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Ne szaggassuk fel a behegedt sebeket,

Ne újítsuk fel a fájó emlékeket.

Mégis ejtsünk könnyet azok emlékére,

Kiknek jeltelen sír lett a harci bére.

Amikor elmentek virágos kalappal,

Versenyre keltek a dalos madarakkal.

Elmentek meghalni királyért, hazáért

Drága béren szerzett szép Magyarországért.

Mentek, mint vitézek bátran csak előre,

Elmentek meghalni a csatamezőre.

Elmentek, hogy többé ne jöjjenek vissza

Kihulló vérüket idegen föld itta.

Itt hagyták az apát deresedő hajjal,

A jó édesanyát szívet-tépő jajjal

Fájó szívű hitvest vigasz nélkül árván

Kicsike gyermeket síró anya karján.

Huszonkét hőse van kicsi falucskánknak

Örökös a gyásza huszonkét családnak.

Huszonkét házban üres a hős helye,

Szeretteik szíve bánattal van tele.

Hősök nem halnak meg, ők örökké élnek,

Turulmadár tárd ki szárnyaid az égnek.

Sóhajtásunk vidd el idegenbe, messze,

Idegenben nyugvó drága tetemekre.

Hősök nem halnak meg, ők újra élnek,

Turulmadár tárd ki szárnyaid az égnek.

Súgd meg a hősöknek, hogy híven szeretünk,

Emléküket áldjuk, sohasem feledünk.

Hőseink emléke itt van falucskánkban

Fehér márványtábla a templom falában,

Hősök ligete a huszonkét kis fával

És az emlék a turulmadárral.

Aki vérét adta, nem halhat meg soha

Mutatja az aranybetűk minden sora.

Huszonkét hős neve márványkőbe vésve

Bizonyság lesz róla időtlen időkre.

A másik oldalon a rokkantak sora,

Egyik élő halott, másiknak rongy az ina.

Mind egy célért küzdött, mind megállta helyét,

Itt az arany betűk megőrzik a nevét.

A harmadik oldal azt mutatja nékünk,

Mind elszánt, bátor volt, hadba ment vitézünk.

Ágyútűzben-harcban megállta a sarat,

Vitéz volt a magyar, mindig az is marad.

Messze nyugvó hősök, ti azt nem tudjátok,

Mireánk lesújtott a Trianoni átok

Szép hazánk csonka lett, négyfelé van vágva,

Hallik a rab testvér fájó sóhajtása.

Idegen Hargita havas, zord csúcsával,

A Bánát a Bácska híres búzájával.

Idegen lett Erdély, Pozsony, Kassa, Száva,

Fiume, Adria kékellő hulláma.

Papkeszi Ifjúsága, Leventék, Tűzoltók,

Hajtsátok meg azt a háromszínű zászlót,

Mert ezért harcoltak, meg is haltak érte,

Ezerszer is áldott hőseink emléke.

Fájó szívű anyák, hitvesek, leányok,

Hozzatok minden nap csak egy szál virágot!

És ti édesapák, testvérek, legények,

Kalapotokat itten mindég levegyétek!

Mi, kik ünnepelünk könnyező szemekkel,

Mondjunk egy-egy imát hálaadó szívvel.

Áldja meg az Isten porladó bordáikat,

Áldja meg az Isten széjjelszórt csontjaikat.

Jó Istenünk kérünk, halld meg hő imánkat,

Tedd naggyá eltiport, elrabolt hazánkat.

Legyen magyar, mi volt Hargitától végig,

A magyar igazság hasson fel az égig. 

(1935. május 25-én a Papkeszi hősi emlékmű
felavatására írta id. Baka Károlyné papkeszi
asszony. A verset az ünnepségen Banai Vilma
szavalta el.)

Hősök emlékünnepén
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A Képviselő-testület 2012. december 13-án
rendkívüli ülést tartott. A Képviselő-testület

kinyilvánította, hogy az önkormányzatok

költségvetési törvényben biztosított kon-

szolidációval élni kíván, az állam által biz-

tosított, egyszeri vissza nem térítendő költ-

ségvetési támogatást igénybe veszi. A kon-

szolidációval érintett összeg 2012. december

12. napján 34.803.767.- Ft volt.

A Képviselő-testület 2012. évi utolsó rendes

ülését 2012. december 19-én tartotta.

• Tájékoztatót hallgatott meg a Várpalotai

Közüzemi Kft. által biztosított hulla-

dékgazdálkodási szolgáltatásról.

• Ellátási szerződés megkötéséről határozott

a NAPÁVA Szociális Szolgáltató Köz-

hasznú Nonprofit Kft-vel a településen élő,

házi segítségnyújtásra szoruló idős, beteg

emberek szociális alapellátása érdekében.

• Rendeletet alkotott az egyes önkor-

mányzati rendeletek módosításáról, mely-

ben módosította az egyes gyermekvédelmi

és szociális ellátásokról szóló 15/2011.

(IX.29.) önkormányzati rendeletet. Jelen-

tős változás a rendelet korábbi szabályo-

zásához képest, hogy az átmeneti segély,

illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támo-

gatás csak a településen állandó lakó-

hellyel rendelkező és életvitelszerűen ott

élők részére állapítható meg. 2013. január

1-jétől nincs lehetőség az ápolási díj

méltányosságból történő megállapítására.

Meghatározta a Képviselő-testület a szo-

ciális célú tűzifa támogatásban részesít-

hető személyek körét, illetve a támogatás

mértékét. Hatályon kívül helyezte a tiltott,

közösségellenes magatartásokról, vala-

mint a tiltott közösségellenes magatartás

elkövetőjével szembeni pénzbírság kisza-

básának szabályairól szóló 7/2012. (V.

31.) önkormányzati rendeletét.

• Elfogadta a Képviselő-testület 2013. I.

félévi munkatervét.

• Az önkormányzat és intézményei tűzvédel-

mi felülvizsgálatával Király József villa-

mosmérnök, egyéni vállalkozót bízta meg.

• Döntött a Vitéz Bartha Andor Művelődési

Ház bérleti díjából befolyt bevétel felhasz-

nálásáról.

• Módosította a háziorvosi feladatokat

ellátó Rimmed Bt.-vel kötött feladat-ellá-

tási szerződést.

• A könyvtári kötelező feladatellátásra

megállapodás megkötését határozta el az

Eötvös Károly Megyei Könyvtárral.

A Képviselő-testület 2013. január 10-én

rendkívüli ülést tartott. Megtárgyalta a

közös önkormányzati hivatal létrehozásá-

nak lehetőségeiről szóló tájékoztatót, és úgy

döntött, hogy a közös önkormányzati

hivatal létrehozását Balatonfűzfő Város

Önkormányzatával kezdeményezi.

A Képviselő-testület 2013. január 15-én

megtartott rendkívüli ülésén döntést hozott

a közös önkormányzati hivatal létrehozásá-

val kapcsolatos tárgyalások szempontrend-

szeréről.

A Képviselő-testület 2013. január 21-én

megtartott rendkívüli ülésén megtárgyalta az

állami tulajdonú vagyonelemek tulajdon-

jogának átruházásával kapcsolatos előter-

jesztést, és úgy döntött, hogy a felajánlott

ingatlanok (049/14. hrsz. külterületi út,

049/37. hrsz. külterületi út, 056/20. hrsz.

külterületi út, 356. hrsz. belterület:

beépítetlen terület 1/2 része és a 371. hrsz. bel-

terület: beépítetlen terület 1/2 része) térítés-

mentes önkormányzati tulajdonba adását

nem kezdeményezi, mivel az Önkormányzat-

nak érdekében nem áll, előnnyel nem jár, az

átvétellel csak kötelezettsége keletkezhet.

A Képviselő-testület 2013. január 30-án

tartott ülésén

• Tájékoztatót hallgatott meg Papkeszi

község ivóvízhálózata I. ütemének rekon-

strukciójáról.

• Elfogadta a művelődési házak 2012. évi

tevékenységéről szóló beszámolót.

• Jóváhagyta a művelődési házak 2013. évi

programját, és a program végrehajtásához

szükséges költségvetést.

• Első fordulóban megtárgyalta az Önkor-

mányzat 2013. évi költségvetéséről szóló

előterjesztést.

• Módosított az Önkormányzat 2012. évi

költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 10.)

önkormányzati rendeletét.

• Tájékoztatót hallgatott meg a „Vadrózsa”

Napköziotthonos Tagóvoda külső hőszige-

telésére megnyert BM pályázatról, továbbá a

„Mókuska” Bölcsőde épületének átvételéről.

