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Önkormányzati hírek
Papkeszi Község Önkormányzata 2011. április 11-én rendkívüli
ülést tartott, amelyen a háziorvosi álláspályázat kiírásáról, valamint arról döntött, hogy a Vasút, Dózsa Gy. és Fő utcában lévő,
önkormányzati tulajdonú ingatlanokon építési telkeket alakít
ki, amely földmérési munkáival a Megyekő Kft-t bízta meg.
A képviselő-testület soron következő ülését 2011. április 27-én
tartotta, ahol az alábbiakról döntött:
• Elfogadta az önkormányzat gazdálkodásáról szóló független
könyvvizsgálói jelentést.
• Értékelte a település vagyonmérlegét.
• Döntött arról, hogy a KEOP-4.9.0 kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva című pályázat benyújtásához szükséges előkészítő
munkákat megkezdi.
• Támogatási igény benyújtásáról döntött az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására
elkülöníttet alap terhére.
2011. május 4-én ismételten rendkívüli ülésre került sor, amelyen arról döntött, hogy a megüresedett jegyzői álláshely
betöltésére nem ír ki pályázatot, hanem Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Berhida és Litér településekkel a körjegyzőség létrehozásáról ill. a körjegyzőséghez való csatlakozásról megkezdi a tárgyalásokat. Addig, amíg a tárgyalások le nem
zárulnak, a jegyzői feladatokat Künsztler Zoltán látja el.
A soron következő képviselő-testületi ülésre 2011. április 25-én

került sor, ahol a testület egyebek mellett döntött a papkeszi
székhellyel rendelkező bejegyzett civil szervezetek támogatására
benyújtott három pályázatról. A pályázatok értékelése során, a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
véleményét figyelembe véve a pályázatokat az alábbiak szerint
támogatja:
• Colori Ifjúsági Klub: 200.000,• Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub: 90.000,- Ft
• „Értelmet az életnek” Hagyományőrző Közhasznú Egyesület:
80.000,- Ft
Megtárgyalta és elfogadta Laczkóné Kiss Irén védőnő beszámolóját a csecsemővédelemről, Dr. Rónai Barnabás háziorvos
beszámolóját az egészségügyi helyzetről, valamint Rafael Zsolt
falugondnok és Balázs Róbert telepgondnok beszámolóját a
végzett munkájukról.

Tisztelt Lakosság!
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a településünkön
található patakok állami tulajdonban vannak
(tehát nem Papkeszi Községi Önkormányzat tulajdonát
képezik). Ezért a bennük való horgászat engedély nélkül tilos.
Amennyiben valaki engedély nélkül a patakok
bármelyikében horgászik, megbírságolható.
RÁCZKEVI LAJOS,

POLGÁRMESTER

Színvonalas rendezvényekkel emlékeztek névadójukra
a papkeszi Bocskaisok
Április 18–20. között immáron harmadik alkalommal rendezte
meg Bocskai-napok programsorozatát a papkeszi Bocskai István
Református Általános Iskola. A háromnapos rendezvény mind a
diákok, mind a pedagógusok számára rendkívül sikeresen zárult.
A három nap programjai között minden korosztályú és érdeklődésű diák megtalálta a számára megfelelő programot.
Az első nap áhítattal indult majd egy több állomásos húsvéti játszóházban szórakozhattak a gyermekek a délelőtt folyamán. A
különböző helyszíneken elmét és testet megmozgató feladatok
egyaránt szerepeltek és nem maradhattak el a kézügyességet
igénylő, alkotó játékok sem. A diákok nemcsak gazdag
élményekkel, hanem az általuk készített húsvéti ajándékokkal
térhettek haza.
Hétfőn délután a várpalotai „Zúgó nyilak” hagyományőrző
egyesület tagjai mutatták meg az íjászkodás mesterségét, majd
honfoglaló magyarok korhű vértjeiben küzdhettek meg egymással a jelentkezők.
Ugyanezen a napon 17 órától kiállítás megnyitóra gyűltünk
össze az iskola zsibongójába, melyet Szalma Edit grafikus-

művész csodálatos meseillusztrációi díszítettek. A megnyitón
verset mondott iskolánk két tanulója, Mester Bianka és Horváth
Bálint, fellépett csengettyűkórusunk, valamint a papkeszi
Sorstárs Népdalkör.
A második nap a vetélkedők napja volt. Kicsik és nagyok nemcsak iskolatársaikkal mérhették össze tudásukat és
képességeiket, hanem a környékbeli református általános
iskolák csapataival is. Versenyeinken részt vett a csajági, balatonfőkajári és enyingi református általános iskola küldöttsége.
Az alsó tagozatosok egy szórakoztató, húsvétra hangoló sportversenyen bizonyíthattak, míg a felsős diákok komplex műveltségi vetélkedőn „csaphattak össze”. Diákjaink mindkét
versenyen kitűnően teljesítettek, a sportversenyen és a műveltségi vetélkedőn is első helyezést értek el. A nagyszerű időjárás
kedvezett szabadtéri programjainknak is. Aszfaltos sportpályánkon a balatonalmádi rendőrkapitányság kerékpáros
ügyességi és kresz versenyt szervezett, majd önvédelmi bemutatóval kápráztattak el minket, végül egy bohócelőadás mozgatta meg rekeszizmainkat.
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Kedden délután 16 órai kezdettel kulturális seregszemlén
mutathatták meg tehetségüket gyermekeink: mókás jelenetekkel,
vérpezsdítő népitánccal, versekkel és mesékkel szórakoztatták a
zsúfolásig megtelt művelődési ház közönségét. A színvonalas
műsorszámokat a lelkes nézősereg tapsviharral jutalmazta.
A harmadik nap a dunavarsányi cserkészcsapatot láttuk
vendégül, akik bevezettek minket a cserkészek mindennapi
életébe. Zsibongónkban filmvetítéssel, az iskola füves pályáján
pedig vidám játékokkal szórakoztattak minket.
Az érdekes és változatos programoknak köszönhetően diákok
és pedagógusaik, valamint az érdeklődő szülők is rendkívül jól
érezték magukat. A rengeteg szervezésnek és munkának köszönhetően emlékezetes három napot tudhatunk magunk mögött.
Jövőre újult erővel és programokkal várjuk majd gyermekeinket
és vendégeinket.
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A Bocskai István Református Általános
Iskola év végi programjai:
Június 14. Iskolai kirándulás
Június 15. Tanítás nélküli munkanap
Június 18. 9:00 Tanévzáró ünnepség
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit tanévzáró
ünnepségünkre és istentiszteletünkre.

