
Különdíj:
Tóth István (Balatonkenese – Tóth Krisztina Marci a fürdőszobában c. verse)
Varga Véta (Balatonkenese – Szabó T. Anna Famese c. verse)
Általános iskola felső tagozatos kategória:
I. Kovács Alexandra (Balatonkenese – Csoóri Sándor Idegszálaival c. verse)
II. Szabó Vivien (Berhida – Varró Dániel: A babaarcú démon c. verse)
III. Kiss Imre (Berhida – Varró Dániel Szösz néne c. verse)
Különdíj:
Leposa Virág Kata (Papkeszi – Kovács András Ferenc Libuka
meg a taliga c. verse)
Mogyoró Péter (Berhida – Varró Dániel Változatok egy gyerekdalra c. verse)
Takács Dávid (Csajág – Kányádi Sándor Kis legény nagy
tarisznya c. verse)
Középiskolás – felnőtt kategória:
I. Horváth Katalin (Papkeszi – Fekete Vince: Nem engedi el a
fohászt c. verse)
II. Pongó Irén (Papkeszi – Lackfi János Vers a madárságról c. verse)
III. Humpok Mária (Papkeszi – Kányádi Sándor Tűnődés csillagok alatt c. verse)
Minden versenyzőnek szeretettel gratulálok, és köszönöm a
versenyen való részvételét. Továbbá köszönöm a nézőknek az érdeklődést, ugyanis ez a rendezvény azon kevesek közé tartozott, amikor
teljesen megtelt a Kultúrház, egyet sajnálok: a más településről
érkezettek még mindig többen voltak, mint a helybeliek.
SAVANYU BEÁTA KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Falutakarítás Papkeszin
Április 22-én, a Föld napján falutakarításra invitáltuk a lakosságot. Az idén is csak
a Nyugdíjas Klub tagjai voltak aktívak,
továbbá a Papkeszi Ifjúsági Klub képviseletében Czotter Edina jött segíteni, hogy
szebbé tegyük a Kultúrház udvarát. Virágot ültettünk a virágtartókba, kigazoltuk a
virágoskertet, lenyírtuk a sövényt.
Az általános iskolások is kivonultak, ők

szemetet szedtek a közösségi parkban, az
iskola és a református templom előtt.
Köszönöm mindenkinek a részvételét. És
remélem, még sokáig gyönyörködhetünk
megszépített környezetünkben: nem lesznek akik letörik, kihúzzák, vagy netalántán ellopják a növényeket.
SAVANYU BEÁTA KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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Mozgalmas, programokban bővelkedő tavaszi hónapok…
A Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub éves betervezett programjának megfelelően, igazán mozgalmas két hónapot hagytunk magunk mögött. Részt vettünk a Bocskai Napok megnyitóján a Református templomban, majd N. Csathó Gizella festőművész emlékkiállításának megnyitóján az iskolában.
Örömmel tettünk eleget Pál Béla országgyűlési képviselő
meghívásának Hajmáskérre, ahol nyugdíjasaink nagy sikerrel
szerepeltek a Tavaszköszöntő műsorban. A Föld napjáról
megemlékezve, takarítottuk és csinosítottuk a Papkeszi
kultúrház és környékét, valamint a Petőfi parkot. Mindannyiunk megelégedésére sikerült egy kellemes szombati napot eltölteni az Agárdi Gyógy-, és Termálfürdőben.
A május hónap a legszebb tavaszi ünneppel kezdődött, az Anyák
napi rendezvénnyel. Ebből az alkalomból méltóképpen megemlékeztünk életünk legfontosabb, legdrágább szereplőire, a számunkra mindig kedves édesanyákra. Felejthetetlen meglepetés
műsorral kedveskedtek a Bocskai István Református Általános
Iskola tanulói, a „szépkorú” édesanyáknak és nagymamáknak.
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása megalakulása ötödik
évfordulóját ünnepelte ebben a hónapban. Az ünnep tiszteletére
a települések amatőr alkotóinak képző-, ipar-, és népművészeti
alkotásaiból kiállítás nyílt Veszprémben a Városi Művelődési
Központban. Papkeszi községet alkotásaival klubunk két tagja,
Csirke Józsefné és Savanyu Gyuláné képviselte, nagy sikerrel.
A Királyszentistváni Nyugdíjas Klub meghívásának örömmel
tettünk eleget, és viszonoztuk a tavalyi kedves Szomszédolás-t.
Alkalomhoz illő, vidám műsorral kedveskedtünk vendéglátóinknak, akik nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Öröm
volt látni a régi ismerősöket, korábbi munkatársakat és nem
utolsó sorban, közeli vagy távoli rokonokat.
Második alkalommal rendeztük meg a Helytörténeti kiállítást,
amely ismételten bizonyította a közösségformáló, hagyományőrző erejét. Erről a helyről is szeretném megköszönni Papkeszi
polgárainak az aktivitását, az iskola tanárainak, tanulóinak
látogatását, Bollók Gyula igazgató úr segítőkészségét. Köszönöm
Savanyu Bea kulturális munkaszervezőnek, a kiállítás megrendezéséhez nyújtott önzetlen segítségét. Reménykedem, hogy egy-