Önkormányzati hírek

A „Vadrózsa” tagóvoda külső hőszigetelése pályázati támogatásból
Örömmel tájékoztatom a tisztelt Olvasókat

egy újabb sikerről: Önkormányzatunk

Balatonfűzfő Város Önkormányzatával

közösen 2012. április 2-án pályázatot nyúj-

tott be a „Vadrózsa” Tagóvoda külső hom-

lokzati szigetelésére. Ennek eredményeként

2 512 000 Ft összegű vissza nem térítendő

támogatást nyert a Belügyminisztériumtól

„az önkormányzati feladatellátást szolgáló

fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások

igénybevételének részletes szabályairól”

szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet szerinti

pályázatán.

A beruházás összköltsége 3 140 000 Ft, a

628 000 Ft saját forrást Papkeszi Községi

Önkormányzat biztosítja. Balatonfűzfő

Város Önkormányzata a projekt kapcsán a

gesztor szerepét tölti be, mivel az óvodai ne-

velés intézményfenntartó társulás keretében

működik.

A projekt az épület külső homlokzati

hőszigetelését és a festési munkát tartalmaz-

za. Az épület összes szigetelendő falfelülete

430 m2, ebből 413 m2 10 cm vastag szigetelést

kap, 17 m2-nyi területre (az ablakok spalettá-

ja) 2 cm vastag szigetelés kerül.

A kivitelezési munkálatok várhatóan 2013.

februárjában kezdődnek, a beruházás

végleges műszaki átadás-átvételének terve-

zett időpontja 2013. május 31.

A kivitelezési munkálatok során 1 fő köz-

foglalkoztatott lesz a kivitelező segítségére,

akit másfél hónapon keresztül foglalkoztat-

nak határozott idejű közfoglalkoztatási

jogviszony keretében a támogatási összeg

legalább 5%-ának mértékéig (125 600 Ft).

RÁCZKEVI LAJOS

POLGÁRMESTER
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt
Képviselőtársaim! 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Papkeszi
polgárai!
Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub

tagsága és elnöksége nevében köszönöm,

hogy megtisztelték mai rendezvényünket.

Emlékezni jöttünk ezen a délutánon, a

hetven évvel ezelőtt történt eseményekre,

a II. világháború, magyar szempontból

legszomorúbb tragédiájára. Hét évtized-

nyi távolságban is fájdalmas ez a megem-

lékezés, amely a 2. magyar hadsereg

totális összeomlásáról, a háború emberte-

len valóságáról szól.

Őszinte tisztelettel és hálával gondolunk

a kétszázezer magyar hősre, a hadseregre,

amely halottakban, sebesültekben, hadi-

foglyokban közel százötvenezres veszte-

séget szenvedett. Különösen, ha még azt

is hozzá tesszük, hogy a rá következő két

évben, további százezrek váltak a háború

áldozataivá, a frontokon és a hátország-

ban egyaránt. Igazán jó szívvel és kegye-

lettel emlékezünk a mai napon azokra a

papkeszi polgárokra, akik ennek a bor-

zalomnak az idején váltak áldozatokká. 

Kevés olyan tragédiája van a magyar

(had)történelemnek, amely akkora létszá-

mú halott, eltűnt és sérült katonát ered-

ményezett, mint az 1943. január 12-én

kezdődő doni áttörés. Ennek kezdetei

1942 elejéig nyúlnak vissza, amikor is for-

dulat következett be Magyarország

második világháborús katonai részvé-

telében. A Barbarossa-terv meghiúsulása,

valamint az 1941–42-es téli szovjet ellen-

támadás során elszenvedett személyi és

anyagi veszteség arra sarkallta Hitlert,

hogy határozottan követelje szövetsége-

seitől hadseregeik nagyobb arányú

bekapcsolódását a hadműveletekbe. A 2.

hadsereg parancsnoksága által mozgósí-

tott 207 ezer fős személyi állomány össze-

állításánál a magyar hadvezetés, a minisz-

tertanács 1942. január 26-i határozatá-

hoz igazodott. Ez azt jelentette, hogy

frontszolgálatra az ország területéről

egyenlő arányban hívjanak be tarta-

lékosokat és az így mozgósítottak csak kis

mértékben érintsék a honvédség legjob-

ban kiképzett állományát. A mozgósítás

lebonyolítására a szombathelyi III., a

pécsi IV. és a miskolci VII. hadtestet

jelölték ki. A kiszállítást követően a had-

sereg csapatai súlyos harcok árán érték el

a Don folyó vonalát, ahol német alá-

rendeltségbe kerülve, a hadsereg személyi

állományához és felszereltségéhez képest

széles arcvonalon foglaltak védőállást. A

német és a szovjet hadosztályokhoz viszo-

nyítva jóval gyengébben felszerelt magyar

hadosztályok az 1943. január 12–13-án

megindított nagy erejű szovjet ellentá-

madásnak nem tudtak ellenállni. A ma-

gyar védelmi vonal áttörése után lőszer-,

üzemanyag-, és felszerelés hiánnyal küsz-

ködő magyar csapatok óriási veszte-

ségeket szenvedtek. Csupán az elszigetel-

ten küzdő csapatrészek hősies helytállásá-

nak volt köszönhető, hogy a 2. hadsereg

részeit sikerült visszavonni, majd a harc-

ból való kivonás után hazaszállítani. 

Kik voltak a doni hősök, miért kellett

ennek a szörnyű tragédiának így történni,

kik voltak a politikai és katonai felelősök?

Számtalan félig megválaszolatlan, nyitott

kérdés, féligazság, vagy politikai, katona-

politikai, történészi szempontból, lépten-

nyomon visszatérő, politikai kurzus-függő

magyarázat. Azon az iszonyúan hideg

januári reggelen és délelőttön, idegen

földön, a haza határaitól több mint ezer

kilométerre küzdöttek, szenvedtek és

véreztek, adták a legdrágábbat, az

életüket. Az akkori politikai hatalom

vezetői, a katonai elit: a tábornokok és

tisztek azt mondták, hogy ott kell helyt áll-

niuk, és ott kell teljesíteniük a köte-

lességüket. És az egyszerű magyar katonák

– méltóan elődeikhez – helyt álltak a sok-

szoros, jobban felszerelt túlerővel és a

hideggel szemben. Teljesítették a köte-

lességüket, tették a dolgukat esküjükhöz

híven, soha meg nem kérdőjelezve a

kiadott parancsot. A politikai-katonai

vezetés, aki felelős volt a történtekért, a

szörnyű tragédia után közvetlenül, de

később sem tudott, az anyák, feleségek és

gyermekek a nemzet elé állni, a hibás dön-

téseket beismerni, az egyszerű emberek

szemébe nézni. Ezért inkább hallgattak a

történtekről, amíg csak lehetett. A hősök

emlékét meggyalázták évtizedeken

keresztül azok is, akik nem tudtak különb-

séget tenni bűnösök és áldozatok között.

Meggyalázták azzal, hogy szégyellték a

hadifogolytáborokat túlélt és hazatért

honvédeket, a magyar föld egyszerű

parasztjait, a kétkezi munkásokat, hivatal-

nokokat, szégyellték saját fajtájukat.

Évtizedeknek kellett eltelniük, hogy a 2.

Magyar Hadsereg katonái megkapják a

hősöknek kijáró tiszteletet, az áldozatok-

nak kijáró kegyeletet. A 2. Magyar Had-

sereg Donnál elvérzett katonáira úgy

emlékezzünk, mint hősökre, hazafiakra,

akik az utolsó leheletükig teljesítették

kötelességüket. Az már történelmi tény,

hogy a közelmúltban vált lehetővé rájuk

emlékezni, de még mindig nem megfelelő

méltósággal. Emlékeztünk a katonákra, a

tisztesekre, tiszthelyettesekre, az altisz-

tekre, a tisztekre, a főtisztekre, a tábor-

nokokra, a tízezrekre, mert már szabad

volt beszélni róluk, emlékezni rájuk.

Lelkiismeret furdalástól kísérve, kezd-

tünk tisztelettel gondolni az egyszerű

katonákra, a munkaszolgálatosokra,

azokra, akik a Donnál lelték halálukat,

az orosz hómezőkön, vagy hadifogoly-

táborokban. Özvegyek, árvák, anyák és

apák siratták, siratják, ma is szeretteiket.