KUKÁNÉ HORVÁTH BARBARA

Jubileumi program
2011. június 24. (Péntek)
17.00 óra – A programsorozat megnyitása ünnepi műsorunkkal
17.30 óra – Kiállítások megnyitása, majd megtekintése
19.30 óra – Filmvetítés
21.00 óra – Élőzenés nosztalgia Est
2011. június 25. (Szombat)
9.00 óra – Fúvós zenekar ébresztője
10.00 óra – A Colorból elszármazottak és hozzátartozóik,
valamint hivatalos vendégeink fogadása
10.30 óra – Szombati nap megnyitója
11.00 óra - Szabadidőpark átadása
11.30 óra – Vegyészeti és Katonai kiállítás megnyitója
12.00 óra – Étkeztetés
14.00 óra – Kultúrház névadó ünnepsége, névtábla leleplezése
14.30 óra – A jubileumra készített logó jelképes átadása a
lakosság és az Ifjúsági Klub részére.
15.00 óra – Retro délután: „A tiszti kaszinó életének felidézése”
Közben szórakoztató műsorok a Színpadnál
17.00 óra – A tavasz során helyreállított muzeális értéket
képviselő szabadtéri kanalas kút felavatása.
17.30 óra – Szórakoztató műsorok
01.00 óra – Takarodó
A szombati nap folyamán a gyermekeknek lehetőségük lesz
légvár valamint önegyensúlyozó eszköz ingyenes használatára,
valamint egész nap várja a gyermekeket a Boszi Sátor.
2011. június 26. (Vasárnap)
9.30 óra – Jubileumi faültetés a jövő nemzedéknek
10.00 óra – Főzőverseny a 40-es, 60-as évek ételeiből, ami egyben biztosítja a jelenlévők étkeztetését is.
Egész nap szórakoztató kulturális programok.

17.00 óra – Eseménysorozat ünnepélyes bezárása a fotó és
rajzpályázat és a versírópályázat eredményhirdetésével.
19.00 óra – Szabadprogram kifulladásig

Meghívó
A Colori Ifjúsági Klub és Részönkormányzat
szeretettel vár mindenkit
a 2011. június 24-25-26.-án,
a lakótelep 75 éves fennállásának alkalmából tartandó,
Jubileumi rendezvénysorozatra.
Külön felhívjuk minden volt colori és
a gyárban valaha dolgozók figyelmét,
hogy a 3 napos program során az elmúlt 75 évet
felidéző kiállítás megtekintésére nyílik lehetőség.
A rendezvény során alkalmuk lesz feleleveníteni
a múltbeli kapcsolataikat, találkozni régi ismerősökkel,
barátokkal.
Részletekről itt olvashat:
www.facebook.com/colorchemia

Papkeszi Hírlap

4

2011. június

Almádi Üveges
– épület és bútor üvegezés
– tükör- és képkeretezés
– hagyományos ablakok
átalakítása hőszigetelt üvegezésűre
– helyszíni munkavégzés

Cím: Balatonalmádi, Veszprémi út 87.
Tel/Fax: 88/593-930
Mobiltelefon: 30/2779-270

Meghívó
Programok
Június
4.

Óvoda évzáró műsora (9.00 órától a Kultúrházban)

4.

Trianoni megemlékezés Colorban CIK rendezvény

6.

Pedagógus napi ünnepség a településen működő
oktatási és nevelési intézmények dolgozói részére.

7.

Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása
17 órától a Közösségi parkban

24–26. 75 éves jubileum Colorban CIK rendezvény
Július
5.

Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása
Kultúrház nagytermében

15–16. Papkeszi Falunapok
22.

Nonstop Street-ball kupa Colorban CIK rendezvény

Augusztus
2.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját a Colorban
2011. augusztus 13-án
megrendezésre kerülõ családnapi
programokra

Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása
17 órától a Kultúrház kistermében

13.

Color Kupa délelőtt Colorban CIK rendezvény

13.

Családnap Colorban 15.00 órától

20.

Ünnepély Papkeszin 10.30-kor.

Program:
9.00–t õl: Color Kupa amatõr labdarúgó
bajnokság a Colori Ifjúsági Klub
szervezésében
15.00 –17.00: Ügyességi versenyek
gyerekeknek
15.00–17.00: Arcfestés, csillámfestés
15.00-t õl Fõzõverseny
19.00 : Zsûrizés, ezt követõen eredményhirdetés, díjátadás
21.00–t õl: Utcabál
A rendezvény helyszíne: sportpálya és a
mellette található füves terület.
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Visszatekintő
A Kultúrházak éves munkaterve szerint

jellemzi. Többnyire azt a képet próbálja

gyengédség nyílt megvallását. Költészetét

április 8-ra tervezett húsvétváró játszóház

megfesteni, amelyik kialakul a képzeleté-

szózsonglőrködés, különös szókapcsolatok

Colorchemia lakótelepen elmaradt a

ben. Ennek ellenére születtek már illusztrá-

is jellemzik. Az irodalmi estet követően

felújítási munkálatok miatt. Papkeszin

ciói is, mint például Búzás Huba versei

leleményes vendégeink Búzás Huba kötetit

azonban április 9-én megrendezésre került.

esetében, ugyanis mindegyik eddig megje-

dedikáltathatták.

A nem kevés számú érdeklődők, gyer-

lent kötetet Zongor Gábor illusztrálta. A

mekek és anyukák a közelgő húsvéti

művésznek 38 önálló kiállítsa volt eddig,

ünnepkörnek megfelelően különféle tech-

Magyarországon és külföldön.

nikákkal, és többféle anyagból készült festett, díszített tojásokat készíthettek.

Felolvasószínpad
Zongor Gábor

A költészet napi rendezvénysorozat április
15-én, pénteken folytatódott egy monstre

Lázas munka a húsvétváró játszóházban

Búzás Huba versei 1958-tól jelentek meg

versfelolvasással, amely a Felolvasószínpad

különböző lapokban, többek között a

nevet, és a „Versekkel a Nyugattól nap-

A Költészet napjának méltó megünneplése

Jelenkorban, és az Életünkben, néhány

jainkig” alcímet kapta. Vendégeink egy

évek óta jelentős esemény a település

közülük rádió-adásokban is elhangzott.

különleges kávéházba érkeztek, ahol a szín-

életében, hiszen 2008 óta kerül megren-

1972-ig rendszeresen írt és publikált, majd

padon a Rest Macskák Amatőr Színjátszó

dezésre ebből az alkalomból a települési

23 évre visszavonult az írástól. Addigi írá-

Csoport tagjai (Eszes-Sinka Zsuzsanna,

versmondó verseny. Biztosan emlékeznek

sait, verseit megsemmisítette. 1995-ben

Horváth Annamária, Horváth Katalin,

rá, az első verseny középpontjában a 100

kezdett el újra írni. 2000-ben a Mozgó

Horváth

évvel korábban megjelent Nyugat című

Világ nívódíjjal tüntette ki. Eddig megje-

Kukáné Horváth Barbara, Savanyu Beáta

irodalmi folyóirat állt. Az idén azt gondol-

lent

korán

és Varga Zsoltné), továbbá Lohner Jánosné

tam, megpróbálok a költészet napja köré

ébredőknek (2000), Napranéző (2003),

és Gelencsér Béla olvastak fel verseket, a

több eseményt, rendezvényt szervezni. Így

Hajnali tótágasok (2006), Tépd le a napot

kávéházban pedig a pincérré kinevezett

alakult, hogy a kezdeti elképzeléseket

(2008), Amerre a szél fúj (2010). Ver-

Klemencz Bianka kávét, teát szolgált fel

követően, április 11-én, József Attila

seiben felfedezhetjük a pajkos játékossá-

számukra. A versolvasáson és -hallgatáson

születésnapján vendégül láttuk a Kultúr-

got, a kiforgatott valóságot, az erő és a

kívül régi társas játékokkal lehetett ját-

verseskötetei:

Kávéillat

Lászlóné,

Humli

Veronika,

házban Búzás Huba költőt, Kellei György

szani, irodalmi- és egyéb folyóiratokból

írót, és Zongor Gábor festőművészt. Az

lehetett olvasgatni, továbbá kuriózumként

irodalmi estet a Bocskai István Református

átlapozhatták a Papkeszi Hírlap tíz évvel

Általános Iskola csengettyűkórusa nyitotta

ezelőtti számait is.

meg egy dallal. Majd Polgármester úr

A rendezvénysorozatot az április 16-án

köszöntötte a jelenlévőket, és néhány mon-

megrendezett versmondó versennyel zár-

datban bemutatta a rendezvény vendégeit.

tuk, amelyre az Újhold című irodalmi

Ezt követően Kellei György megnyitotta az

folyóirat költőinek verseivel lehetett jelent-

április 16-ig megtekinthető kiállítást,

kezni. A versmondó verseny az idén is négy

bemutatva Zongor Gábort, és munkáit.

kategóriában

Zongor Gábor képei keret nélküliek, fára

óvodás, általános iskolás alsó tagozatos,

festettek, a megfelelő alapozást követően

általános iskolás felső tagozatos, és az

temperával készülnek el a művek, melyek

összevont középiskolás, felnőtt kategória.

végül lakkréteget kapnak. Zongor Gábor

Összesen 35 versenyző vállalkozott az idén

számára nincsenek művészi tabuk; engedi,

arra, hogy a szakértő zsűri előtt bizonyítsa

meghirdetésre

–

versmondási tudományát. Amíg a zsűri

hogy festményeit nézve szárnyaljon a fantáziánk. Képeit – mint életét is – derű

került

Búzás Huba és Kellei György

tagjai Reviczky Krisztina költő, Rábai

Papkeszi Hírlap

6

2011. június

Zsanett a TIT Váci Mihály Irodalmi Szín-

II. Magas Mária Mercédesz (Nemes N. Á.:

önkéntessel

padának tagja, és Csehi Gyula, a haj-

Macska)

környékét; elültettük a virágokat a virág-

máskéri Vadgesztenye Nyugdíjas Klub

III. Punk Barbara (Mándy Stefánia: Csak

tartókba, kitakarítottuk a „virágoskertet”,

tagja – ő nyerte meg az idén a Papkeszi

csillag ő)

összegyűjtöttük a szemetet a Kultúrház

Őszirózsa Nyugdíjas Klub által szervezett

Különdíjas: Tóth Virág (Nemes N. Á.: Éva

udvarán a hölgyekkel, az urak pedig Pol-

Petőfi Sándor versmondó versenyt- vissza-

és a liba)

gármester úr vezetésével elmentek Sáriba,

a

papkeszi

Kultúrház

hogy megkíséreljék a lehetetlent: egyesek

vonultak, hogy eldöntsék a helyezéseket,
addig Budai Roland bűvészműsorát élvez-

Felnőtt kategória:

által

hették gyerekek és felnőttek.

I. Horváth Katalin (Darázs Endre: Szivek)

megtisztítani, hogy újra olyan legyen, mint

II. Gelencsér Béla (Kormos István: Hideg

régen.

téli reggel)

körülmények vannak: hatalmas szemétku-

III. Brasch Zsuzsanna (Pilinszky János:

pacok, rengeteg kivágott fa. Sári már nem

Miféle földalatti harc)

az, aminek én, vagy olyanok ismerték,

szemétlerakónak
Azt

mesélték,

vélt
hogy

terepet
szörnyű

akik évekkel ezelőtt jártak ott utoljára.
A zsűri elnöke és Polgármester úr minden
versenyzőnek emléklapot adott át, a
kategóriák helyezettjei, illetve a különdíjas
versenyzők oklevelet és könyvjutalmat kaptak. Elismerésre méltó a helyi óvónők
A bűvész és segédei

lelkesedése, hiszen nem kevesebb, mint 12
gyermeket készítettek fel a versenyre. A

Az eredményhirdetés és díjátadás előtt

helyi iskolások ugyan sokkal kevesebben

Reviczky Krisztina, a zsűri elnöke néhány

jelentkeztek a versenyre, mint tavaly tették,

észrevételt tett a versenyzők előadásmódjá-

és sajnos a zsűri az alsó tagozatosok közül a

val kapcsolatban, majd ezt követően

legjobbaknak nem a helyiek teljesítményét

elkezdődött a várva-várt eredményhirde-

tartotta, de meg kell említeni, hogy az

tés.

általános iskola Bocskai napok rendez-

Április 30-án került sor Colorban az anyák

vénysorozatával

kellett

napi ünnepségre. A szereplők eggyel töb-

Óvodás kategória:

készülniük a gyerekeknek a versmondó

ben voltak, mint azok a nézők, akik nem

I. Györke Maja (Nemes Nagy Ágnes: Mit

versenyre, és a legteljesebb mértékig meg-

hozzátartozóként jöttek el a műsorra.

beszél a tengelice?)

állták a helyüket. Minden versenyzőnek jus-

Köszönöm a gyerekeknek, hogy rugalmas-

son eszébe az eredményhirdetéskor, hogy

ságukkal áthidalták a felmerült nehéz-

Elképesztő, de így igaz)

soha nem az eredmény, hanem a részvétel a

ségeket, az érdeklődőknek pedig, hogy

III. Tér Henrietta (Nemes Nagy Ágnes:

fontos. Persze, mindenki, aki valamilyen

tolerálták az ünnephez nem méltó körül-

Láttam, láttam)

módon versenyez, első szeretne lenni, de ha

ményeket.