szer, egy állandó helyen tudjuk ezeket a „kincseket” a község és
az idelátogató vendégek számára méltó módon bemutatni.
Lapzárta után, a közeljövőben is hasznos, érdekes programok
következnek az alábbiak szerint:
Június 1. 17.00
Klubfoglalkozás, szalonnasütés, Papkeszi közösségi park
Június 8. 14.00
Herendi Porcelán Múzeum megtekintése*
Július 6. 17.00
Klubfoglalkozás, névnaposok köszöntése Gulyás csárda
Július 17.
Papkeszi Falunapon részvétel**
Július 24. 07.30
Fürdőlátogatás, Tamási*
Augusztus 3. 17.00
Klubfoglalkozás, kisterem
Augusztus 20. 06.00
Államalapítás ünnepélyén részvétel, Ópusztaszer*
SIMON JÓJÁRT SÁNDOR
PÖNYK ELNÖKSÉGI TAG

Gyermeknap
Május utolsó szombatján gyermekzsivajtól volt hangos Colorchemia és Papkeszi,
ugyanis ezen a napon került megrendezésre mindkét településrészen a gyermeknap. Kicsi és nagyobb gyerekek
egyaránt boldogan ugráltak a légvárban,
készítettek rongybabát és madárijesztőt a
játszóházban. Megismerkedhettek szüleik,
nagyszüleik által használt gyermekjátékokkal, és festethettek arcukra, kar-

jukra. A Szó és Kép Színpad által bemutatott bohócműsoron nagyokat kacagott
gyermek, szülő és nagyszülő egyaránt. Úgy
gondolom, összességében jól érezték
magukat a gyerekek, kiélvezték a gyereknapi program minden mozzanatát, és az
sem szomorított el senkit, hogy az idén
nem tellett csokoládéra.
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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A legjobb amatőrség
2010. május 2-án mutatkozott be a Rest macska című népi játék
premierjén a Papkeszi Amatőr Színjátszó Kör. A kör néhány
hónapja alakult Savanyu Beáta kulturális szervező kezdeményezésére. A bemutató nem kapcsolódott semmilyen csinnadrattához, össznépi fesztiválhoz, nem valami alsókategóriás, nagyfaluból érkezett „sztárművészek” tátogásai közé illesztve zajlott
le. Önálló vasárnap délutáni program volt, ami nagyszerűen
megállta a helyét, igaz nem adták ingyen, ráadásul nem lehetett
enni, elkértek érte vagy két kisfröccs árát már a bejáratnál. Ez
nem riasztotta el a nézőteret megtöltő közönséget.
A bemutatott darab egy könnyed játék, ami lehetőséget adott
arra, hogy a szereplők habitusuknak, karakterüknek jól
megválasztott szerepben lubickoljanak. Ezt kitűnően oldották
meg és nem csak azok, akik a társulat tagjai közül már hétpróbás „színészek”. Jól kidolgozott jelenetekben a szereplők
otthonosan mozogtak, apróbb mélypontoktól, esetenkénti
túljátszástól eltekintve a darab gördülékenyen haladt előre. A
jelenetek humora átragadt a közönségre, mert a szereplők
pontosan és jól reagáltak egymásra, igazi összjáték volt.