Emlékezni kell, tanítani kell okulásul a

felnövekvő nemzedéknek, hogy soha ne

következhessék be még egy hasonló

tragédia sem, mint a Don- kanyari. 

Emlékezés a doni hősökre, Papkeszi község áldozataira…
A Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub által 2013. január 19-én szervezett műsoron elhangzott emlékező beszéd
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1935-ben id. Baka Károlyné az I. világ-

háborús hősök emlékművének avatására

írt egy gyönyörű verset. Nem gondolt ő

arra, hogy alig tíz év múlva a II. világ-

háború hősei és áldozatai személyében

kiegészül egy új, az elesettek nevével tele

lévő emlékező tábla. Nem tudhatta azt

sem, hogy versének ismételt aktualitása

ilyen gyorsan bekövetkezik. 

A mai napon itt megjelentek, mutassunk

példát ezen megemlékezéssel tisztelegve az

elesett, megnyomorított hősök előtt.

Emlékezzünk a 2. magyar hadseregre, a

magasabb egységekre, az egységekre,

alegységekre, a benne szolgáló és életüket

áldozó katonákra. Drága bajtársaim

emlékezünk rátok!  Hiszem, hogy a temp-

lomkertben álló, vagy az országban és

határain kívül létező emlékművek és

emlékoszlopok tovább hirdetik, a II.

világháborúban elesett hős magyar ka-

tonák, bajtársaink dicső emlékét, elhunyt

hozzátartozóink, Papkeszi polgárainak

halhatatlanságát az idők végezetéig.

SIMON JÓJÁRT SÁNDOR

NYUGÁLLOMÁNYÚ REPÜLŐEZREDES

„Füttyös szél borzolja a hajunkat, vastag fel-

hők felé röppen az ébredő tavasz illata. Buk-

fencet vet az első gyemeknapsugár, télről

maradt tócsák nyelik március üzenetét. Néz-

zük egymást és mindenki hallja, amikor úgy

szólunk egymáshoz, hogy ne hallja senki.

Fogócska közben összeér a bőrünk, s nem

tudjuk, mi az a villanás, ami forró pírral szegé-

lyezi arcunk, kezünk minden milliméterét.

Új szavakat tanulunk, új értelmet kapnak a

régen tanult szavak:

A Te annyit jelent, hogy MINDEN, a

MINDEN annyit jelent, hogy TE meg ÉN.

MI KETTEN – ez jelenti a legtöbbet. Pedig

néha még szívesen cibáljuk egymás haját, azt

mondjuk: Undok vagy, te pedig nyafka és

utálatos. De egyszerre szebbek leszünk

EGYMÁS SZEMÉBEN, szebbek, mint a

kőrengetegben a kő, a kék iskolán a kék, az út

mentén az úsztatóhoz totyogó pelyhes kislibák.

Sokat szomorkodunk – jó lenne tudni,

miért. Talán  a hiány, a NÉLKÜLED –

NÉLKÜLEM 

hiánya okozza a bánat perceit. Jönnek az

első ábrándozások  a könyv felett, jön az

első elégtelen. Ezt nem lehet  megmagya-

rázni senkinek, pedig  anyu biztosan  megsi-

mogatná a fejünket, apu  pedig azt mon-

daná: gyerekszerelem. Múlnak a napok,

végre ismét nevetni látjuk egymást, az

osztályban csak minket dícsérnek, csak

rólunk beszélnek.

Pedig mi akarunk beszélni a világgal.

Elmondani első titkunkat,a hétpecsétest. De

nem lehet. A TITOK AZ TITOK. Csak

egymásnak súgjuk, hogy senki se tudja,de

mindenki értse:

MI KETTEN VAGYUNK A VILÁG!”

LEJEGYEZTE: ŐRI ZSUZSANNA

A TITOK – Az első szerelem

Papkeszi község területén (Papkeszi és Colorchemia lakótelep) a háziorvosi feladatokat

Dr. Rimay László Zoltán háziorvos látja el. A rendelés az alábbiak szerint történik:

Rendelési időben a +36-70-323-7297 telefonszámon, rendelési időn kívül a
+36-70-379-1586 telefonszámon érhető el. Hétköznapokon 16.00–7.30 között és
hétvégéken a felnőtt orvosi ügylet (Veszprém, Cserhát ltp. 1.) 88/329-650 telefonszá-
mon érhető el. Tisztelt Betegek! Kérjük, hogy a rendelési idő lejárta előtt 1/2 órával
jelenjenek meg a rendelőben!

Gyógyszertári ellátás: A gyógyszertári

ellátást a Tátorján patika által működtetett

fiókgyógyszertár biztosítja, Papkeszi, Fő u.

65. szám alatt. Nyitvatartási ideje:

Háziorvosi ellátás

A szeretet a legfontosabb 
s legszebb szó, ezt jól tudom,
erre vágyik minden ember
szerte a nagy világon.

Kapni is nagyon jó dolog,
de adni még sokkal jobb,
ha szeretetet adunk másnak,
attól mindenki boldog.

Szeretet többféle is van,
van anyai meg gyermeki,
van házastársi és baráti,
s ki tudja még, hogy mennyi.

Az a lényeg, ne csak érezd,
mondd is annak, kivel vagy,
hisz a kimondatlan szótól
még senki nem lett boldogabb!

Aztán hiába vagyunk már
ilyen fejlett korszakban,
a gondolatolvasás még
mindig nincsen divatban.

Száz szónak is egy a vége,
ne halogasd sokáig,
áraszd szét a szereteted,
s több árad vissza rád is!

Szeretet
Nyakacskáné Pribék Mária verse

Papkeszi Colorchemia ltp. Fűzfőgyártelep
Hétfő 12.00–15.00 – 8.00–11.00

Kedd 8.00–12.00 12.00–13.00 –

Szerda – – 10.00–15.00

Csütörtök 8.00–12.00 12.00–13.00 –

Péntek – – 8.00–13.00

Hétfő 12.15–14.30

Kedd 8.15–12.00

Szerda –

Csütörtök 8.00–12.00

Péntek 11.00–12.00
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Immár ötödik alkalommal került megrendezésre Colorban, a

Vitéz Bartha Andor Művelődési házban az Endrédi János
Amatőr Asztalitenisz Emlékverseny. A tavalyi évhez (2011.)

hasonlóan az idén sem sikerült elindítani a gyermek kategóriát,

ugyanis nem volt gyermekkorú jelentkező. A hölgyek

kategóriájában az idén négyen mérték össze ügyességüket. Az

urak csoportjában az idén 16 jelentkező került regisztrálásra. Az

emlékversenyt november 8-án kezdtük, a sorsolással. A hölgyek

mérkőzései november 13-án, a férfiaké november 15-én, 20-án,

22-én, 27-én, 29-én, és december 4-én voltak. A férfiak dön-

tőjébe négyen kerülhettek, amit december 6-án bonyolítottunk

le. Nagyon szép mérkőzések jellemezték a versenyt – nem csak

a döntőben, hanem a csoportmérkőzéseken is, nem kevés

meglepetéssel. Az Emlékverseny eredményhirdetésére a döntőt

követően került sor. Minden jelentkező emléklapot kapott, az

első három helyezett oklevelet és érmet, az első helyezettek a(z

új) vándorkupát vihették haza Az eredményhirdetést és díj-

átadást követően a szokásos zsíros kenyér parti és Endrédi

Jánosné Márti néni által sütött süti elfogyasztása és beszélgetés

következett.

Eredmények:
Női kategória:
I. helyezett: Derbák Bernadett

II. helyezett: Polgár Edit

III. helyezett: Savanyu Beáta

Férfi kategória:
I. helyezett: Bazsó Tamás

II. helyezett: Fekete Imre

III. helyezett: Fekete Márk

A 2010-ben és 2011-ben megrendezett karácsonyi vásár a

második évben már nem vonzott érdeklődőket, ezért gondoltam

egy adventi tárlat megszervezésére, amit ebben az évben helyi

amatőr alkotók munkáiból állítottam össze. A kiállítás meg-

nyitója december 2-án az adventi esték rendezvénysorozat első

programjának részét képezte. A tárlaton megtekinthetőek

voltak – amely december 2-től december 22-ig állt az érdek-

lődők rendelkezésére – Bazsó Zsuzsanna filctollal készült rajzai,

Horváth István és Takács Donáta Dóra festményei, Horváth

Istvánné horgolt asztali díszei, Kanizsár László és Patatics

Krisztián természetfotói és Szilvai József makettjei. A kiállítás-

megnyitót követően az irodalmi teaházban magyar írók ka-

rácsonyi novelláiból olvastunk fel.