Különdíjas: Gábornyik Andrea (Nemes

nem sikerül, akkor sem szabad elszomorod-

Nagy Ágnes: Nyári rajz)

ni, hiszen az is hatalmas nagy teljesítmény,

A május elsejére hirdetett főzőverseny

ha valaki ki mer állni teljesen egyedül a szín-

verseny része elmaradt, a főzés azonban

Általános iskolás alsós kategória:

padra, és elmond egy verset, miközben 50-

nem. Hogy hogy is értem? Főzés volt,

I. Goór Júlia – Balatonkenese (Pilinszky

60 ember figyeli őt a nézőtérről. Én minden

ugyanis a Rest Macskák Amatőr Színját-

János: Őszi cirkusz)

versenyzőnek gratulálok, és remélem, jövő-

szó Csoport tagjai két „csapatban” ugyan,

II. Varga Véta – Balatonkenese (Végh

re is találkozunk a versmondó versenyen.

de

György: A képzelet varázspálca)

Mindhárom rendezvényt a kellemes hangu-

belecsaptak a bográcsba, és remekműveket

III. Gál Zita - Balatonkenese (Végh György:

lat jellemezte, és talán sikerült megvalósí-

alkottak. Az elmaradt versengés ellenére

Álom egy helikopterről)

tani a kitűzött célt, hogy az érdeklődők új

mindenki nyert, hiszen nyertünk egy jó

Különdíjas: Barnóczki Bertold Boldizsár

versekkel,

hangulatú délutánt. Már ezért megérte.

(Csorba Győző: Három pösze lány)

gazdagabbak, és talán jövőre olyanokat is

Jelenleg a gyermeknapra és a pedagógus

Brasch Renáta (Végh György: A képzelet

láthatunk a színpadon versmondóként,

napi műsorra készülök, így minden

varázspálca)

vagy – felolvasóként a Felolvasószínpadon,

valószínűség szerint az augusztusi hírlap-

akik az idén még csak a nézőtérről kísérték

ban fogom majd Önöket tájékoztatni

Általános iskolás felsős kategória:

figyelemmel a programokat.

ezekről a rendezvényekről.

I. Németh Karolina (Mándy Stefánia:

Április 22-én, a Föld napja alkalmából

Játékzivatar)

ismételten széppé varázsoltuk néhány

II.

Kovács

Kende

(Végh

György:

új

párhuzamosan

élményekkel

legyenek

Falutakarítás

a

kedvezőtlen

időjárás

ellenére

SAVANYU BEÁTA, KULTURÁLIS SZERVEZŐ
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„Vadrózsa” Óvoda eseményei
Futottak a napok, a hetek, a hónapok s itt

Óvodai életünk egyik legszebb, legmeghit-

Nekünk, az óvó néniknek is fájó pillanat

állunk újra az év végi búcsúztatásnál, el-

tebb ünnepe az anyák napja. Izgalommal

ez, hisz legtöbbjük 3-4 éven keresztül a

köszönünk nagycsoportosainktól, akik

készítettük

„mi”

szeptembertől megkezdik életük egy új

verseket tanultunk, hisz mindenki tudja,

odaadással nevelgettük, tanítgattuk őket.

szakaszát az iskolában. A hétköznapjaink

hogy a gyermek életében a legfontosabb

Örülök, hogy életük részei lehettünk s

napirendje mellett bőven akadtak emlékeze-

személy az ÉDESANYA. Nekünk is öröm

reméljük szeretettel gondolnak az itt

tes programjaink.

volt látni, ahogy ovisaink előadták műso-

eltöltött időre, óvodás éveikre.

A februári farsangunk vidám hangulatban

raikat, amellyel könnyet csaltak sok anyu-

telt, a legtöbb gyermekünk érdekes, kedves

ka és nagymama szemébe.

jelmezekbe bújt. A szülők, köszönet érte,

Mai világunkban kiemelkedő feladat a

együtt vigadtak velünk ezen a délutánon,

környezetvédelem, az erre való nevelést már

felszabadultan vettek részt gyermekeikkel a

az óvodás korban elkezdjük. Gyermekeink

versenyekben. Sok tombolát sorsolhattunk,

sokat tudnak ennek fontosságáról. A május

még ha nem is kedvezett mindenkinek a

17-én megtartott öko napon a Vertikál

szerencse. Bár reméltük a farsanggal elűz-

ZRT. vonult az udvarunkba, hogy játékos

zük a telet, de sajnos az még hosszú ideig

bemutatójával még jobban érzékeltesse a

kitartott. A jól sikerült farsangi bál bevé-

szelektív

teléből a Szülői Munkaközösség udvari

hasznosítás jelentőségét. Köszönjük a

játékokat, lábbal hajtós kismotorokat és 4

szülők fáradozását, a papír és palack-

darab kagylós homokozót vett.

gyűjtésben, amelynek bevételét a csoportok

Izgalommal készültünk az idei versmondó

fejlesztő játékokra költik.

ajándékainkat,

énekeket,

hulladékgyűjtés,

az

gyermekünk

volt,

szeretettel,

újraÁllatkerti kirándulás

Leendő kis iskolásaink:

versenyre. Mi óvó nénik verseket keresgéltünk választási lehetőséget kínálva ezzel

Katicások:

óvodásainknak. A szülők és óvónők

Csonkás Veronika, Gábornyik Andrea,

közösen gyakorolták a verseket a gyer-

Kovács András, Szász Áron, Kotroczó

mekekkel, aminek meg is lett az ered-

Zsófia, Tér Henrietta, Wild Roland,

ménye. Az április 16-i versmondó verseny

Németh Vanessza, Mesterházy Korina,

szorgalmas

László Viktória

bátor

résztvevői:

Baka

Levente, Mohácsi Bence, Mohácsi Botond,
Kovács

Kende,

Csonkás

Sünisek:

Veronika,

Gábornyik Andrea, Györke Maja, László

Kovács Brigitta, Kovács Kende, Lasancz

Viktória és Tér Henrietta.

Gábor, Lendvai Natália, Mohácsi Bence,
Mohácsi Botond, Schweitzer Angéla

Az ökosátorban

Megilletődve, örömmel tapsoltuk meg az
ovis kategória helyezettjeit:

Gyereknapunk

1. Györke Maja

délelőtt első részében Gézu bohóc szóra-

Óvodánk minden dolgozója nevében kívá-

2. Kovács Kende

koztatott bennünket kis műsorával, akitől

nunk Nekik sok-sok piros pontot, új

3. Tér Henrietta

hajtogatott lufit kapott minden gyermek.

élményeket, sok sikert!

Különdíjas: Gábornyik Andrea

Majd

kitűnően

fagyizás

Ráczkevi

Lajos

sikerült.

következett,

A

melyet

polgármesterünknek

Szeptember, szeptember

A húsvét viszont már tavaszi napsütéssel,

köszönhetünk. A gyermeknaphoz kapcso-

sok – sok apró kis ember

madárcsicsergéssel ajándékozott meg ben-

lódóan hétfő délelőtt csodálatos tetkókat

indul első nagy útjára,

nünket. Örültünk, hogy a nyuszi idén is

festett Budáné Kiss Gyöngyi és Huga az

édesanyja bánatára.

ellátogatott óvodánkba. Az ünneplőbe,

összes gyermeknek, amelyeket szintén

szép ruhába öltözött Katicás és Sünis

köszönünk. Május 24-én állatkerti kirán-

Segítsd őket szeptember!

gyerekek együtt énekeltek, verseltek, a fiúk

dulásra visszük gyermekeinket.