Érthetően, szépen, a darab megkívánta tónusban beszéltek.
Láthatóan jól érezték magukat a színpadon, miközben a
legkomolyabban vették a dolgukat.
Nem igen látott mostanság Papkeszi népe ilyen mindenre kiterjedő aprólékos gondossággal berendezett színpadképet,
jelmezeket, kellékeket.
A darab szereplői és közreműködői, egyben a társulat tagjai:
Eszes-Sinka Zsuzsanna (Zsuzsánna), Plesz Zsolt (Szegény
Péter), Humliné Tánczos Zsuzsa (Trézsi néni), Varga Zsoltné
(Rózsi néni), Horváth Annamária (Maris néni), Horváth
Lászlóné (Boris néni), Pongó Irén (Zsuszánna anyja), Kukáné
Horváth Barbara (Kata), Klemencz Attiláné (egy lány a
fonóból), Leposa Katalin (súgó), Horváth Katalin (kellékes)
A darabot rendezte: Savanyu Beáta
A társulat ezzel az előadással igen magasra helyezve, mércét
adott önmagának, így a közönség ezt fogja várni, nem lehet
alibi, meg félszív.
Sajnos távolmaradtak viszont azok, akik a papkeszi kultúra
sorsát szívükön viselik, akik felemelik a szavukat minden
közmeghallgatáson és még a hűtőt is két t-vel és rövid ű-vel
mondják. Pótolhatják mulasztásukat, ne maradjanak otthon,
tegyék félre a jegy árát már most és jöjjenek el a színjátszók
következő előadására, mely a tervek szerint ősszel kerül bemutatásra a papkeszi Kultúrházban.
ZÉ

Felcsendült a dal Zoboralján…
Pünkösd vasárnapján a Csemadok zsérei alapszervezete, a
Zsérei Önkormányzat és a Zsérei Zsibrice Hagyományőrző
csoport meghívásának eleget téve látogatott el népes küldöttség
Zoboraljára. Az együtteseket elkísérte Ráczkevi Lajos
községünk polgármestere és Vilonya alpolgármestere Kardos
Sándor úr, képviselő testületi tagok és a küldöttség vendégei.
Zsebi József Zsére község polgármestere köszöntötte a
vendégeket, majd a délutáni órákban megkezdődött az együttesek fellépése. Nagy sikerrel szerepelt a Visszhang Bédi Asszonykórus, a Zsérei Zsibrice Hagyományőrző Csoport, a Vicsápa-

A Papkeszi Hírlap következő lapzártájának időpontja július 20. 16 óra.

páti Nefelejcs Folklórcsoport és a Gerencséri Rozmaring Hagyományőrző Csoport, a Vilonyai Népdalkör, a Vilonyai Nyugdíjasklub és a Papkeszi Balatonvidéki Sorstárs Népdalkör.
Nagyon szép dalokat hallottunk, kísérő folklór műsorokat
láthattunk ízes felvidéki tájszólással, a magyar fellépők szintén
kitettek magukért, mindenkit a köszönet hangján tudok illetni. Kedves vendéglátóink az egész nap folyamán igen nagy
szeretettel vettek bennünket körül, tiszta szívből köszönjük
Zoboralja, a felejthetetlen ZSÉREI DAL ÜNNEPÉT.
SJSJ

Tisztelt Lakosság!