December 9-én az adventi esték rendezvénysorozat második

programjaként játszóház került megrendezésre a papkeszi

Kultúrházban, ahol különféle technikákkal lehetett karácsonyi

díszeket készíteni. A játszóházban majdnem 20 kisebb és na-

gyobb gyermek vett részt, de az anyukák is lelkesen készítették a

díszeket. A program megvalósításában Förköli Katalin család-

gondozó is közreműködött. 

16-án az adventi esték rendezvénysorozat harmadik programján

karácsonyi műsorra hívtuk az érdeklődő lakosságot Colorban.

A műsort a colori óvodás korú gyermekek kezdték egy-egy vers-

sel: Albertus Levente, Balázs Márton, Bozsoki Barbara és

Németh Csenge tolmácsolásában kedves karácsonyi versek

hangzottak el, a gyermekek előadását a közönség nagy tapssal

és bátorító mosollyal jutalmazta. A kicsik után a nagyok léptek

a képzeletbeli színpadra: a Rest Macskák Amatőr Színjátszó

Csoport tagjainak és gyermekeiknek közreműködésével az Óz,

a nagy varázsló című mesejáték következett. Majd megérkezett

– a magyarországi hagyományokhoz képest kis késéssel – a

Télapó a rendezvényre, aki a gyerekeknek szaloncukrot adott

ajándékba – egy versért vagy énekért cserébe. Az idén a gyer-

mekek nagyon bátrak és nagyon ügyesek voltak, így senki sem

maradt ajándék és a Télapó dicsérete nélkül. 2012-ben a colori

Klubkönyvtár „forgalma” jelentősen emelkedett, így itt is

megjutalmaztuk két kategóriában a könyvtár legtöbbet kölcsön-

ző olvasóit. Könyvjutalmat és emléklapot kapott a gyermek

olvasók közül Varga Viktor, a felnőtt olvasók közül Kovács

János. A műsort követően megvendégeltük az érdeklődőket –

teával, forralt borral, kakaóval, kaláccsal. 

December 22-én advent negyedik vasárnapját megelőzően

került sor a Falukarácsonyra Papkeszin a Kultúrházban.

Év végi programjaink

JátszóházAz adventi tárlat megnyitóját követő irodalmi teház
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Polgármester úr ünnepi beszédét követően ebben az évben is

könyvjutalomban részesítettük a Papkeszi Községi Könyvtár

legtöbbet kölcsönző olvasóit, két kategóriában. A gyermek

olvasók közül Magas Mária Mercédesz, Takács Donáta Dóra és

Kuka Benedek, a felnőtt olvasók közül Vadas István, Czifra

Margit és Cseszárik Józsefné vehette át az apró ajándékot. 

A műsorban felléptek a „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda

Süni csoportjának gyermekei, a Bocskai István Református

Általános Iskola 5. osztályos tanulói, majd a Colorban már bemu-

tatott mesejáték következett. A mesejáték szereplőinek ezúton is

szeretném megköszönni segítő közreműködését: Józsa Balázs

(Totó); Eszes Attila (drótostót/Óz); Horváth Annamária (Henry

bácsi/bádogember); Kukáné Horváth Barbara (Freddy/madár-

ijesztő); Horváth Katalin (Tommy/oroszlán); Humli Veronika

(Emmy néni/Jó boszorkány); Varga Zsoltné (gonosz boszorkány);

Tóth Andrea (kulcsár); Klemencz Attiláné (szárnyas majmok kirá-

lya); Klemencz Bianka, Klemencz Marietta (szárnyas majmok);

Barnóczki Bertold Boldizsár, Klemencz Attila, Takács Erik (nyu-

gorok). Köszönet a segítőknek: Őri Zsuzsanna (súgó), Takács

Tibor (kellékes), ifj. Varga Zsolt (ügyelő), Savanyu Norbert (hang-

technika). A műsort követően itt is megvendégeltük a nézőket. 

Bízom abban, hogy ebben az évben is – a tavalyihoz hasonlóan – érde-

kes, színes kulturális programokkal várhatom a tisztelt lakosságot.

SAVANYU BEÁTA KULTURÁLIS SZERVEZŐÓz, a nagy varázsló

Falukarácsony – az 5. osztályosok műsora Falukarácsony – Süni csoport műsora

Tisztelt versmondó és verset szerető nyugdíjasok!

Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub a hagyományoknak megfelelően,

2013. március 16-án tartja Papkeszi községben, a IV. „Petőfi Sándor versei” versmondó versenyt. 
Szeretettel hívjuk községünkbe azokat a versmondó nyugdíjasokat, akik Petőfi Sándor költészetét

kedvelik. A versenyen a költő által írt, egy szabadon választott verssel lehetséges részt venni.

Résztvevők: nyugdíjas versmondók
A verseny időpontja 2013. március 16. 16.00 óra
A verseny helyszíne: Papkeszi község Művelődési Háza 
Jelentkezési határidő: 2013. március 11.
A jelentkezőknek részletes tájékoztatást tartalmazó meghívót küldünk.

A verseny díjai: Értékes könyvek, ajándékok, oklevél. Jelentkezni a „Jelentkezési lapon”

lehetséges, amelyet Papkeszi község honlapjáról (www.papkeszi.hu) lehet letölteni,

vagy személyesen a Művelődési Házban Savanyu Beáta kulturális szervezőtől igényelni.

Felvilágosítás telefonon: 88/588-680-as telefonszámon.

PAPKESZI ŐSZIRÓZSA NYUGDÍJAS KLUB

Felhívás „Petőfi Sándor versei” versmondó versenyen való részvételre
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Papkeszi Község Önkormányzata
Versmondó versenyt szervez,

melynek célja a Költészet napjának
méltó megünneplése.

A versenyre jelentkezni Weöres Sándor és kortársainak
verseivel lehet.

Javasolt költők: 
Weöres Sándor, Benjámin László, Csorba Győző,

Darázs Endre, Devecseri Gábor, Jánosy István, Juhász Ferenc,
Kálnoky László, Károlyi Amy, Keresztury Dezső,

Kormos István, Mándy Stefánia, Nagy László,
Nemes Nagy Ágnes,  Pilinszky János, Rába György,

Rákos Sándor, Somlyó György, Szabó Magda, Szécsi Margit,
Vas István, Veres Miklós, Vészi Endre, Vidor Miklós

Szabályok:
Egy-egy kategória elindításához minimum 5 fő jelentkezése

szükséges. Jelentkezni egy verssel lehet,
a szerző és a cím pontos megjelölésével.

A műveket felolvasni nem lehet.

A verseny értékelése:
A produkciókat 3 fős zsűri értékeli, amely mindegyik

kategóriában az 1–3. helyezetteknek oklevelet és
könyvjutalmat ad ki. 

Kategóriák:
• óvodás,

• általános iskola alsó tagozatos,
• általános iskola felső tagozatos,

• középiskolás, felnőtt.

A rendezvény időpontja: 2013. április 13-án 15.00
Helyszíne: Kultúrház, Papkeszi, Fő u. 21.

Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók:
A jelentkezési határidő: 2013. március 19.

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet.
A jelentkezési lapot a megadott határidőig a rendezvény

szervezőjénél kell leadni személyesen
(Kultúrház, Papkeszi, Fő u. 21.) vagy

elektronikusan az epapkeszi@gmail.com email címen. 
További információ: Savanyu Beáta 588-680

Kísérő rendezvények (tervezet):

2013. április 11-én 17.00 órától
Nyéki Andrea amatőr festő kiállításának megnyitója, majd

Felolvasószínpad—kortárs költők versei

2013. április 12-én 17.00 órától
Irodalmi est—vendégünk Bertók László költő

2013. január 25-én – a Magyar Kultúra Napi rendezvények

keretében – Péller Andrásné előadásában ismerkedhettünk meg a

magyar történelem híres asszonyaival. Az előadás nagyon érdekes

és eddig kevésbé ismert információkat tartalmazott számunkra, a

meglehetősen kis számú – szinte már családias – érdeklődő közön-

ség számára. Péllerné Pannika, aki negyven évig tanított történel-

met és magyart az egyik veszprémi középiskolában, és akinek

nyaranta rendszeresen vannak előadásai a Balaton-környéki

településeken, elsősorban Balatonszepezden, gyakorlott előadó-

ként olyan kellemes hangulatot teremtett, hogy figyelmünket az

előadás végéig „fogva tartotta”, mi pedig beleéltük magunkat

azoknak a hölgyeknek az életébe, láttuk sorsukat lelki szemeink

előtt. A magyar történelem olyan kevés alkalommal említ meg

hölgyeket, akik talán nem vívtak csatákban vagy nem ugrottak a

mélybe az ellenséggel, de úgy élték az életüket, hogy az hatással

volt, mégpedig jó hatással, szűkebb, vagy tágabb környezetükre.