Sok – sok apró kis ember
meg ne fázzon, meg ne ázzon,

meglocsolták a kislányokat, akik otthon-

iskolába eltaláljon.

ról hozott ajándékokkal, édességekkel

A tavasz vége azt is jelzi, hogy a gyermekek

köszönték meg. Mi, óvó nénik, kis

egy része elérkezik az óvodáskort lezáró

meglepetésekkel

ünnepség, az évzáró. Ők szeptembertől,

ŐRI ZSUZSANNA

már az iskola legkisebb lakói lesznek.

ÓVÓNŐ

mekeinknek.

kedveskedtünk

gyer-
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Végre egy igazi bohózat Papkeszin
Az elmúlt évek alatt számos próbálkozás történt színházszerű
darab bemutatására önjelölt főszereplők előadásában egy-egy
kampányrendezvényen vagy közmeghallgatáson, esetenként
10–15 fős „tömeg” előtt, amely előadásokat a közönség
szerencséjére a szerzők nem vitték a színpadra föl, hanem
előtte karikírozták – önmagukat, pedig ingyen adták.
Amit azonban a Rest Macskák amatőr színjátszói adtak elő
zsúfolásig megtelt nézőtér előtt 2011. május 8-án, 17.00 órától
a papkeszi Kultúrház színpadán, hamisítatlan bohózat volt.
A vígjátékkal kapcsolatban is tartózkodóak a tanult népek, a
bohózatot rendszerint lenézik, sőt gyanús számukra az az ízlés,
ami szórakoztatónak találja, pedig hatása nagyságában és az
előadása nehézségében semmiben sem marad el tőle. Talán az
okozza a kifinomult lelkek ódzkodását, hogy a bohózat a
helyzetkomikumra épít, nem a jellemet karikírozza, erősen
túloz, nincs tekintettel illemre, érzékenykedő tapintatra, így
hatására a néző röhög, teliszájjal, ellentétben a vígjátékkal,
amely a finom mosoly műfaja, az illedelmes kacagásé.
Az amatőr társulat tehát arra vállalkozott ezen a szombati
délutánon, hogy új műfajban mutatkoznak be, Szántó Armand
– Szécsén Mihály – Fényes Szabolcs: Paprikás csirke című, eredetileg zenés bohózatának egyik adaptációját láthattuk, két
felvonásban. A darab és a műfajválasztás a korábban bemutatottak alapján nem váratlan.
A darab a harmincas években játszódik egy babonás, konzervgyár-tulajdonos család házában (Frigyes – Eszes Attila), neje
(Helén – Eszes-Sinka Zsuzsanna), valamint az „édes mama”
(Valéria – Horváth Lászlóné) lakásában, ahova üzleti vacsorára hívják reménybeli amerikai üzlettársukat (Mr. Kennedi
– Wild Balázs) és annak lányát (Lilian – Kukáné Horváth Barbara) megmentendő a döglődő gyárat. A szituáció egyszerű,
mindenki meg akarja csinálni a szerencséjét, a családon kívül
a ház orvosa és természetesen a cselédek is.
A ház ura Frigyes szerepében Eszes Attila és a párját, Helént
alakító Eszes-Sinka Zsuzsanna összeszokott párosként, remek
játékot produkálnak, szerepük testhezálló, a karakterük kidolgozott (Talán otthonról hozott gyakorlat tette?). Ehhez az édes
mamát, Valériát játszó Horváth Lászlóné (a mi Lórán
Lenkénk) kicsit fáradtnak látszott, játéka kicsit hullámzott,
mégis jó partnere volt a „két fiatalnak”. (Igen kérem, ha hozzászoktatott bennünket remekléséhez.).
Először láthattuk színpadon Wild Balázst, Mr. Kenedi
szerepében, aki azt hozta, amit a szerepe szerint kellett. Több
ámerikás manírral hatásosabb lett volna a jelenléte. Lányát,
Liliant, az affekta, tipikus amerikai lányt alakító Kukáné
Horváth Barbara egyes jeleneteiben kiváló teljesítményt nyújtott. Azt viszont mindenképpen meg kell tanulnia, hogy a
szerepbe már a belépés előtt benne kell lenni, nem lehet a színpadon átalakulni civilből színésszé.
Apró, de szerepe szerint igen fontos karakter a pénzzel bíró, de
hozzá nem értő professzor Dr. Kovács, akit Takács Tibor

visszafogottan személyesített meg, pedig a végjátékban az övé
volt az egyik kulcsfontosságú helyzet: a pénzből nem csinált
nagy üzletet, de megcsinálta a maga szerencséjét(?) és a fiatalokét, elvitte a mamát.
A nyomorban is legyünk jólöltözöttek polgári rongyrázása
nélkülözhetetlen kellékei a cselédek, akik mindig dörzsöltebbek, mint gazdáik, és ha eljön az idejük, élni akarnak a
lehetőséggel.
Az inas, Guszti szerepében Plesz Zsolttól megszokott színvonalas játékot kaptunk, viszi a darabot úgy, ahogy szerepe
szerint kell, pedig az nem könnyű feladat. Ez azonban kritika
is, mert szükséges bővíteni az eszköztárat, kicsit csiszolni.
A Julis, a szobalány szerepét formáló Varga Zsoltné (Jucika) a
darab legnagyobb meglepetése. Korábbi darabokban megmegcsillant, de most lubickol, annak ellenére, hogy a legnehezebb szerep az övé. Úgy képes két karakter között váltani –
az egyszerű szobalány és a „nagyvilági” nő ?, hogy csak ámulunk, mintha nem is ugyan az a személy volna, erre csak a
legjobbak képesek. Kétségkívül az övé volt a legnagyobb játék
azon a délutánon és nem is értem, miért nem fogták ki a
lovakat a kocsija elöl egy ekkora siker után? Uraim, munkára!
Semmiképpen sem mehetünk el a színpadkép mellett szó
nélkül. A „társulat” egyik legnagyobb erőssége most is megmutatkozott: semmi sem jelzésszerű, itt minden valódi, minden
illeszkedik és korhű, egyszerűen látszik a gondosság, az ízlés és
a munka. A játékot, a helyzetek kialakulását, ami végül is a
bohózatnak esszenciája, segítette volna, ha egy díszletajtó el lett
volna helyezve.
Összefoglalva Rest Macskák amatőr színjátszóinak a rendező,
Savanyu Beáta remek darabválasztásával, jó színészvezetéssel
és a társak komoly játékával ismét, a korábbi sikereket messze
fölülmúló sikert tudott elérni. Ezt igazolta a szó szerint telt ház
és a dörgő vastaps.
Ezzel az előadással a „társulat” igazolta tehetségét, sikerült
elérniük, hogy előadásaik eseménnyé váltak Papkeszin.
ZÉ
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Jude Deveraux: Madam Zoya látogatói
Három

tehetséges
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Melissa Marr: Veszélyes játék