Papkeszi Községi Önkormányzat:
papkeszikozig@invitel.hu

Amennyiben gondolataikat, véleményüket

Papkeszi vagy colori Művelődési Ház,

szeretnék a hírlap hasábjain keresztül a

Savanyu Beáta kulturális szervező:

A lapzártát követően beérkező cikkek

lakosság elé tárni, kérjük, hogy a megadott

epapkeszi@gmail.com

lapunk következő számában jelennek meg.

határidőig az írásokat eljuttatni szívesked-

Kukáné Horváth Barbara:

jenek az alábbi helyek valamelyikére:

khbarbara@gmail.com

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG
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Tervezett programok
Június 1.
Június 4.
Június 7.
Július 6.
Július 8.
Július 17.

Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása 17 órától a Közösségi parkban
Előadás a trianoni béketárgyalásról – Colori
Ifjúági Klub rendezvénye
Pedagógus nap (17.00-től, papkeszi Kultúrház)
Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása Gulyás csárda
Irodalmi teaház 17 órától Colorban
Falunap 9.00-től, az általános iskola udvarán

Július 24.
Augusztus 3.

Augusztus 14.
Augusztus 14.
Augusztus 20.

Főzőverseny és utcabál Anna nap alkalmából –
Colori Ifjúsági Klub rendezvénye
Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása 17 órától a Kultúrház kistermében
Color-kupa – Colori Ifjúsági klub rendezvénye
Családnap 15.00 –től Colorban a játszótér mellett
Ünnepély mindkét településrészen – Colorban
9.30-kor, Papkeszin 10.30-kor.

Közeledik a nyár és a vakáció
Lassan befejeződik a tanév, és kitör a nyári szünet. Ez
egyértelműen azzal jár, hogy a gyermekek szabadideje megnő,
amelynek nagy részét, a jó időre való tekintettel is, a szabadban,
a strandokon, az utcán, közterületeken töltik. Nemcsak a közlekedés során előforduló váratlan helyzetek, hanem a csellengés,
a céltalan lődörgés veszélyei is leselkednek rájuk.
A családokra komoly feladatként nehezedik a kisebb gyermekek
felügyeletének megoldása. Tisztában vagyunk azzal, hogy az
egyébként hasznos, színes és érdekes nyári táborok költségei
magasak, és nem minden család engedheti meg magának azok
igénybevételét.
Rohanó életünk sajnos olyan irányba fejlődik, hogy a szülők
idejének és energiájának nagy részét leköti a család anyagi hátterének előteremtése. Egyre kevesebb figyelem jut a gyermekekre, az ő gondjaikra, az azonnali megoldást igénylő problémáikra. A gyermekek a családban megélt tapasztalatokkal
felvértezve, a szülők és egyéb családtagok viselkedési példáját,
normáját követve viselkednek más helyeken.
A közlekedésben résztvevő fiatalok és felnőttek, sajnos, nem
mindig számolnak a kötöttségek, kötelességek alól felszabadult
gyermekek figyelmetlenségével, óvatlanságával. Nekünk a
KRESZ oktatáson az oktató ezt úgy fogalmazta meg: „a guruló,
pattanó labda mögött mindig ott szalad a gyermek is”. A gyalogosan közlekedő gyermekeken kívül a kerékpárral közlekedőkre
ugyanúgy kell figyelni. Igaz, hogy az iskolában tanulnak
közlekedési szabályokat, erről számot is tudnak adni, de a felnőttek, nem mindig követendő, példáján felbuzdulva nem
feltétlen tartják be azokat.
Az unatkozó csellengés gyakran a bűncselekmény elkövetésének, vagy bűncselekmény áldozatává válásának a melegágya. A csapatokban kószáló, tartalmas időtöltést nem találó
gyermekek könnyebben viszik bele egymást, az esetenként
rendőrségen végződő balhéba. A vagányság vagy balhé
elhatárolása a gyermek- és kamaszkorban nem kialakult,
különösen akkor, ha a gyerek a környezetében helytelen maga-