Áldozatos munkájukkal például megmentettek egy várost, vagy

talán az egész országot egy súlyos járványtól; pártfogolták a

költőket, az iskolai oktatást; segítették jobbágyaikat; néha várat

védtek; vállalták a vándorszínészettel járó nélkülözést, szegény-

séget, csak azért, mert magyar nyelven akartak játszani; feláldoz-

tak családot, hogy álmaikat megvalósítva tanulhassanak.

Emlékeznünk kell ezekre az asszonyokra! (Az alábbiakban az elő-

adásban szereplő híres asszonyokról olvashatnak.)

Kanizsai Dorottya a 16. században élt magyar főúrnő, előbb

Geréb Péter nádorhoz ment férjhez, majd annak halála után a szin-

tén nádor Perényi Imre felesége. Nyilvános iskola híján a nemesi

családok leányaikat híres főúri asszonyokhoz adták nevelőbe –

Kanizsai Dorottya háza messze földön ismertté lett. A lányok nem-

csak a korabeli tudnivalókat sajátították el, hanem emberségre,

helytállásra is nevelte a nagyasszony példája őket. A mohácsi csata

után Perényi Ferenc holttestét keresve, a környék papjai és 400

jobbágya segítségével közös sírba tétette az elesett hősöket, megad-

va a végtisztességet nekik. Utolsó éveit Sárváron töltötte testvére

gyermekeinek nevelésével. Második férje halála után visszavonul-

tan töltötte az életét. A szegények és elesettek támogatója volt.

Kanizsai (Kanizsay) Orsolya magyar főúrnő, Kanizsai Dorottya

testvére. 14 éves korában óriási vagyon örököseként vette őt

feleségül Nádasdy Tamás, a későbbi nádor. Férje hivatali távollétei

alatt sárvári várukból maga igazgatta birtokaikat, amiben gyakori

betegségei sem akadályozták meg. Korának egyik legműveltebb

asszonya volt, kiterjedt levelezést folytatott ismerőseivel. Ismert

kertész hírében állt. Házasságukból későn (1555) született egyetlen

fiuk, a „fekete bég” néven ismert hadvezér, Nádasdy Ferenc.

Kanizsai Orsolya a „nagy nádor” özvegyeként hunyt el Sárváron,

s vele együtt kihalt a történelmi Kanizsai család is.

Lórántffy Zsuzsanna
Korán árvaságra jutott, 9 éves volt, amikor meghalt édesanyja,

14 évesen pedig elvesztette édesapját is. 16 évesen lett a 23 éves

Híres asszonyok

Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata

tisztelettel meghívja a település lakosságát

az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
emlékműsorára, amely
2013. március 15-én 10.30 órától
kerül megrendezésre a papkeszi Kultúrházban.

Az emlékműsort követően kerül sor

a 2012-ben született gyermekek emlékfájának

elültetésére a közösségi parkban.
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borsodi főispán, ónodi kapitány, Rákóczi György felesége, aki-

vel 32 évig boldog házasságban élt. Az ifjú házasok rövid

szerencsi tartózkodás után költöztek Sárospatakra. Ettől kezdve

a nagyasszony haláláig tartó időszak volt Sárospatak és a

Sárospataki Kollégium fénykora. Házasságukból négy fiúgyer-

mek született, de csak kettő, György és Zsigmond érte meg a fel-

nőtt kort, bár 30 éves korában már Zsigmond is meghalt.

1630-ban I. Rákóczi Györgyöt Erdély fejedelmévé választották,

és a következő évben a család Erdélybe költözött, de vagyonuk

központja továbbra is Sárospatak maradt, és a fejedelemasszony

ezután is sokat időzött Sárospatakon. Férje oldalán tevékenyen

részt vett a családi birtokok kormányzásában, majd a Habs-

burg-ellenes hadjáratok idején a katonafogadásokban és

csapatszervezésekben is. Kitűnő gazda és kertész, nagy párt-

fogója a kálvinista egyházi és iskolai intézményeknek. A pataki

kollégium sorsa különösen szívügye volt. Férje halála után fiá-

val, Zsigmonddal együtt Erdélyből Sárospatakra költözött, erre

az időre esik a kollégium virágkora. Hazai és külföldi neves pro-

fesszorokat hívott meg a kollégiumba, amelyet a református

egyházi és pedagógiai megújulási törekvések központjává épített

ki. Pártolta és segítette a puritánusokat.

Báthory Erzsébet
Az ecsedi kastélyban töltötte gyermekkorát. Nádasdy Ferenc

gróffal, aki nála öt évvel volt idősebb, tizenegy éves korában

jegyezték el egymást, és 1575-ben lépnek frigyre. Nádasdy gróf

feleségének a csejtei kastélyt és a körülötte lévő 12 falut adta

nászajándékba. Miközben Nádasdy Ferencet – akit kegyetlen-

sége és bátorsága miatt „Fekete Bégként” is emlegettek – a török

ellen vívott csatározások kötötték le, Erzsébet sokat tartózkodott

egyedül, magányos és zárkózott volt. Pártfogásába vette a török

által kirabolt-fölégetett falvak legyilkolt férfiainak özvegyeit, a

megerőszakolt, mindenükből kifosztott lányokat-asszonyokat,

nemzetiségükre való megkülönböztetés nélkül. Erzsébet alakját

már férje életében is sötét homály övezte. Okkult tudományokról

és megkínzott szolgálókról beszéltek. Állítólag szüzek vérében

fürdött, hogy megőrizze fiatalságát. Ezeket a mendemondákat

azonban egyértelműen cáfolják különböző biológiai tények.

Báthori Erzsébet a saját jobbágyaival anyai szeretettel bánt, és

sosem ölt meg senkit közülük, bár az akkori viszonyok közt ez

nem lett volna hallatlan. Ellenfelei később ezzel magyarázták,

hogy nagyon sokáig nem került sor viselt dolgainak fel-

göngyölítésére. Fontos megjegyezni, hogy az első vádak csupán

Báthori Erzsébet letartóztatása után hangzottak el, és akkor is

olyan belső szolgálóktól, akiket kínvallatással bírtak „jobb

belátásra” - azaz vallomásra. A történet alapját egy jezsuita pap

által papírra vetett iromány alkotja, amely Báthori Erzsébet

halála után több mint száz évvel keletkezett. Ennek fényében a

fenti történet valóságtartalma erősen megkérdőjelezhető. Báthori

Erzsébetet 1610. december 29-én tartóztatta le Thurzó György

nádor, aki meglepetésszerűen látogatta meg. Erre a Báthori

Erzsébet körül keringő pletykák kényelmetlensége (meg irigyelni

való nagy vagyona?) miatt volt szükség, ugyanis a Báthory család

rokonságba került a Zrínyi családdal, sőt magával a nádorral is.

A vád szerint a csejtei kastély udvarában több lány holttestét

találták eltemetve, amelyeken sérülések voltak. Ez indította

előzetes vizsgálatra és számtalan tanúvallomás jegyzőkönyvbe

vételére a nádort (aki hivatalból járt el Báthori Erzsébet

ügyében). A visszavonultan élő asszony ellen eljárást indítottak,

aminek során a kínvallatás hatására szolgálói és komornái beis-

merő vallomást tettek. Az ő sorsuk a lefejezés lett egy héttel

később. Testüket máglyán elégették. Nádasdy özvegyét élete

végéig a csejtei várban tartották fogva, befalazva, per és ítélet

nélkül. Erzsébet itt halt meg 54 évesen, elborult elmével.