A Papkeszi Községi
Könyvtár ajánlója

fiatal

lányt egymás mellé sodor a

A tündérek kedvesek és
bájosak? Épp ellenkezőleg: erősek, veszélyesek, s

sors New York Cityben:
szerencsét

követség attaséja, aki beleszeret a gróf

az

próbálni jött, hírnévre, elis-

szabadgondolkodású húgába. A vendégek

élnek. Hol láthatatlanok,

merésre

mindegyikük

emberek

világában

az

közt több különös alak is felbukkan.

hol pedig álcát öltenek, és

ismeretlen és mégis lehetőségekkel teli

Egyikük Wilsonnak, az Egyesült Államok

nem sokan tudják, kik ők valójában. Ám

nagyvárosban. Útjaik szétválnak, és 19

elnökének személyi titkára. Amerikában

a 17 éves Aislinn tudja: a tündérlátás

évvel később találkoznak csak újra, hogy

pedig él egy orosz üzletember, Vyalov,

képességével született, amely számára

együtt ünnepeljék 40. születésnapjukat egy

akiről mindenki tudja, hogy a szesztilal-

inkább teher, mint áldás. Mindig ott van-

Maine állambeli nyaralóban. Sok minden

mat kihasználva tett szert roppant vagyo-

nak körülötte, látja a kegyetlenségüket, de

megváltozott – anyák, feleségek, szeretők

nára. Vyalov szolgálatába szegődik, majd

a nagyanyján kívül senkivel sem beszélhet

lettek, és számot kell vetniük azzal, hogy

elcsábítja annak lányát Lev Peskov lovász,

róluk. A legjobb stratégia elkerülni őket...

nem teljesítették az egykor maguknak

aki

ki

Egyes számú szabály: Soha ne hívd fel

kitűzött célt... Azonban feltűnik a színen a

Petrográdból. Bátyja, Grigorij Peskov

magadra a figyelmüket! Kettes számú sza-

titokzatos Madame Zoya, akinek a segít-

öntudatos munkás, a kommunista vitakör

bály: Ne beszélj a láthatatlan tündérekkel!

ségével visszautazhatnak a múltjukba és

tagja, majd az 1917-es oroszországi for-

Hármas számú szabály: Ne bámuld a

változtathatnak régi döntéseiken.

radalom egyik vezetője. Lenin és a bolse-

láthatatlan tündéreket! Már késő. A

Keresse a könyvtárban a folytatást is.

vikok győzelme után komisszárként a

nyomába szegődtek. Egy halott lány és a

Címe: Madame Zoya, a lélek doktora.

Kreml egyik elegáns lakásába költözhet be

farkasa, valamint egy félelmetes, ugyan-

családjával. Ezeknek a világ különböző

akkor ellenállhatatlan vonzerőt sugárzó

vágynak

Ken Follett: A titánok bukása

hamis

útlevéllel

vándorolt

részein élő családoknak a sorsa a nagy

fiú, Keenan. Vajon mit akarnak tőle? Az

A titánok bukása a 20.

történelmi

a

eddig biztonságot nyújtó szabályok már

század történelmének első

világháború során egymásba kapcsolódik.

nem működnek, s minden veszélybe kerül:

húsz, felkavaró éve, amely

A titánok bukása – Ken Follett többi

Aislinn szabadsága, halandó élete, és a

nemzetek

események,

elsősorban

és

regényéhez hasonlóan – izgalmas, meste-

legjobb barátja, Seth, aki talán már több

felemelkedését hozta. A

rien felépített cselekményű regény, amely

mint barát. Fokozatosan kibontakozik

cselekmény

megmutatja, hogyan sodródott bele Euró-

egy évezredes történet átokról, betel-

pa és Amerika az első világégésbe.

jesületlen szerelemről, gonosz erőkről és

bukását

középpon-

tjában egy angol arisztokrata, Fitzherbert
gróf áll, akinek Elisaveta orosz hercegnő a

kitartásról. Talán nem tökéletes minden,

felesége. Miközben a gróf a walesi szén-

de az lehet. Tündérintrika, halandó

bányákban szipolyozza ki a bányászokat,

szerelem, egy ősi játék kegyetlen szabályai

kastélyában uralkodókat és diplomatákat

és a modern elvárások összecsapása –

lát vendégül. Ezen diplomaták egyike a

erről szól Melissa Marr 21. századi

rejtélyes Walter von Ulrich gróf, a német

tündérmese-sorozatának első kötete.

Energiaitalok-szárnyakat adnak?
Manapság az energiaitalok egyre nagyobb teret hódítanak a piacon

címkéjén lévő tápanyaglistát, a legvalószínűbb, hogy egy nagy adag

és főleg a fiatalok körében nagyon elterjedt a fogyasztásuk. Sajnos

cukrot és koffeint találunk a felsorolásban. Egy dl energiaital kof-

már az általános iskolások között is.

feintartalma általában 30 mg, ami két erősebb presszókávénak felel

Vajon tisztában vannak-e azzal, hogy mit is visznek be a

meg. Ez óriási adag egy kamasz szervezetének. És gondoljunk csak

szervezetükbe és, hogy ezen italok fogyasztása mennyire nem

bele, hogy gyermekeink nem állnak meg 1 dl elfogyasztásánál. Akár

egészséges egy kamasznak, de még a felnőttnek sem és vajon tudják-

koffeinmérgezés is kialakulhat. A magas cukortartalom rendszeres

e, hogy ezek szomjoltásra nem alkalmasak. Sajnos ezeknek az

fogyasztás esetén elhízáshoz vezethet. Még nagyobb probléma,

italoknak a kiszerelése is sokat változott az utóbbi időben. Kapható

hogy az összetevők, így a guarana, taurin, gyógynövények, ásványi

már 1,5 literes üvegben is, így miért ne gondolhatná bárki, főleg egy

anyagok és a vitaminok egy része-amelyeket esetleg meg sem

kamasz, hogy annyit ihatunk belőle amennyi csak belénk fér. Ezen

említenek a csomagoláson - kölcsönhatásba léphetnek a koffeinnel.

a helyzeten a reklámok is sokat rontanak, hiszen azt sugallják, hogy

Aggodalomra az ad okot, hogy ezek a kölcsönhatások befolyásol-

az energiaitalok fogyasztásával lehetünk igazán fittek, „szárnyakat

hatják a szívritmust, a vérnyomást, sőt még a mentális állapotot is,

adnak”. Azt ígérik, hogy növelik az energiát és az éberséget, a tel-

különösen akkor, ha nagyobb mennyiségben vagy alkohollal együtt

jesítő és koncentrálóképességet. Miután elolvassuk a termék

fogyasztják. Súlyos esetben akár szívrohamot, görcsrohamot vagy
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halált is okozhatnak. Norvégiában, Dániában, és Franciaországban

részegnek, mint amennyire valójában azok. Felelőtlenné vállnak. Az

betiltották a Red Bull energiaitalt, miután egy állatkísérletben azt

alkohol

találták, hogy a taurinnal táplált patkányok bizarr viselkedést

kiszáradáshoz, izomgörcshöz vezethet. A fellépő gyors szívverés

mutattak, szorongtak, sőt öncsonkítás is előfordult. A kutatók

miatt akár szívrohamot is előidézhet.