tartáspéldát lát. Azt hiszik a lökdösődés, verekedés ugyanúgy
megengedett, mint a szóbeli bántalmazás, a verbális erőszak. A
feszültségek levezetésére a trágár, durva, fenyegető beszéd egyre
gyakoribb, általánossá vált. Pedig komolyabb sérüléseket okoz
a lélekben, mint a fizikai erőszak. Másik veszélyforrás, amikor
az egyedül otthon tartózkodó gyerek kerül számára ismeretlen,
váratlan helyzetbe, és a meglepetés miatt nem tud helyesen
reagálni. Ez lehet egy idegen megjelenése vagy akár egy háztartási baleset. Ilyenkor a szülői felelősség felvetése elkerülhetetlen.
Felelős a szülő akkor is, amikor a gyermekének megengedi,
hogy késő éjszakáig kimaradjon, sokszor azt sem tudva kivel,
hol tartózkodik, mit csinál. Nem is gondol arra, hogy a nevelési
felelősség, amelyet a Gyermekvédelmi törvény a szülő kötelességévé tesz, erről is szól. Helytelen, és egyszerűen csak
kényelmes az a nevelési elv, hogy nem korlátozzuk a gyermekeket a tapasztalatszerzésben. A törvény persze a gyermekeket is kötelezi az együttműködésre a nevelésükben. Magyarul a szülőknek szót kell fogadni, mert a felelősség őket terheli.
Egy jól működő családban azonban a szülő tudja, gyermeke
miben és mennyire megbízható, önállóságának mekkora teret
lehet és kell engedni.
A veszélyhelyzetet nehezen felismerő, tapasztalatlan gyermekekért mindnyájan felelősek vagyunk mi felnőttek!
STANKA MÁRIA R.

ŐRGY.
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„Égi csikón léptet a nyár”
Ismét elröpült egy nevelési év, most pedig itt állunk a májusi
napok pergésében.
A hónap elején köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat
szívhez szóló kis műsorunkkal. A könnyes, meghatódott tekinteteket látva megállt a rohanó idő, amikor gyermekeik szeretettel átadták kis ajándékaikat.
Sajnos, a szeszélyes időjárás keresztül húzta megtervezett programjainkat, így le kellett mondanunk a nehezen összeegyeztettet
nagycsoportos kirándulást, ami a Kislődi Sóbri Jóska Kalandparkban lett volna.
A május 21-én délelőtt megtartott gyermeknapunkon próbáltuk
kárpótolni a gyermekeket és egy vidám lufi bohócos bemutatót
láthattak. Bár az idő a kinti programoknak nem kedvezett, de
mi azért önfeledten töltöttük azt a délelőttöt: ügyességi- és sorversenyekkel, divatbemutatóval, lufi- és buborékfújó versennyel,
otthonról hozott különleges társasokkal hamar elrepült az a
néhány óra. Jégkrémet is kaptak a gyermekek Dragodánné Nyári
Ildikó szülő jóvoltából.
Reméljük a gyermeknaphoz kapcsolódó már hagyománnyá
vált Állatkerti kiránduláson ismét érdeklődéssel figyelhetjük

meg az állatokat, a viselkedésüket. S bizony már nagy
lelkesedéssel és komoly munkával készülnek a május 28-i
Óvodai Évzáró ünnepségre, ez lesz néhány leendő iskolásunknak utolsó óvodai napja. Mi, óvónők, kicsit ijedten
halljuk, milyen nagy készülődés, sütés-főzés, vendégek összehívása, drága ajándékok vétele előzi meg ezt a délutánt. Pedig
a 6–7 éveseknek talán a „kevesebb több lenne”, az apával,
anyával közösen eltöltött egy séta, kirándulás sokkal jobban
megérintené a gyermek lelkét, mint egy nagy vendégség,
amelybe bár őt ünneplik, de ő mégis „elvész” egy kicsit. Az
állandó törődésnél, szeretetnél, odafigyelésnél nagyobb
ajándékot adni nem lehet.
Mi azt kívánjuk az óvodában eltöltött évek az önfeledt, boldog
gyermekkor emlékei legyenek számukra egész életükben.
„Ha valahányszor, amikor mosolyt csaltál az arcomra, a kezembe kaphattam volna egy csillagot, már az egész esti égbolt a
tenyeremben lenne.”
ŐRI ZSUZSANNA
ÓVÓNŐ

Gondolatok a tanév végén
Mintha csak most kezdtük volna a tanévet és máris közeleg az
évzáró napja. Már érezzük a nyári meleget, csalogatóan csiklandoz a napsugár. Egyre nehezebb az iskolatáska, és egyre nehezebb
reggel felkelni, pedig már csak néhány nap és kitör a nyári szünet.
Ilyenkor tanév végén ha az ember végiglapozza a naptárát,
láthatja mennyi érdekes, szórakoztató program, rendezvény volt
az elmúlt hónapokban. A Bocskai István Református Általános
Iskola pedagógusainak naptárában pedig rengeteg a bejegyzés.
Így büszkén és elégedetten zárhatjuk a 2009/2010-es tanévet.
Rendezvényeinkről folyamatosan beszámoltunk a Papkeszi Hírlap hasábjain, március óta pedig honlapunkon is elérhetők a
legfontosabb hírek, információk.
Az utóbbi két hónap kiemelkedő eseménye volt a Bocskainapok rendezvénysorozat, amely az idén négynaposra sikerült.
Az első napon az ünnepélyes megnyitó után N. Csathó Gizella festőművész és látványtervező kiállítását tekinthettük meg. A művésznő
a Pannónia filmstúdió munkatársaként háttereket festett többek
között a Szaffi, a Vuk vagy a Vili, a veréb című rajzfilmekhez.
A második napon kerékpáros ügyességi verseny, rendhagyó
történelem óra, főzőverseny, játszóház és a nagysikerű éjszakai,
csillagászattal egybekötött túra kapott helyet.
A harmadik nap történelmi vetélkedő, angol betűzőverseny és
sportversenyek voltak délelőtt, Cimbora játszóház és a Nagyberki Ifjúsági Színpad előadása délután.
A negyedik napot a Költészet napi szavalóversennyel zártuk,
melynek zsűri elnöke Lackfi János költő volt.
Április 22-én a falu Föld napi megmozdulásához örömmel csat-

lakozott. A program során diákjaink kitakarították az iskola
környezetét, összeszedték a szemetet, majd a munka végeztével fát
ültettek. Egy régi mondás szerint, ha a jövőre gondolsz, ültess
diófát, melynek lombjai alatt unokáid pihenhetnek. A mi diófánk
bár még elég kicsi, mégis büszkén állta az utóbbi napok viharát.
Az anyák napja alkalmával iskolánk diákjai szívhez szóló
műsorral lepték meg szüleiket. Jó volt látni a gyermekek és édesanyjuk ragyogó arcát. A második és hatodik osztály ünnepi
műsorával az Őszirózsa Nyugdíjasklub tagjait is meglepte.
Május 20-21-én a Diákönkormányzat által szervezett papírgyűjtésen több mint négy tonna papírt gyűjtöttek diákjaink és a
lelkes szülők. Iskolaudvarunk ismét egy szorgalmas hangyabolyhoz volt hasonlatos.
E sorok írásakor a Gyermeknapra készülünk, ahol szintén számtalan érdekes programmal várjuk diákjainkat. Május 28-án pénteken vendégünk lesz az Onogur Hagyományőrző Egyesület, akik
játékos vetélkedőkkel, egy igazi honfoglalás kori jurtával valamint
közelharci és íjászbemutatóval várnak bennünket. Emellett lesz
bűvész előadás, ingyenes légvár valamint sok-sok palacsinta és
jégkrém a nagylelkű szülők felajánlásának köszönhetően.
Köszönjük mindazok segítségét, akik a tanév folyamán segítettek
iskolánk programjainak megvalósításában, nélkülük nem lett
volna ilyen eredményes ez a tanév. Köszönjük a támogatást, legyen
az anyagi vagy épp kétkezi munka, a sok bátorítást, a jó szót.
Engedjék meg, hogy kellemes és tartalmas nyári szünidőt kívánjak az iskola diákjainak.
KUKÁNÉ HORVÁTH BARBARA
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Nagy gondolat vagy a realitások mentén? –
Észrevételek Kálmán András véleményével kapcsolatban
Kálmán András a Papkeszi Hírlap áprilisi számában hosszabb
lélegzetű írásban fejtette ki véleményét a település 2010. évi
költségvetéséről, elfogadásának körülményeiről. Az írás címe
ugyan a 2010. évi költségvetésről alkotott véleményre utal,
azonban az írás tartalma a 2010. évi költségvetést apropóul
használva az önkormányzat (képviselő-testület) kritikáját
fogalmazza meg.
A költségvetés előkészítésben és elfogadásában kifejtett
képviselői munkával kapcsolatos észrevételével, miszerint a
képviselőnek aktívan részt kell vennie az előkészítő
munkában, egyetértek. Azzal már kevésbé, hogy a maga elé
kitűzött célok elérésben nem mutat kellő aktivitást, mitöbb a
„teljes koncepciótlanság” jegyében működik, pedig számos
lehetőség van a számára, csak „merni és tudni kell nagyot gondolni!”
A cikk írója – helyesen – a munkahelyteremtés kapcsán
szomorú képet fest a lakosságszám csökkenéséről, a folyamatosan növekvő munkanélküliségről, ami tény, azzal a megjegyzéssel, hogy az önkormányzat közmunkaprogram keretében
rendszeresen átlagosan 8-10 főnek ad munkát.
Az önkormányzat befektetésösztönző szerepe valóban
jelentős lehet abban az esetben, ha vannak eszközei arra.
Azonban Papkeszi községnek jelenleg nincs olyan vagyona,
amin (amivel) termelő, szolgáltató beruházások megvalósítását ösztönözhetné, amit apportként vihetne be vállalkozásba.
Kálmán András egyszerűen téved a településrendezésről
eddig hozott határozatokkal kapcsolatban. A szerző azt állítja, hogy van olyan szakmai befektető, aki létrehoz az önkormányzattal közösen egy vállalkozást úgy, hogy tulajdont
ad(!) az önkormányzatnak, vállalja a működtetés teljes költségét, és az önkormányzatnak biztosított tulajdonrész értékét
a vállalkozás profitjából törleszti az önkormányzat. Ezt nem
befektetésnek hívják, hanem jótékonykodásnak. Ez nem
nagy gondolat, ez álom! Ugyanis azok a vállalkozások, akik
az elmúlt időszakban a település területén beruházási céllal
megjelentek – volt köztük az alternatív energiahordozók
területén működő is –, minden esetben az önkormányzat
támogatását élvezték, de egyik sem vetett föl hasonló
lehetőséget.
Kálmán András egyszerűen téved a településrendezéssel kapcsolatban hozott határozattal kapcsolatban. Az ipartelep
ezután is „célszintere” marad az ipari beruházásoknak, ennek
az ellenkezője semmiből sem következik. A településrendezési
terv felülvizsgálata kapcsán az elkerülő út menti területek

kereskedelmi-ipari besorolása egyszerűen lehetőséget teremt a
jövőben az ott beruházni szándékozók számára.
A szerző a beruházásoknál időzve, a gördülő tervet elemezve
teljes koncepciótlanságot állapít meg, azért mert az egymást
követő évek kiadási és bevételi főösszegét egyszerűen 10%-kal
emelték. Ez nem koncepciótlanság, hanem a tervezés során
előírt minimális növelés. Lehetett volna deficites költségvetésnél, csökkenő bevételek mellett másként? Felelőtlenül, minden
bizonnyal.
A Papkeszi helyzetű önkormányzatok esetén elérhető
pályázatokkal kapcsolatban mintha ellentmondásba kerülne
Kálmán András. Egyik oldalról „ne essünk abba a hibába,
hogy a beruházások hiányát az önrész előteremtő
képességük hiányára vezetjük vissza”, másik oldalról „nyilvánvaló, hogy pályázati források igénybevétele nélkül, az
önkormányzat egymaga nem tudja ezt a feladatot
(útfelújítás) felvállalni.” Az útfelújításra benyújtható
pályázatok a legalacsonyabb támogatottságúak és a
beruházás a legmagasabb fajlagos költséggel jár, ráadásul a
támogatás mindig nettó értékre vonatkozik, vagyis az ÁFA
mindig az önkormányzatot terheli. Pl. nettó 10.000.000,- Ft
(Általában ekkora a minimális beruházásméret.) költségvetésű pályázat esetén az önrész 5.000.000,-Ft, biztosítani kell az 25% ÁFA-t, és akkor az előkészítés esetleges
költségeiről nem beszéltünk.
A colori utak állapota valóban nagyon rossz. Azok felújítása
szakaszokra bontva képzelhető el, persze nem abban a formában, ahogy korábban megálmodták súlyos milliókért (14m
széles utak). Ehhez költségbecslést elkészíttettük, szakértők
bevonásával, tehát tudjuk, hogy mennyibe kerül, amihez a forrás nem áll rendelkezésre.
A járdafelújítás nem a kampány jegyében zajlik, a
képviselő-testület tagjaiban ez a szempont nem merült föl.
Az önkormányzat működése Papkeszin szerencsére nem
szezonális. A benne dolgozó képviselők és jómagam
közéleti aktivitása – ellentétben a szerzővel – nem választási
évhez kötött.
Összegezve elmondhatjuk: a költségvetés tükrözze a realitásokat, az elérhető lehetőségeket, ne a nagy gondolatokat,
legfőképp ne az álmokat.

RÁCZKEVI LAJOS
POLGÁRMESTER
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Kedves Olvasó!
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 július)
20-áig. A legtöbb helyes választ megjelölt játékosok között
kisorsolásra kerül a Legendák nyomában című dvd sorozat egyegy darabja.
A helyes megfejtést a következő hírlapban olvashatják.
Kellemes időtöltést kívánok.

4. Hogy hívták az első balatoni gőzhajót?
a. Helka
b. Kisfaludy
c. Balaton

1. Melyik mai ország területén volt egykor a rómaiak által
földig rombolt Karthágó?
a. Tunézia
b. Marokkó
c. Líbia

6. Mit talált meg Lord Carnarvon és munkatársa, Howard
Carter régész 1922 őszén a Királyok völgyében?
a. Echnaton fáraó sírját
b. Tutanhamon egyiptomi fáraó sírját
c. I. Tutmozis fáraó sírját

2. Melyik Verne hős utazta körül 80 nap alatt a Földet?
a. Sándor Mátyás
b. Phileas Fogg.
c. Servet úr

7. Kiknek a csónakja volt eredetileg a kajak?
a. Az eszkimóké
b. A majáké
c. A sziú indiánoké

3. Mi a megalománia?
a. Kényszeres evés
b. Tisztaságmánia
c. Nagyzási hóbort.

8. Létező személy volt-e Sherlock Holmes, a zseniális detektív?
a. Nem
b. Igen

5. Mit neveztek a nyelvújítók „foltos nyakorján”-nak?
a. A zsiráfot
b. A foltos nyakkendőt
c. A pöttyös nyakörvet

9. Hol található csarnokvíz?
a. Nagy épületek előcsarnokában
b. A bőr sejtjeiben
c. A szemünkben
10. Melyik sportágban számított szaktekintélynek Erkel Ferenc?
a. A sakkban
b. A kerékpározásban
c. A labdarúgásban
Az előző számban megjelent teszt helyes megoldása:
1 – C.; 2 – A; 3 – C; 4 – A; 5 – A; 6 – C; 7 – B; 8 – C; 9 – C, 10 – C.
Május 20-ig hat játékos küldte vissza a kérdéssort, az általa
helyesnek gondolt válaszokat bejelölve, azonban csak egy
játékos oldotta meg hibátlanul a tesztet.
A játék nyertese: Ádámné Ivanics Nikoletta. Nyereménye a
Legendák nyomában című sorozat Az azték birodalom titkai
című epizódja. Gratulálok a nyertesnek.
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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