Zrínyi IV. Ilona 
1666. március 1-jén férjhez ment I. Rákóczi Ferenchez. Nem

sokkal harmadik gyermekük, Ferenc születése után meghalt

I. Rákóczi Ferenc. Az özvegyen maradt Zrínyi Ilonának sikerült

elérnie a császári udvarnál, hogy ő maradhasson a gyermekei

gyámja. 1682-ben feleségül ment Thököly Imréhez. Cselekvő

részese volt második férje oldalán a Habsburgok elleni kuruc

felkelésnek. Zrínyi Ilona több mint két évig védte Antonio

Caraffa generális csapatai ellenében Munkács várát. Buda

visszafoglalása után azonban helyzete tarthatatlanná vált. 1688.

január 17-én kénytelen volt a várat feladni, de elérte, hogy a vár

védői amnesztiát kapjanak a császártól, és hogy a Rákóczi-va-

gyon gyermekeinek nevén maradjon. A megállapodás értel-

mében azonban Bécsbe kellett mennie gyermekeivel együtt, ahol

a megállapodást részben megsértve, gyermekeit elvették tőle.

1691-ig az Orsolya-szűzek zárdájában lakott, ahol lányát,

Rákóczi Juliannát nevelték. Fiát, II. Rákóczi Ferencet azonban

Neuhausba vitték, egy jezsuita iskolába és anya és fia soha

többé nem találkozhattak. 1690-ben, a zernyesti csata vesztés

során Heissler gróf, császári altábornagy Thököly fogságába

került. 1692 januárjában Zrínyi Ilonát kicserélték a fogoly

tábornokra. Búcsúlevelét, amit ekkor írt fiának, II. Rákóczi

Ferenc valószínűleg sohasem kaphatta meg. 1699-ben elkísérte

férjét a török száműzetésbe. Nikomédiában halt meg, 1703-ban. 

Déryné Széppataki Róza (született: Schenbach Rozália)
A magyar színjátszás kezdeti korszakának legnevesebb színésznő-

je volt. Déryné olyan gyakori vendég volt Erdélyben, hogy tulaj-

donképpen erdélyi színésznőnek tekinthetjük. Édesanyja Pesten,

Rothkrepf belvárosi kántornál helyezte el, hogy német nyelvet
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tanulhasson, itt került kapcsolatba a színészettel. 1810. március

29-én lépett fel először, a Hamletben, amelyben udvari dámát

alakított. Ebben az évben eldöntötte, hogy nem megy haza,

továbbképzi magát a színész pályára. Eleinte kissé selypített,

azonkívül pedig sok volt a színpadi játékán a csiszolnivaló.

1813-ban férjhez ment Déry Istvánhoz, de mivel férje gyakran

bántalmazta, nem váltak el törvényesen, de külön éltek. 1819

őszén Kilényi Dávid vándor színtársulatához szerződött, fellépett

Székesfehérváron, Szombathelyen, majd Komáromban. Már

ebben az időszakban is közkedvelt volt. Harminc éves korára

neve már fogalommá vált, ő volt az első magyar primadonna.

1847-ben búcsúzott a színpadtól, visszatért férjéhez. Déry István

1862 januárjában hunyt el, akkor Róza húgához költözött.

Utoljára 1868-ban lépett fel, Egressy Ákos jutalomjátékán, ölben

vitték fel a színpadra. Déryné 1872. szeptember 29-én, 78 éves

korában hunyt el miskolci otthonában.

Jókainé Laborfalvi Róza 
Döbrentei Gábor biztatására 1833-ban lépett színpadra a budai

Várszínházban. 1837-ben átszerződött a Nemzeti Színházba,

ahol tragikai szerepeket játszott, Kántorné Engelhardt Anna

kezéből véve át a stafétabotot. Sokat dicsérték mélyzengésű

hangját, szavalótehetségét, alakját és kifejező tekintetét. 1848.

március 15-én, Katona József Bánk bánjának az előadásán

találkozott a nála nyolc évvel fiatalabb Jókai Mórral, egy

kokárdát tűzve a férfi kabátjának hajtókájára. Még ebben az

évben feleségül ment hozzá. A házasság nagy botrányt kavart,

az író családja és barátai (például Petőfi Sándor is) nehezen

törődtek bele a kapcsolatba, különösen, mert a feleségnek volt

egy házasságon kívül született, ekkor 12 éves lánya, Benke

Róza, akinek az apja a kor ünnepelt színésze, Lendvay Márton

volt. Laborfalvi visszavonulásáig, 1859-ig szinte egyeduralkodó

volt, akadt olyan pályatársnője, aki azért ment külföldre, mert

nem érvényesülhetett mellette. 1857. szeptember 3-án az ő

vendégjátékával (és Jókai beszédével) nyitotta meg kapuit a

Miskolci Nemzeti Színház. Itt később, 1883-ban egy búcsúfel-

lépés erejéig ismét színpadra lépett.

Blaha Lujza (született Reindl Ludovika)
„A nemzet csalogánya” első férjével, a 37 éves Blaha János kar-

mesterrel 16 évesen esküdött. Tőle kapta zenei képzését. Férje

nevét – bár még két házasságot kötött – élete végéig viselte. Má-

sodik férje Soldos Sándor földbirtokos volt. Harmadik házas-

ságát báró Splényi Ödön rendőrtanácsossal kötötte 1881-ben. 

Először hat évesen lépett színpadra az esztergomi Fürdő Szálló-

ban. Játszott Szabadkán és Debrecenben is, de főként a fővárosi

színházakban szerepelt.

1866-ban Debrecenben szerződtették, 100 ezüstforintos fizetéssel.

Bécsi vendégjátéka ismertté tette őt az osztrák operettvilág körében.

A Carelteather szerződtetni szerette volna, ám Blaháné visszautasí-

totta az ajánlatot, azzal az indokkal, hogy ő magyar és magyar

színésznő akar maradni. 19 éves volt, mikor első férje elhunyt. Két

évvel később Szigligeti Ede szerződtette a Nemzeti Színházhoz.

1901-ben az akkori igazgató a Nemzeti Színház örökös tagjává

nevezte ki.

A Népszínház Nemzetivel történő összevonása gyakorlatilag a

népopera műfajának elhalását eredményezte. Blaha, aki a nép-

opera műfajában mozgott a legotthonosabban, ettől kezdve prózai

szerepekben is kénytelen volt bizonyítani. 1909-ben Móricz: Sári

biró-jában, vagy a „Lányom”-ban tündöklő alakítását a kritika és

a nézők is egyaránt dicsérték. Férjének 1909-ben bekövetkezett

halála azonban visszavonulásra késztette. Utoljára 1923-ban lépett

színpadra a Városi Színházban, a Népszínház nyugdíjasai

tiszteletére rendezett ünnepségen, de itt nem énekelt. A filmezéstől

idegenkedett, zavarta a hangnélküliség, az erőteljes maszkírozás, a

mozdulatok groteszksége. 1926. január 18-án, 76 éves korában

hunyt el a színész „Nagyasszony”.

Hugonnai Vilma 
Grófi család ötödik gyermekeként született. Alapismereteit otthon,

majd a pesti Prebstel Mária leánynevelő intézet bentlakásos tanuló-

jaként szerezte. Akkoriban erről a szintről nem léphetett tovább egy

nő sem Magyarországon. Alig 18 évesen férjhez ment Szilassy

György földbirtokoshoz. Ebből a házasságból egy gyermeke

született. Férje nem érdeklődött a szellemi dolgok iránt, az ifjú

Vilmának azonban elsősorban a természettudományok kötötték le

figyelmét. Huszonkét éves volt, amikor értesült arról, hogy a zürichi

egyetemre nők is beiratkozhatnak, viszont ehhez férje beleegyezése

is kellett. Ezt megkapta, de anyagi támogatást nem, így nagyon

nehéz körülmények között élt. 1872-től lett a zürichi egyetem hall-

gatója, 1879. február 3-án védte meg disszertációját és orvossá

avatták. Az egyetem sebészeti klinikáján dolgozott, majd egy

alapítványi kórházban töltött egy évet. 1880 februárjában tért

haza. Diplomájának elismertetése rendkívüli akadályokba

ütközött: 1881. március 31-én letette a hazai egyetemi tanul-

mányokhoz feltétlenül szükséges érettségi vizsgát. 1882 májusában

kérte orvosi oklevelének elismertetését. Kérelmét a pesti orvostanári

kar támogatta, de Trefort Ágoston vallás- és közoktatási miniszter

– az érvényes törvényekre hivatkozva – elutasította a nosztrifi-

kálást. Ekkor letette a szülésznői vizsgát, és szülésznőként

működött. Szilassyval kötött házassága végleg felbomlott, és

betegek sokaságát kezelte, hogy ebből tartsa fenn családját. Ebben
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Elteltek a decemberi szép ünnepek, átéltük a Mikulás-várás min-

den izgalmát, vajon a nehéz puttony rejt-e mindenkinek

ajándékot, aztán pár héttel később már a Jézuska tette ajándékait

a karácsonyfák alá a csodálatosan feldíszített csoportszobákban.