szerint az embernél is kapcsolatot találtak a szer fogyasztása és a

Nagyon fontos megemlíteni a függőség kialakulását. Az idő előre

kockázatkereső viselkedés között.

haladtával egyre nagyobb mennyiség elfogyasztására van szükség

Az energiaital alkohollal keverve sokkal veszélyesebb, mint az alko-

ugyanakkora élénkítő hatás eléréséhez.

hol önmagában. Sajnos a szórakozóhelyeken árulják a kétféle ital

A gyermekekre gyakorolt külső hatásokon kívül (barátok, reklámok

keverékét is, koktélokat is készítenek energiaitallal. Az ezeket

stb.) leginkább a szülőket terheli felelősség abban, hogy mit fogyasz-

fogyasztók félreítélik képességeiket, a magas koffeintartalom miatt

tanak. Készítsük el számukra a reggelit, tízórait, és ne zsebpénzt

kevésbé érzik az alkohol hatását. Nem érzik magukat annyira

adjunk nekik. A zsebpénzből valószínű, hogy nem a számukra

és

a

koffein

vízhajtó

hatása

összeadódik,

ami

megfelelő tápanyag és vitamindús ételeket, italokat fogják megvásárolni, hanem a hizlaló rágcsálnivalókat, üdítőket, energiaitalokat.
Vegyük a fáradtságot és nézzünk utána a számunkra ismeretlen ételek,
italok összetevőinek, hívjuk fel a figyelmüket a veszélyekre.
Aki rendszeresen és egészségesen étkezik, elég vizet iszik, eleget
pihen, és nem hajszolja túl magát, annak mindenféle segédanyag
nélkül is több energiája lesz, mint bárki másnak,

aki az ener-

giaitalokkal él!
Vigyázzunk gyermekeinkre!
LACZKÓNÉ KISS IRÉN
VÉDŐNŐ

Találtam valamit! Mit tegyek vele?
Gyakran teszik fel nekem a kérdést, hogy mit tegyenek a talált tár-

Talált tárgy bármi lehet!

gyakkal, amikor a „jogtalan elsajátítás”-ról beszélek.

Azonosítható, mint az okmányok, iratok, mobiltelefon, műszaki

Ha találunk valamit, amiről nem tudjuk, hogy kié, de tudjuk, hogy

cikkek (gyártási szám), levelek, hatósági jelzések (pl. rend-

nem a miénk, azt két helyen adhatjuk le. Az Önkormányzatnál vagy

számtábla) bármilyen cikk, tárgy, aminek valamilyen egyedi

a Rendőrségen. A Rendőrségen a 24 órás szolgálati időben bár-

jellemzője van. Például hátizsák benne található ruhák vagy egy

mikor jelentkezhetünk, az Önkormányzatoknál az ügyfélfogadási

cédulával, amin adat, elérhetőség van.

időben foglalkoznak a talált tárgyak átvételével.

A nem azonosítható tárgyak között gyakran fordul elő kulcs vagy
kulcscsomó. Az autó kulcsot általában keresi a gazdája. Min-

Mindkét helyen jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik:

denképpen praktikus lenne valamilyen azonosítható adat a kulcs-

• ki a megtaláló, elérhetősége (telefon, lakcím),

tartón. Persze nem lakcím, nehogy a rossz szándékú megtaláló

• mit talált, pontos leírás, azonosító adat rögzítése,

elcsábuljon. De egy mobil telefonszám már jó lehet.

• hol találta,
• nyilatkozat, hogy igényt tart-e a megtalált tárgyra, ha a jogos
tulajdonos nem kerül elő,
• olyan tárgy sorsa, amely megromolhat, a megsemmisítés lesz.

Felhívom a figyelmet arra, hogy
• aki a megtalált tárgyat nem adja le 8 napon belül, az jogtalan
elsajátítást követ el,
• aki a megtalált okmányokat felhasználja, okirattal visszaélés

A megtalált tárgyak 3 havi várakozás után kerülhetnek a megtalálóhoz, és 1 év elteltével a tulajdonába. Ez természetesen
vonatkozik a készpénzre is, de nem vonatkozik az iratokra.

bűncselekményét követi el,
• a rendszámtábla illetéktelen felhasználása egyedi azonosító jel
meghamisításnak minősül.

Az átvett és azonosítható tárgyak közül:

Az apropó, amiért ezt az összefoglalót írtam, hogy márciusban egy

• az iratokat mindkét helyről a kiállító okmányirodának továbbítják,

középkorú nő jelentkezett a Rendőrkapitányságon, aki talált egy

• a mobiltelefonokat a forgalmazó cégnek adják át,

pénztárcát, benne 40.000 Ft-tal, valamennyi apróval és iratokkal.

• a bankkártyákat a kibocsátó banknak,

Értesítettük a tulajdonost, aki rajtunk keresztül köszönte meg a fel-

• bármilyen adat megléte esetében, amely a tulajdonos megál-

sőörsi becsületes megtalálónak, hogy visszakapta az elvesztett dolgait.

lapítására ad lehetőséget, az átvevő szerv megkísérli az
azonosítást és értesítést. Pl rendszámtábla, iratok.

STANKA MÁRIA R.

ŐRGY.
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Korunk aktuális problémája: az internet veszélyei
Régebben, ha a gyerekek között nézeteltérés támadt, jól
kiveszekedték magukat, esetleg verekedtek egyet, ma azonban
más a helyzet. Az iskolákból egyre gyakrabban kapom az
információt, hogy a gyerekek egymásról, a tanárokról minősíthetetlen stílusban írnak véleményt, állítanak valótlanságot az
internet bizonyos oldalain.
A gyerekek hajlamosak arra, hogy időnként érthetetlen okból,
kiközösítsék egy-egy társukat, és erre az internet adta
lehetőségeket használják fel. Létrehoznak egy olyan oldalt,
amelyen a bántalmazott gyerekről írnak, az ellene folyó
kirekesztést szervezik, róla valótlant állítanak. Nem is gondolnak arra, hogy ezzel bűncselekményt követnek el, amelyet zaklatásnak nevezünk.

olyan szövegeket vagy képi anyagokat készítenek és továbbítanak, amelyek alkalmasak arra, hogy az embert megzavarják,
kínos helyzetbe hozzák, vagy rágalmakat terjesszenek róla.
A szülőknek gyakorlatilag fogalmuk sincs arról, hogy gyermekeik mit csinálnak internetezés közben, mit követnek el,
vagy milyen bántalmazás áldozataivá válnak. Ma már az internet bárhol hozzáférhető, otthon, iskolában, net-caféban,
könyvtárban, a barátoknál.
Az internet jó, hasznos, fontos, de okosan és óvatosan kell
használni! A gyerekek eltiltása, állandó ellenőrizgetése nem
megoldás. Rontja a gyerek és szülő közötti kapcsolatot. Arról
nem is beszélve, jobban értenek hozzá, mint mi felnőttek!
Megoldás lehet,

Zaklatásnak számít,
• ha valaki másnak adja ki magát megtévesztés céljából,
• ha valakiről hazugságokat terjeszt, vélt, megalapozatlan dolgokat állít,
• ha egy konkrét személy nevében létesít kapcsolatot,
• ha valaki olyan leveleket küldözget, amelyeket a címzett nem
kért, perverz, bántó stílusú vagy tartalmú szöveget, képeket
tartalmaznak.