A szülői csoportpénzekből gazdagíthattuk fejlesztő-és tár-

sasjátékainkat, de természetesen új autók, munkagépek, babák

is kerültek a csoportoknak.

Az új év első hónapja, a január nemcsak a hideget, de a régen

várt havazást is meghozta a gyermekek nagy boldogságára.

Végigélhették a tél örömeit, a hógolyózást, hóemberek építését,

szánkózást. Együtt figyelhettük az ablakból, hogy a változó

időjárás egyre elfogyasztja hóembereinket s mire e sorok megje-

lennek, talán csak a répa orrok maradnak a földön.

Madáretetőinket csapatostul látogatják a kismadárkák, tengelicék,

cinkék, gerlék, tudva, hogy ott folyamatosan találnak ennivalót.

Eltelt 5 hónap a nevelési évből, gyermekeink sokat változtak,

nagyot nőttek, nagycsoportosaink lépten-nyomon emlegetik az

iskolát, hisz szeptembertől már annak kapuját lépik át. Bizony

észrevehetően feszegetik is a határaikat, mi óvónők örülünk

amikor a foglalkozásokon, beszélgetéseink során szárnyalnak és

építhetünk ismereteikre, emlékezetükre, de előfordul, hogy a

játékban vagy más tevékenységben, ha szükséges, kissé megnye-

segetjük szárnyaikat, hogy a későbbiekben se járjanak úgy, mint

a mondabeli Ikarosz, aki mint tudjuk túlságosan közelszállt a

naphoz és lezuhant.

Amikor gyermeket vállalunk, még nem gondolunk arra, milyen

nehéz lesz majd a nevelésben középutat találni, szeretnénk

egyrészt szabadságot adni, de mégis valahol ketrecben is tartani

őket. Tegyük a kettő közé a nevelést! Adjunk szabadságot, de

várjuk el, hogy a felállított szabályokat, legyen az napirend,

elvárások, követelmények, betartsa.

Ha következetesek vagyunk, gyermekeink feleletet kapnak a

„Miértekre”, elfogadják a döntéseket, azonosulnak vele.

Ha mindent rájuk hagyunk és megpróbáljuk elkerülni a konflik-

tusokat, jönnek a mindennapos hisztik, durcáskodások,

veszekedések.

Sajnos, elég „példát” látunk erre nap, mint nap óvodánkban.

Azt kell mondanom, megéri sok-sok energiát „befektetni” a

nevelésbe, amíg kicsi a gyermek, mert az idők folyamán

megtérül a munkánk. És Kedves Óvodás Szülők! Nem ijeszt-

getésnek szánom: De a java még ezután következik!

„Figyeltem, ahogy gesztikulál, mintha egy felnőttet utánozna.
És akkor egyszer csak rám tört az az érzés. Váratlanul, minden

„A gyermek akkor emlékezik rád holnap, ha ma vagy vele.”

az időben írta „A nők munkaköre” című tanulmányát. A nők

számára is kedvező iskolareform mellett foglalt állást. Minden

olyan szervezkedésben részt vett, amely a nők egyenjogúsítását

tűzte ki céljául. 1887-ben ismét férjhez ment Wartha Vincéhez, aki

jeles vegyész, műegyetemi tanár volt. Férje kérésére felhagyott

szülésznői gyakorlatával, és elméleti kérdésekkel foglalkozott.

Ezekben az években sem adta fel orvosi oklevelének elismertetését,

ami ekkorra már az egész női társadalom problémájaként jelent-

kezett. 1895-ben királyi rendelet tette lehetővé, hogy Magyarorszá-

gon is folytathassanak egyetemi tanulmányokat a nők. 1896.

február 10-én újból kérte az uralkodótól zürichi oklevelének elis-

mertetését, ami 1897. május 14-én történt meg, amikor is

Budapesten orvosdoktorrá avatták. Ezután már hivatalosan is vé-

gezhetett magángyakorlatot, elsősorban női és szegény betegekkel

foglalkozott. Tudományos érdeklődése a gyermeknevelésre, a nők

és gyermekek egészségvédelmére, a nők ipari foglalkoztatásának

kérdéseire, a nők képzésére összpontosult. Lelkes kezdeményezője

volt a leánygimnáziumok szervezésének, a nők szellemi képzésének.

Az Országos Nőképző Egyesületben hat évig tanította a

betegápolást, a gyermekgondozást, a gyermekvédelmet, a ragályos

betegségek ismereteit. 67 éves korában elvégezte a katonaorvosi

tanfolyamot, 1915 augusztusában hadiékítményekkel díszített

érdemjelet kapott. Az első világháború ugyanis felvetette a nők

tevékenységének a szükségességét is. 14 vidéki városban szervezett

– női orvosi és betegápolói erővel – betegmegfigyelő állomást. Fel-

hívása, szervező munkája követőkre talált, amit bizonyít annak a

sok száz vöröskeresztes nővérnek és 84 orvosnőnek a szolgálata,

akik Hugonnai Vilma oklevelének nosztrifikálása után nyertek

diplomát magyar egyetemen.

(az életrajzok forrása: Wikipédia)

• Bocskai István Alapítvány
Adószám: 19264093-1-19

• Colori Ifjúsági Klub
Számlaszám: 72900020-19000307

(Forrás Takarékszövetkezet)

• Értelmet az Életnek Hagyományőrző Közhasznú Egyesület
Balatonvidéki Sorstárs Népdalkör
Számlaszám: 73900013-10005343

• Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Számlaszám: 73900102-11075473 (Zirci Takarékszövetkezet)

• Papkeszi Polgárőrség Egyesület
Számlaszám: 72900020-10501351

• Papkesziért Alapítvány
Adószám: 18224355-1-19

Számlaszám: 73900236-11082383

(Zirci Takarékszövetkezet)

• Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport
Adószám: 18217885-1-19

Számlaszám: 72900020-10503676

(Forrás Takarékszövetkezet)

A településen működő civil szervezetek, alapítványok
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A Gyermekvédelmi törvény, amely a 18 éven aluli kiskorúakra
vonatkozik, rögzíti, hogy a gyermekek neveléséért a szülő, a

törvényes képviselő, a gyermeket gondozó személy vagy a

gyermeket gondozó intézmény vezetője a felelős. A törvény

pontosan meghatározza, hogy ez a felelősség a gyermekek

megfelelő fizikai, egészségi, szellemi, értelmi, érzelmi, szexuális

fejlődére terjed ki. 

Vagyis a szülő döntheti el, gyermekét hova, meddig, kivel
engedi el, milyen szabályokat állít fel a nevelésben, milyen
elvárásai vannak vele szemben. Így a szülő, nevelő felelőssége

is, ha a felügyelet nélkül elengedett fiatal bűncselekményt

követ el, vagy annak áldozatává válik. A törvény ugyanakkor

azt is megfogalmazza, hogy a gyermek köteles az őt nevelő fel-
nőttel együttműködni, vagyis „szót kell fogadni”. A jövő

nemzedékeinek nevelése azonban társadalmi érdek és feladat

is, különösen akkor, ha szülő nem tesz eleget nevelési

kötelezettségének. 

A gyermekek oktatásán túl nevelésükben is jelentős részt vál-

lalnak az oktatási intézmények, az ott dolgozó pedagógusok.

Jogszabály írja elő az iskolák kötelességeit is, mint intézkedés

iskolán belüli erőszak észlelése esetén, vagy jelzés a Gyer-

mekvédelmi Szolgálatok felé, ha iskolán kívüli, otthoni bántal-

mazást, elhanyagolást észlelnek, vagy a Jegyző felé, ha iskola-

kerüléssel, igazolatlan hiányzással találkoznak. 

A célfeladatokat ellátó szervezetek mellett a Rendőrségnek is
vannak feladatai a gyermekvédelem területén.

Az újév új feladatot is hozott a Rendőrségnek a gyermekvédel-

mi faladatok sorába, amellyel az iskolakerülés, az oktatásból
való igazolatlan távolmaradás megelőzése a cél.

Ha tanítási napon és időben a rendőr az utcán felnőtt felügye-

lete, kísérete nélkül lát gyermekkorú, vagyis 14 éven aluli gyer-

meket csellengeni, és arra következtet, vagy információja van

arról, hogy a tanítási óráról vagy kötelező foglalkozástól

engedély nélkül maradt távol, arról engedély nélkül távozott,

akkor intézkednie kell. 
Az intézkedés első lépésben az igazoltatás. A diákigazolvány

vagy az ellenőrző bemutatása mellett ekkor mutathatja be a

tanuló azt az igazolást, amely a távollétét engedélyezi. Ilyen a

kikérő, orvosi rendelésen történő megjelenésről igazolás. A

rendőr az ügyeleten keresztül a gyermek által megnevezett

intézményt megkeresi, valódiak-e az adatok, és valóban iga-

zoltan maradt távol az oktatásból a tanuló. Sikertelen kap-

csolatfelvétel esetén, megállapodás alapján az Oktatási Hivatal

is megkereshető a tanulói jogviszony ellenőrzésére.

A „lógó” tanulót a rendőr igazolatlan távollét esetében vissza-
viszi az iskolájába, és átadja az intézmény vezetőjének.
Úgy gondolom, erről nemcsak az érintett gyerekeknek kell
tudni, hanem az őket nevelő, tanító, nekik magatartásukkal
példát mutató felnőtteknek is.

STANKA MÁRIA

R. ŐRNAGY

Rendőri feladatok az iskolakerülés ellen

figyelmeztetés nélkül. Minden szülővel megesik néha. Nézed a
gyerekedet egy teljesen hétköznapi pillanatban, és egyszer csak
rádöbbensz, hogy ő jelenti az egész életet számodra, és egyszerre
vagy meghatott és rémült, szeretnéd megállítani az időt.”

(Harlan Coben )

Szeretnék pár szót írni az óvodai étkeztetésről. Bár mindennap

lehet olvasni az aznapi étrendet, de a Szülők a milyenségéről

csak a gyermeken keresztül jutnak információhoz, márpedig ez

eléggé szubjektív!!!

A Zóna Étterem Balatonalmádiból több éve szállítja az ételt,

amelyek finomak, változatosak, nem zsírosak, nem sósak.

A gyerekek szinte mindenféle levest szeretnek. A második fogás-

nál már előfordulhatnak válogatások, heves tiltakozások, de

mindig mindenből teszünk a tányérra, és gyengéd rábeszéléssel

megpróbáljuk rávenni őket, hogy legalább kóstolják meg az

ételt. Ebből adódik, hogy bármennyire hihetetlen, de sokszor azt

is megeszik, amit otthon nem.

Repetázásra is szinte mindig van lehetőség, akár a reggeliből,

akár az ebédről van szó. Ki kell emelnem a tízórait, amely szinte

mindig valamilyen gyümölcs. Ezzel és a szülők által behozot-

takkal, gyermekeink minden nap esznek gyümölcsöt, zöldséget s

tudjuk, hogy ez milyen fontos a vitaminok miatt a szervezetnek.

Februárban a nagycsoportos gyermekek szüleinek fogadóórákat

tartunk, ahol egyenként megbeszéljük hol tart gyermekük az iskola-

érettség terén, mi az, amire külön figyelmet kell még fordítanunk,

melyik területen kell jobban fejleszteni,hogy közös munkánk ered-

ményeként  minél jobban megállja majd helyét az iskolában.

„A gyermek állandóan szembesül a kérdéssel:
– Mi leszel, ha nagy leszel?
Nagy bátorságot tanúsítana, aki ilyenkor
a felnőtt szemébe nézne, és azt mondaná:
– Én nem leszek, hanem már vagyok valami!”

ŐRI ZSUZSANNA ÓVÓNŐ
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Ha van kedve játszani, töltse ki a tesztet,

karikázza be, vagy húzza alá a helyesnek

gondolt választ, majd névvel, lakcímmel ellá-

tott borítékba helyezve juttassa el a papkeszi

vagy a colori Kultúrházba, minden páratlan

hónap (ebben az esetben 2013. március) 20-

ig. A megjelölt időpontig nem csak személye-

sen, hanem elektronikusan is eljuttatható a

könyvtárba a megoldás. A kérdések számát,

és a válaszok betűjelét feltüntetve az epap-

keszi@gmail.com email címre küldhető. (Ne

feledje nevét és lakcímét is feltüntetni!)

A legtöbb helyes választ megjelölt

játékosok között ajándékkönyv kerül

kisorsolásra. A helyes megfejtést a

következő hírlapban olvashatják. Kellemes

időtöltést kívánok.

1. Mi volt Moliére első színházának a neve?

a)Illustre Théatre

b)Petit-Bourbon

c)Comédie-Francaise

2. Mi a fruktóz magyar neve?

a)tejcukor   b)szőlőcukor

c)gyümölcscukor

3. Mire használták a kanópusz-edényt az

ókori Egyiptomban?

a)Papiruszt tároltak benne

b)A halott ékszereit helyezték bele

c)Az elhunyt belső szerveit tárolták bennük

4. Milyen eredetű étel a raklett?

a) osztrák  b) svájci  c) holland

5.Kinek a festménye az Önarckép boros-

üveggel?

a) Bartolomé Murillo

b) Mark Chagall   c) Paul Klee

6. Melyik szó nem jelzője egyik kirá-

lyunknak sem?

a) Gyáva   b) Vak   c) Kis

7. Hol élnek a pigmeusok

a) Ausztrália   b) Kelet-Ázsia

c) Közép-Afrika

8.Ki volt a Nyugat című irodalmi folyóirat

első szerkesztője?

a) Ignotus   b) Babits Mihály   c) Ady Endre

9. Kinek a találmánya a dinamit?

a) Alfred Bernhard Nobel

b) Eötvös Lóránd   c) Etienne Lenoir

10.Melyik labdarúgó csapatnak volt tagja

Puskás „Öcsi”?

a) Arsenal   b) Real Madrid CF

c) Barcelona

Az előző számban megjelent teszt helyes

megoldása:

1 – B (Hajós Alfréd – 1896-ban úszásban).;

2 – A (igen); 3 – C (kalapácsvetés); 4 – A

(igen, 19012-ben Stockholmban); 5 – B

(nem – az ausztráliai lóbeviteli tilalom miatt

a lovas-olimpiát Stockholmban tartották); 6

– B (Gerevich Aladár); 7 – C (6); 8 – B (Egy

– Csík Ferenc, aki meg is nyerte ezt a szá-

mot); 9 – C (Petschauer Attila), 10 – B

(kardvívás-csapatverseny).

Január 20-ig visszaküldött kérdéssorok

közül csupán egyet töltöttek ki hibátlanul.

A játék nyertese: Czifra Margit (Papkeszi)

Nyereménye: Veszprém megye települé-

seinek címerei és zászlai című könyv.

Gratulálok a nyertesnek.

SAVANYU BEÁTA KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Kedves Olvasó!

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

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

FEBRUÁR
2. Farsangi játszóház 15.00 órától Pap-

keszin

5. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
klubfoglalkozása 16.00 órától a Kul-

túrház kistermében

15. Farsangi rendezvény – „Vadrózsa”

Napköziotthonos Tagóvoda rendezvénye

16. Farsangi jelmezes bál – Rest Macskák

Amatőr Színjátszó Csoport Rendezvénye

23. Szomszédolás 16.00 órától a Papkeszi

Őszirózsa Nyugdíjas Klub rendezvénye

MÁRCIUS
5. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
klubfoglalkozása 16.00 órától a Kultúr-

ház kistermében

14. Ünnepi megemlékezés – a Bocskai

István Református Általános Iskola

rendezvénye 13.00 órától a Kultúrház

nagytermében

15. Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc emlékműsora 10.30-kor

Papkeszin

16. „Petőfi Sándor versei” Veszprém
kistérségi versmondó verseny – Papkeszi

Őszirózsa  Nyugdíjas Klub rendezvénye

16.00 órától a Kultúrház nagytermében

20. Irodalmi teaház 17.00 órától
21. Húsvéti játszóház 16.00 órától Colorban

22. Húsvéti játszóház 14.00 órától Pap-

keszin

ÁPRILIS
2. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
klubfoglalkozása 16.00 órától a Kultúr-

ház  Kistermében

11–13. Költészet napi rendezvények
11-én 17.00 órától a rendezvénysorozat
és Nyéki Andrea amatőr festő kiállításá-
nak megnyitása, Felolvasószínpad kor-

társ költők verseivel

12-én 17.00 órától irodalmi est (Bertók

László)

13-án 15.00 órától Versmondó verseny
– Weöres Sándorra emlékezünk

22. Falutakarítás a Föld Napja alkal-
mából 15.00 órától a lakosság segítségé-

vel

Tervezett programok