• ha megtanítjuk őket a veszélyek felismerésére, elkerülési

módjaira,
• ha tudatosítjuk bennük az általuk elkövethető/elkövetett cse-

lekedetek következményeit,
• ha figyelünk rájuk, észrevesszük a magatartásukban

bekövetkezett változásokat,
• ha nem megyünk el a problémáik mellett, meghalljuk a

kérdéseiket, észrevesszük a segítségkérés jeleit,
• ha nem hagyjuk kontroll nélkül élni, létezni őket,

A cikizések, durva bántások nem viccesek, a Bűntető
Törvénykönyv szerint zaklatásnak minősülnek!

• segítjük őket a céltudatos, célirányos információ keresés

technikájának kialakításában,
• vagyis törődünk velük!

Legveszélyeztetettebb a 11-17 éves korosztály, hiszen többségük napi rendszerességgel használja a világhálót, szinte ott
éli közösségi életét. Nem is tudatosul bennük, hogy az általuk
kikezdett társuk lelkében milyen súlyos kárt okoznak, arra
pedig egyáltalán nem gondolnak, hogy ez az ő pszichéjük
torzulását is okozza.

Minden internetező figyelmébe ajánlom a „biztonsagosinternet.hu” weboldalt, ahol a legkülönbözőbb kérdésekkel
találkozhatnak és a legkülönbözőbb problémára kaphatnak
választ, tanácsot.
STANKA MÁRIA R.

Létezik egy fogalom, a „cyberbullying”. Pontos jelentése, hogy
az internet, mobiltelefonok és egyéb technikák segítségével

ŐRGY.
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Kedves Olvasó!
Ha van kedve játszani, töltse ki a tesztet,

4. Ki volt az, aki a magyarok őshazáját

10. Hogy nevezik a Japánból elterjedt

karikázza be, vagy húzza alá a helyesnek

kutatva elsőként adott hírt az új magyar

speciális

gondolt választ, majd névvel, lakcímmel

hazát fenyegető tatár veszedelemről?

önvédelem

ellátott borítékba helyezve juttassa el a pap-

a) Ferenc testvér

olimpián is szerepel?

keszi vagy a colori Kultúrházba, minden

c) Boldizsár barát

b) Julianus barát

a) karate

birkózást,

a

módszerét,

fegyvertelen
amely

immár

b) szumó

c) cselgáncs

páratlan hónap (ebben az esetben 2011.
július) 20-áig. A legtöbb helyes választ meg-

5.Volt-e olimpiai versenyszám a birkózás?

jelölt játékosok között kisorsolásra kerül a

a) igen

Az előző számban megjelent teszt helyes

b)nem

megoldása:

Legendák nyomában című dvd sorozat egyegy darabja.

6.Összesen mennyi Lajos uralkodott Fran-

1 – B (Afrikában).; 2 – A (Híres néger tán-

A helyes megfejtést a következő hírlapban

ciaországban?

cos- és énekesnő); 3 – C (Nem virág, hanem

olvashatják.

a) 8

b) 15

c) 18

rovar); 4 – A (Johnny Weismüller); 5 – B
(felcser); 6 – A (Michelangelo); 7 – C

Kellemes időtöltést kívánok!
7. Ki találta fel a barométert?

(gyilkos galóca); 8 – B (két folyót vezetett

1. Állat vagy növény a valódi szivacs?

a) Thomas Alva Edison

rajta keresztül); 9 – A (az ekevas előtti füg-

a) növény

b) Evangelista Toricelli

gőleges kés), 10 – C (dán).

c) James Watt

Május 20-ig négy játékos küldte vissza a

b) állat

2. Mi volt Kinizsi Pálnak az eredeti

kérdéssort, az általa helyesnek gondolt

foglalkozása?

8. Hány darab van egy nagytucatban?

válaszokat bejelölve.

a) eredetileg is katona volt

a) 144

A

b) 60

c) 12

nyertese:

Kondits

Zsolt.

Nyereménye a Legendák nyomában című

b) asztalos inas
c) molnárlegény
3. A lennek mely részeit lehet felhasználni?

9. Melyik ország hőse volt Tell Vilmos?

sorozat A templomos lovagok című epizód-

a) Hollandia

ja. Gratulálok a nyertesnek.

b) Svájc

c) Norvégia

(két helyes válasz van)
a) magját

játék

b) szárát

SAVANYU BEÁTA
c) gyökerét

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Falunap
Az idei évben a falunapot kétnaposra tervezzük.
Időpontja: 2011. július 15–16.

első három helyezett oklevelet és érmet, továbbá az első helyezett
serleget kap „A falu legerősebb embere 2011” felirattal.

A Papkeszi Falunapok megnyitórendezvényére 2011. július 15-én,
pénteken, 17 órától kerül sor Papkeszin, a Kultúrházban. A tervek
szerint a megnyitóműsorban a „Vadrózsa” Napköziotthonos
Óvoda ovisai és a Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport lép fel
(ez utóbbi az ősszel bemutatott Nóti Károly Lepsénynél még megvolt című bohózatával lép színpadra), majd Gombor József festőművész kiállításának megnyitója. (A kiállítás július 22-ig lesz
megtekinthető a Kultúrház nyitva tartási idejében.)

– Ügyességi verseny hölgyeknek 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 „Micsoda nő 2011” felirattal.

Szombat délelőttre az alábbi versenyeket hirdetjük meg:

A részletekről érdeklődni a Kultúrházakban lehet személyesen
vagy az alábbi telefonszámokon: Papkeszin: 588-680, Colorban: 484-556 nyitva tartási időben.

– FŐZŐVERSENY Min. 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.
– „Falu legerősebb embere 2011” verseny. Egyéni jelentkezéssel,
nevezési díj nincs. A versenyre csak helyi lakosok jelentkezhetnek. Minimális életkor 14 év. Minden résztvevő emléklapot, az

A versenyekre nevezni a Ráczkevi büfében és a Kultúrházakban
lehet nyitva tartási időben 2011. július 11-ig.

A versenyszámok kellő érdeklődés esetén kerülnek megvalósításra (csapatversenyeknél min. 3 csapat, az egyéni versenyeknél minimálisan 3 fő jelentkezése szükséges.)
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ

