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Újra az iskolában…
Szeptember 1-jén reggel újra az iskolában találkozhattunk,
hiszen elkezdődött a tanév.
Az ünnepélyes tanévnyitóra azonban csak a rá következő vasárnapon került sor az istentisztelet keretén belül. A közös alkalmat
igemagyarázattal kezdhettük meg, majd a Bocskai István
Református Általános Iskola vezetője, Bollók Gyula igazgató úr
köszöntőjét és tájékoztatását hallgathattuk meg a 2017/2018-as
tanévre vonatkozóan. A tanév megnyitása után az eskütételekre
került sor. Minden év kezdetekor az új elsősök, új diákok és dolgozók tesznek ünnepélyes fogadalmat.
Az idei tanév első felében nagy készülődés van iskolánkban.
Az egész intézmény együtt készül a reformáció 500. évfordulójára.
Az alsós munkakör megbeszélése alapján egy idővonallal
próbáljuk illusztrálni az 500 év kiemelkedő eseményeit. Az idővonalunk kezdődik a reformáció elindulásának napjával és eseményével, mely 1517. október 31-én indult el Luther Márton által,

amikor a Wittembergi vártemplom kapujára kiszegelte 95 pontját.
A fél évezred sok változást és fejlődést hozott Európában.
A folyosói faliújságra próbáltuk e változásokat a gyermekeknek
képekkel és rövid információkkal közelebb vinni, hogy együtt készülhessünk a közös ünnepre. A kitűzött cél, hogy a gyermekek átérezzék
a történelem erejét, a megújulás lehetőségét. Fontosnak tartjuk, hogy
megérezzék, milyen nagy történelmi eseménynek a tanúi.
A reformáció napján, 2017. október 31-én délután az iskolában,
majd a 16 órai ünnepi istentisztelet után a templomban emléktábla
avatásra kerül sor.
Bízunk az Úrban, hogy megsegít bennünket és valóban megélt
ünnepet ad mindannyiónk számára, hogy mindnyájan megérezhessük mit is jelent az ige szava: „az igaz ember pedig hitből él!”
(Rómaiakhoz írt levél 1,17)
EIZLER CSABA
REFORMÁTUS LELKÉSZ
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Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület 2017. június 28-án tartotta soron következő
ülését.
A Képviselő-testület
• megállapította a 2017. II. félévi munkatervét.
• módosította a települési támogatás keretében nyújtott szociális
támogatásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét.
A módosítás értelmében: Települési támogatást kell megállapítani
a Papkeszi községben lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a
Papkeszi község közigazgatási területén élő gyermek szülője, vagy
más törvényes képviselője részére, ha újszülött gyermeke részére a
rotavírus elleni védőoltást beadatja. A szülő abban az esetben
jogosult a támogatásra, ha gyermeke részére az első védőoltást
megvásárolta, és annak beadását a háziorvos vagy házi gyermekorvos igazolja. Igazolásként elfogadható a gyermek oltási könyvébe
szereplő hivatalos bejegyzés is. A támogatás összege – a második
védőoltás megvásárlásához – 20.000 Ft. A védőoltás támogatása
iránti kérelmet az első védőoltás beadását követő 20 napon belül kell
benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a gyermek lakcímét igazoló
hatósági bizonyítványát és az oltás beadásának igazolását.
• elfogadta a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót.
• pályázat benyújtását határozta el a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásának igénylése
céljából.
• pályázat benyújtását határozta el a „Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések” című, TOP-2.1.3-16 kódszámú felhívás keretében a „Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Papkeszin” című projektjére és az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívás
keretében „A Községháza épületenergetikai korszerűsítése
Papkeszin” című projektjére.
• a Papkeszi 2. számú szennyvízátemelő szivattyú felújítására bruttó 954.827 Ft felújítási költség átutalásáról döntött a Bakonykarszt Zrt. részére.
• együttműködési megállapodást kötött Balatonfűzfő Város
Önkormányzatával a bűzszennyezés okának kivizsgálása tárgyában a Hungaro-Justitia Igazságügyi Szakértői Iroda Kft-vel
kötendő vállalkozási szerződésben megállapított megbízási díj
megosztásáról. A megbízási díj összege az érintett települések
lakosságszáma alapján kerül meghatározásra, így a megállapodás
alapján Papkeszi község bruttó 688.447 Ft hozzájárulást biztosít.
A Képviselő-testület 2017. június 28-án zárt ülést tartott. Az ülés
napirendjén az elismerések adományozása tárgyú napirend szerepelt.

A Képviselő-testület KÁNTORNÉ ISTÓK KLÁRA tagóvoda
vezető részére „Papkesziért” Érdemérmet adományozott a
településen végzett pedagógiai munkájának elismeréseként.
A Képviselő-testület BRASCH RENÁTA részére „Jövő reménysége” díjat adományozott a településen végzett kulturális
munkájának elismeréseként.
Az elismeréseket a 2017. évi Falunapok nyitórendezvényén
Ráczkevi Lajos polgármester adta át. A díjazottaknak ezúton is
gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert kívánunk!

A Képviselő-testület 2017. augusztus 21-én rendkívüli ülést tartott.
A Képviselő-testület szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatás iránti igény benyújtását határozta el. Az igényelt mennyiség: 50 erdei m3 tűzifa. A pályázathoz szükséges
önrészt és a tűzifa szállítási költségét a Képviselő-testület 200 e. Ft
erejéig saját költségvetéséből biztosítja.
A Képviselő-testület 2017. augusztus 30-án tartotta soron
következő ülését.
A Képviselő-testület
• elfogadta a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvodájában végzett nevelő munkáról szóló tájékoztatót.
• elfogadta az átruházott szociális jogkörök 2017. I. félévi gyakorlásáról szóló beszámolót.
• megalkotta a partnerségi egyeztetési szabályairól szóló önkormányzati rendeletet.
• a Települési Arculati Kézikönyv elkészítésével a Város és Ház Bt.-t
bízta meg.
• elfogadta az ivóvízellátó víziközmű-rendszerre, továbbá a szennyvízelvezető- és tisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó vagyonkezelési szerződés módosításáról szóló szerződés-tervezetet.
• elfogadta az E2 Hungary Zrt. vezetékes földgáz vételére
vonatkozó ajánlatot, az Önkormányzat intézményei részére
2017. november 1. napjától 3 éves határozott időtartamban az
E2 Hungary Zrt.-től vásárolja a vezetékes földgázt.
• a Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek
támogatására pályázat benyújtását határozta el a Vasút utcában
kiépített, balesetveszélyes járdaszakasz felújítására. A pályázaton
1.600 e. Ft támogatás nyerhető el, melyből 143 m hosszúságban
lehetséges a járdafelújítást megvalósítani.

MEGHÍVÓ
Papkeszi Község Önkormányzata szeretettel meghívja a tisztelt Lakosságot idősek napi rendezvényeire:
Colorban: október 7-én, szombaton 16 órától
Papkeszin: október 8-án, vasárnap 16 órától
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Orgonaavató koncert Papkeszin
Örvendetes és szép napja volt községünknek a július 16-i falunapi
záró hangverseny, mely a 120 éves Papkeszi Református Templom
orgonáját avatta fel megújulása után.
Az orgonát a gyülekezet az utóbbi években nem tudta használni
rossz állapota miatt. Az idei évben megtörtént felújításra a gyülekezet 2014. adventjében kezdte el és történt folyamatosan a gyűjtés.
A felújítás első részeként a motorcsere történt meg 2015 tavaszán és
ez által újra használhatóvá vált a hangszer. A gyűjtés tovább folyt és
a testvérek adományaiból, vállalkozói adományokból és a Balatonfüredi Református Egyházközség egy vasárnapi perselyadományával,
valamint a Veszprémi Református Egyházmegye által létrehozott
Orgonaalap támogatásával valósulhatott meg a több mint 2,5 millió
forintos felújítás, mely által egy biztos és szép hangzású, liturgiát
nagyban segítő hangszert kaphattunk. Hála legyen az Úrnak az
áldozatra kész testvérek odaszánásáért, támogatásáért.
A koncertre igyekeztünk visszahívni a korábban koncertezőket,
hogy kipróbálják a hangszert, meghallgassák a különbséget. Az alkalmon közreműködött: Nagytiszteletű Kovács Botond Árpád
a szentgáli gyülekezet lelkésze, aki az alkalom gyülekezeti énekét
kísérte, melyet egy rövid előjátékkal vezetett be. Az orgonakoncert
nyitó áhítata után Horváth Beáta, Eberlin: F-dúr preludiumát játszotta. Az orgonát énekhangjával is kipróbálta Szilágyi Ádám, aki
a F. von Schober: a Muzsikához című dalt és Mozart: Ave verum
Corpusát énekelte, melyet Varga Áron kántor úr kísért, és még Jan
Pieterszoon Sweelinck: Mein junges Leben hat ein End… kezdetű
variációját játszotta. Az orgonajátékot követően a Sorstárs népdalkör énekével folytatódott a koncert, akik három, urat dicsérő
éneket énekeltek. A hangverseny záródarabját Horváth Krisztina
játszotta, Leon Bőlemann: F-dúr Sortieját.
Az alkalom perselyadományát templomunk felújítására fordítjuk,
hiszen a következő kitűzött cél a templom rendbehozatala Isten
dicsőségére, mely mindnyájunk közös feladata és akarata.
A hangversenyt egy kiállítás megnyitó követte a gyülekezeti teremben a reformáció 500. évfordulója alkalmából. Először Osváth András
amatőr festőművész kiállításának megnyitására került sor, az alkotó
bemutatta alkotásait, melyeket adományként szánt a gyülekezetnek.
Hálás szívvel köszönjük a fáradozást és az adományt is.
A képkiállítás mellett, hasonlóan a reformáció 500. évfordulója
alkalmából kiírt fazekaspályázat darabjai voltak megtekinthetőek,
melyek protestáns használati tárgyakat formáznak. A kiállítást
megnyitotta Csuporné Angyal Zsuzsa, a Dr. Kresz Mária alapítvány

fazekas mesterség oktatója, Csokonai díjas fazekas. Az oktató
alkotása mellett három tanuló: Szőke Ildikó, Tóth-Gólya Erzsébet és
Kónya Istvánné munkája is látható volt. Az alkalmat szeretetvendégséggel zártuk.
E szép alkalom Isten kegyelméből megvalósulhatott, melyhez soksok ember járult hozzá adományával, felajánlásával, odafordulásával valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával.
A reformáció 500. évfordulója alkalmából gyülekezetünk még sok
szép, kiemelt alkalommal szeretne ünnepelni. A jövőbeli tervek
között szerepel, hogy szeptember 23–24-én gyülekezeti kirándulást szervezünk Vizsoly, Gönc és Sárospatakra. Október 1-jén
családi istentisztelet után a toronyfeljáróba tervezett gyülekezettörténeti kiállítás, mely helyet adna a régi használati eszközöknek,
megbecsülve az örökséget, amit elődeink reánk hagyományoztak.
Október 31én 16 órai kezdettel tartunk ünnepi istentiszteletet,
ami után emlékművet és emléktáblát avatunk a reformáció 500.
és a gyülekezet fennállásának 420. évfordulója alkalmából.
Adja Urunk, hogy az esztendő második felében is gyülekezetünk
épülését, Istenünk dicsőségét szolgáljuk, megtapasztalván az igének
csodás erejét, mely erőt ad a mi számunkra a küzdelmekben és a
reménytelenségekben is: „minden lehetséges annak, aki hisz” Mk 19,26
Tervezett programjaink:
2017. szeptember 23–24. 6 óra gyülekezeti kirándulás: Vizsoly,
Gönc, Sárospatak;
2017. október 1. 11 óra családi istentisztelet – hittanosok szolgálatával – toronykiállítás megnyitója
2017. október 29. 11 óra újborért való hálaadó istentisztelet –
úrvacsora – közadakozás
2017. október 31. 16 óra Reformáció ünnepi istentisztelet – gyermekek szolgálatával – emlékmű és táblaavatás
2017. november 5. 11 óra családi istentisztelet – hittanosok szolgálatával
2017. november 11. 17 óra egyházmegyei kórustalálkozó
2017. november 26. 11 óra örökkévalóság vasárnapja
2017. december 2. 14 óra adventi barkácsház: gyülekezeti terem
2017. december 3. 11 óra Advent I. családi istentisztelet – hittanosok szolgálatával
2017. december 10. 17.30 Adventi koncert
EIZLER CSABA REFORMÁTUS LELKÉSZ
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Nyári napközis hittantábor a Református Templomnál
Ezzel a címmel került megrendezésre az idei esztendőben a fiatalok
közös alkalmára, melyet július 3–7-ig tartottunk. A tábor kitűzött
célja volt, hogy megszerettesse a templom környékét, és rámutasson arra, hogy igenis lehet magunkat jól érezni az Úr közelségében,
hisz „jó nekünk itt lenni”, mint Péter apostol is mondta Jézusnak.
Az idei napközis táborban összesen 46 gyermek fordult meg a táborzárásra. Istennek hála megtapasztalhattuk a szájhagyomány
építő erejét, és minden nap voltak új tagjaink, kik csatlakozni
kívántak a csapathoz.
A hét témája Dániel és barátainak története volt, hogy hogyan álltak ki hűséggel Isten és az Ő ügye mellett egy Istent nem tisztelő
világban. Központi vezérigénk a Jelenések könyvének mondata
volt: „Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koronáját.”
( Jel 2,10)
A téma feldolgozása mellett, melyet a templomban és a szabadban
dolgoztunk fel, sok izgalmas játékot és feladatot kellett megoldania gyermekeinknek. Többek között agyagtárgyakat, perecet is
készítettünk, volt angol nyelvű délután, elsétáltunk a Varga
Malomhoz és Vilonyán töltöttünk egy napot bográcsozással,
valamint lovas kocsizás és egy kis ugráló várazás is belefért a hét
programjába.
Ez úton mondunk köszönetet a szülőknek, hogy gyermekeiket
reánk bízták és köszönjük a sok hozzájárulást, mellyel örömet
szereztek a gyermekeknek. Köszönetet mondunk a segítőinknek,
támogatóinknak, kik hozzájárultak a tábor megszervezéséhez.

A hittanos táborunkat családi nappal zártuk július 9-én szabadtéren tartott istentisztelet keretében adtunk hálát Istennek a
hét áldásaiért. Rövid beszámoló után elfogyasztottuk az üstben
főtt ebédet, majd a gyerekek ügyességi feladatokat oldottak meg
szüleikkel együtt a templomkertben. A feladatok után felállítottuk
az ugráló várat, elkezdtük a kürtöskalácsok készítését, melyeket a
szabadban sütöttünk meg és közben gitárkísérettel énekeltünk és
még csillámfestést is lehetett kérni. Ezzel a tartalmas nappal zártuk
a táborunkat, mely reméljük, mindnyájunk épülésére szolgált,
dicsőség és köszönet pedig az Egek Uráé legyen. Adja Isten, hogy
jövőre is sok ilyen áldásban részesedjünk.
EIZLER CSABA
REFORMÁTUS LELKÉSZ

MiniFeszt III.
A tavalyinál sokkal kedvezőbb időjárás és talán jobb zenék is várták
az idei minifeszt közönségét, amit immár harmadik alkalommal
sikerült megvalósítani. A rendezvény célja elsősorban fellépési
lehetőség biztosítása a környékbeli feltörekvő zenekarok számára.
Ebben az évben sem volt egyszerű feladat a szervezés, hiszen egy
nyári időszakról lévén szó, sok esetben előfordult, hogy a megkeresett zenekar csupán azért nem tudott részt venni a feszten, mert az
egyik tagjuk épp abban az időszakban nyaralt vagy fontos családi
rendezvényen vett részt. Mint mondtam, nem volt könnyű, de
azért ismét sikerült három zenekart felkérni, akik örömmel jöttek
zenélni Papkeszire.

Augusztus 12-én elsőként a veszprémi GoodZellA zenekar lépett
színpadra, akik csak saját dalokat adtak elő. Őket egy nagyon fiatal
zenekar, az AGE követte, akik a magyar rock előadók dalainak feldolgozásait játszották, végül pedig a helyi közönség körében sem
ismeretlen Hangár21 zenekar egy új repertoárral örvendeztette
meg a közönséget.
Remélhetőleg jövőre is sikerül megszervezni a programot, hasonlóan jó zenekarokkal és jó zenékkel.
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ

MEGHÍVÓ
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Papkeszi Községi Könyvtár (könyvtári, információs és közösségi hely)
szeretettel meghívja a tisztelt Lakosságot az alábbi rendezvényekre:
2017. szeptember 28-án, csütörtökön 17 órától A Nagy Háború konyhája című vetített képes gasztro-történeti előadás
a Kultúrházban. Az előadás résztvevői A Nagy háború konyhája című kötetet kapják ajándékba.
2017. október 18-án, szerdán 17 órától MárkóFolt Varrókör kiállításának megnyitója a Kultúrházban.
A kiállítás november 6-ig tekinthető meg a kultúrház nyitva tartási idejében.
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Falunapok 2017.
A 2017-es falunap programjait ebben az évben is július közepén
bonyolítottuk le. Szerencsére az időjárás kegyesebb volt hozzánk,
mint a tavalyi évben, így a szabadtéri programjaink maradéktalanul megvalósulhattak.
Mi is a célja egy falunapnak? Természetesen a közösségépítés.
Amelyhez mi, a szervezők adjuk a programokat, a lehetőséget a
falu lakosainak, hogy adott helyszínen és időben lehessenek
egymás társaságában. Soha nem szabad elfelejteni, hogy sem nagy,
sem gazdag település nem vagyunk, tehát nem áll módunkban
olyan előadásokat leszervezni a falunapra, melyek meghaladnák
a költségvetést. Nem versenyezhetünk egyik várossal sem,
valójában nem is áll szándékunkban. Csupán annyit szeretnénk,
hogy ez a három nap változatos legyen – és az is minden évben –,
hogy lehetőséget biztosítsunk arra, hogy kulturált keretek között
tartalmasan tölthessék akár ezen a településen élők, akár a környék
lakói szabadidejüket. Azokkal a kérdésekkel, hogy miért nem
ingyenes a légvár a falunapon, vagy miért nem két órát énekel
a sztárvendég, sajnos nem tudok mit kezdeni, csupán hivatkozni
arra, hogy a légvár ingyenes a gyereknapon, a sztárvendég hoszszabb ideig tartó fellépése pedig lehetetlenné tenné más előadók
felkérését. Tisztában vagyok azzal, hogy minden településen szembe kell nézni a folyamatos elégedetlenséggel, hiszen az emberek
többsége gyakran esik abba a hibába, hogy mind többet és többet
szeretne, ami alapvetően nem okoz problémát, csupán az anyagi
háttér ezekkel az igényekkel nem emelkedik egyenes arányban.
Sajnos. Pedig jó lenne, higgyék el. Mindezek ellenére, vagy éppen
ezekkel együtt azt gondolom, hogy most sem vallottunk szégyent,
sok program közül lehetett választani, ha valaki alaphelyzetben is
elégedetlen, akkor most is az volt, ha viszont nyitott, és jól akarta
érezni magát, akkor ezt ezen a falunapi rendezvényen is megtette.
Falunapunk és a nyári tárlatunk megnyitója július 14-én, pénteken
zajlott a Kultúrházban. Elsőként Ráczkevi Lajos polgármester úr
mondott beszédet, ezt követően került sor az elismerések (egy
„Papkesziért” Érdemérem és egy Jövő reménysége díj) átadására.
2017-ben Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kántorné Istók Klára részére adományozott „Papkesziért”
Érdemérmet, aki a hargitai Székelyudvarhelyen született,

középiskolásként óvónői szakképesítést szerzett, majd a helyi, mármint a szülővárosában működő- óvodában kezdett el dolgozni.
1984-ben költöztek Balatonkenesére, ahol az óvodában kapott
munkát mint óvodapedagógus. 1988 óta a településünkön
működő Vadrózsa óvoda dolgozója. Időközben elvégezte az
óvónőképző főiskolát, diplomáját 1997-ben vehette át. 1998-tól az
óvoda vezetője, a 2008-ban történt összevonás után tagóvodavezető.
Tevékeny, mindig újat kereső pedagógus, aki maximális precizitással végzi munkáját.
A „Jövő reménysége” díjat Brasch Renáta kapta. Reni általános
iskolás korában rendszeresen szerepelt a település kulturális
műsoraiban, valamint az összes versmondó versenyen is részt vett.
Jelenleg a Lovassy László Gimnázium Arany János tehetséggondozó
programjának diákja, rendszeresen indul versmondó versenyeken,
amelyeken általában elnyeri az első helyezést. Tanulmányi eredményei kitűnőek. A versmondás mellett a másik hobbija a hastánc,
évek óta tagja a fűzfőn működő Yildizlar hastánccsoportnak.
Mint azt bizonyára sokan tudják a településen nagyon sok rendezvényt a gyerekek közreműködésével valósítunk meg. Ide tartoznak a nemzeti ünnepek műsorai, a pedagógus-, az anyák napi
valamint az idősek napi műsorok, illetve a falukarácsony. Ez a tavalyi évben összesen 10 rendezvényt jelentett. A falunapon is elmondtam, és most is megemlítem, mert nagyon fontos, és szeretném, ha sokan tisztában lennének azzal, hogy ezek a gyerekek,
akik a felsorolt műsorokban szerepelnek, rengeteget dolgoznak.
Azon kevesek közé tartoznak, akik a szabadidejüknek jelentős
részét áldozzák a próbákra, illetve az azokra való felkészülésre,
valamint az előadásokra. Vannak a gyerekek között, akik emellett
még sportolnak, vagy részt vesznek vers- és prózamondó vagy
éppen tanulmányi versenyeken is. Mindenképpen azt gondolom,
hogy megbecsülésre és elismerésre méltó, amit ezek a gyerekek
tesznek a településükért. Ezért is fontos az, hogy ha csak egy
emléklappal is, de a nagy nyilvánosság előtt köszönetet mondjuk
nekik. A tavalyi évben a település kulturális műsoraiban való rendszeres szereplésükért elismerő oklevelet kaptak a megnyitórendezvényen: Ádám Nikolett, Barnóczki Bertold Boldizsár, Csonkás
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Veronika, Kiss József, László Borbála, László Viktória, Péterfy
Marcell és Toldi Gergő.
Az oklevelek átadását követően a „Vadrózsa” Napköziotthonos
Tagóvoda gyermekeinek műsora következett, akik az évzárójukon
bemutatott Aranyszőrű bárány című dramatizált mesével lepték
meg a nézőket, a pápai Szó és Kép Színpad tagjai Rejtő Jenő A biztosíték című bohózatával.
A műsorszámok után következett Mészáros Imre grafikusművész
2. linóleummetszet kiállításának megnyitója. A kiállítást Pócsik
József a várpalotai Bartos Sándor Általános Iskola igazgatója nyitotta meg. A megnyitóbeszédből nem tudok idézni, de abból
a könyvből igen, amely a művészről és az alkotásairól szól. Ezt a
könyvet Nikolausz Krisztián írta.
„Ha (a néző) közel szeretne kerülni az itt bemutatott műalkotásokhoz, akkor megközelítőleg annyi munkára és képzelőerőre lesz
szüksége, mint amennyi létrehozta azokat. Mert nemcsak az alkotás,
hanem annak befogadása is erőfeszítést igényel. Ezért legalább annyi
kérdéssel fog szembesülni, mint válasszal. Különleges, térbeli és időbeli utazásra hívom tehát: Grafikaország egy gazdag tartományának
közös felderítésére. Olyan vidékre, amely felett nem mindig derűs az
ég, de ábrándból faragták hegyeit, sejtelemből szőtték falait,
szorongásból és együttérző szeretetből alkották lakóit.(…) Sokan és
sokféleképpen írtak már Mészáros Imre művészetéről. A teljesség
igényével megrajzolt átfogó képet adni róla már csak azért is nehéz,
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mert folyton megújul és alakot vált, s a vele való minden egyes
találkozással egyre több felfedeznivalót kínál. Lehetetlen, és nem is
érdemes rendszerezni, skatulyába helyezni, mert természetétől idegen
minden elméleti rendszer. Többé-kevésbé ösztönös alkotóról van szó,
aki gyakran improvizál. Távol áll tőle minden készre formált
szabályrendszer, koncepció, mert úgy érzi, az ilyesmi csak megkövesíti
a művészetben rejlő eleven erőt.”
Polgármester úr pohárköszöntőjével zárult a 2017-es falunapok és
Mészáros Imre kiállításának megnyitója, ezt követően állófogadásra invitáltuk meghívott vendégeinket.
Szombati (július 15.) programjaink 9 órától kezdődtek a Közösségi parkban, ahol főzőversennyel, ügyességi versenyekkel,
a BERHI BSE birkózó bemutatójával, a Veszprémi Toborzó és
Érdekvédelmi Központ által biztosított repülőgép szimulátorral
valamint hatástalanított fegyverek kipróbálásának lehetőségével
vártuk az érdeklődőket.
A főzőversenyen az idén bármilyen húsos ételt lehetett készíteni,
az ügyességi versenyek feladatait a Papkeszi Polgárőrség találta ki,
és a lebonyolítást is ők végezték.
A főzőverseny zsűrijének nem volt egyszerű feladata, hiszen nehéz
összehasonlítani teljesen különböző ételeket. Ez nagyjából olyan
nehéz lehet, mint összehasonlítani az úszó és a magasugró teljesítményét. Mint minden értékelésnél, természetesen itt is született
végeredmény.
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A főzőverseny eredménye:
I. helyezett: Polgárőrség csatapa (gulyás)
II. helyezett: KO-TA (babos káposzta)
III. helyezett: Kovácsék csapata (betyárleves gazdagon)
Emléklapot kapott: Garabonci gulyásguruk csapata (gulyás)
Micsoda nő! verseny eredménye:
I. helyezett: Barczáné Papp Ágnes
II. helyezett: Varga Gizella
III. helyezett: Eszes-Sinka Zsuzsanna
Emléklapot kapott: Horváthné Varga Mónika
A falu legerősebb embere verseny eredménye:
I. helyezett: Nagy Dezső
II. helyezett: Varga Henrik
III. helyezett: Lengyel György
Emléklapot kapott: Varga Mihály
A délutáni programot a versenyek eredményhirdetésével és a díjátadással kezdtük, ezt követően pedig kezdetét vette a kulturális
műsor, melynek első fellépője a Tapolcai Musical Színpad volt.
A csoport tagjai közül sokan tettek szert országos ismertségre,
többek között Tóth Vera és Tóth Gabi is innen indultak. Jelenleg is
több vidéki és fővárosi színházban szerepelnek az ebből az
együttesből induló énekesek és táncosok. A Musical stúdió magyar
zenés darabok egész sorát mutatta már be, István, a király rockoperától a Hotel Menthol musicalig. Nálunk bemutatott műsoruk
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első részében Neoton összeállítást, majd a második részben Fenyő
Miklós szerzeményeiből összeállított retroparti népszerű dalait
hallgathatta a közönség.
A musical csoport után a helyi népdalkör lépett színpadra.
Mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy a Sorstárs népdalkör
az idén ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. A népdalkör
vezetője: Károlyi–Varga Rózsa
A népdalok után népzene következett egy kis néptánccal fűszerezve. A zenét a Szentgáli Banda szolgáltatta. A zenekar 2007-ben
alakult, először csak a régi idők felelevenítésének szándékával.
A tagok nagy része sok év kihagyás után vette újra kezébe a hangszert, hogy a régi tanult dallamokat, szívének kedves muzsikákat
felidézze, először csak a maga örömére.
A Banda mára szerves része lett Szentgál kulturális életének.
Szerepelnek ünnepi műsorokban, szüreti felvonulásokon, farsangi
bálon, hagyományőrző rendezvényeken. A zenekar repertoárja a
kárpát-medencei magyarság változatos zenei kultúráját mutatja be.
Mezőség, Kalotaszeg és természetesen a Bakony. 2008-ban vették
fel a Szól a világ… című cd-jüket, mely egy ízletes válogatás a legkedvesebb muzsikák közül.
Ezt követően ismét a Tapolcai Musical Színpad által előadott
vidám dalokra táncolhatott az aktív közönség, majd sztárvendégünk, Csordás Tibi következett.
A zárókoncert előtt a két évvel ezelőtti falnapon is nagy sikert aratott veszprémi Winners Versenytánc Egyesület színvonalas és
látványos műsora volt látható. A 2003-ban alakult és azóta többszörös Modern TáncSport európa- és világbajnoki címet is nyert
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egyesület tagjai azokból a legújabb produkcióikból adtak ízelítőt,
mellyel az idei évben a WADF Csehországban megrendezésre
kerülő világbajnokságán képviselik majd a magyar színeket.
Záró-koncertünkön a budapesti Jump Rock Band teremtett fer-
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geteges hangulatot, az utcabálon a zenét most is az 5órai tea nosztalgiazenekar szolgáltatta.
Július 16-án, vasárnap 18 órától orgonaavató koncert és
képzőművészeti kiállítások voltak a Református Templomban.
Erről a rendezvényről a szervező Eizler Csaba református lelkész írt
bővebben, az írást ebben a hírlapban olvashatják.
Mint az elmúlt években, úgy az idén is több önkéntes segített a
falunapi programok lebonyolításában, nekik ezúton is szeretném
megköszönni támogatásukat, munkájukat. Mindig öröm, amikor
vannak a faluban, akik önzetlenül segítenek, nem csak elvárnak.
Talán ez is a közösségépítés lényege. Hogy együtt segíteni valami
hasznos dolognak a megvalósulását. Köszönöm!
SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata
szeretettel meghívja a tisztelt
Lakosságot az 1956-os forradalom és
szabadságharc emlékműsorára,
amely október 23-án 10 órától kerül
megrendezésre a papkeszi Kultúrházban.

Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata szeretettel
meghívja a tisztelt Lakosságot az aradi
vértanúk emlékműsorára, amely
október 6-án 19 órától kerül
megrendezésre a papkeszi Kultúrházban.
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Óvodai beszámoló
„A saját céljaiban támogasd őt, és engedd, hogy gyermekkorban gyermek legyen.” (B. Gore)
A 2016/2017. nevelési évben fontosnak tartottuk, hogy az óvodába lépés első pillanatától a gyermek jól érezze magát, szeretet, elfogadás, megbecsülés vegye körül. Az óvoda egy olyan hely, ahol biztonságban érezheti magát minden gyermek és felnőtt. Itt mindenki segítséget kap ahhoz, hogy kipróbálhassa önmagát, és nem baj,
ha eközben hibázik. Cél, hogy minden gyermek eljusson fejlődési
lehetőségeinek csúcsára.
A pedagógusnak az a feladata, hogy a gyerekek változó, sajátos,
rájuk jellemző aktív tevékenységéhez megtervezze, meg teremtse és
megszervezze a lehető legoptimálisabb feltételeket a csoportélet
keretein belül. A célok eléréséhez konkrét feladatokat, sokszínű,
a gyermekhez igazított tevékenységet terveztünk. Törekedtünk
arra, hogy a gyermek szükségleteinek kielégítéséhez, képességeinek
kibontakoztatásához a lehető legváltozatosabb tevékenységi formákon keresztül juthasson el.
A pedagógus támogató, inspiráló jelenléte, az eszközök változatossága tevékenységre ösztönzött. A gyermek az inspiráló, segítő
környezet hatására egyre több dolgot tapasztalt, átélte a személyes
tanulás élményét. A társadalmi és természeti környezet
felfedezése során pozitív érzelemi viszony alakult ki a természethez, az emberi alkotásokhoz. Megtanulták azok védelmét, az
értékek megőrzését. Olyan tapasztalatok birtokába jutottak,
melyek a környezetben való, életkoruknak megfelelő, biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. A természet megfigyelése,
a természetben való tevékenykedés közben gyakran mondtunk
verseket, meséket, dalokat, számolgattunk.
A játék a mozgással együtt a gyermek fő tevékenysége. A játék
önkéntes, örömérzést kiváltó, spontán tevékenység, melynek nincs
célja, de nagyon komoly, a személyiség minden területére kiható,
fejlesztő hatású cselekvés. Az értelmi képességek, a verbalitás,
a mozgásos és a szociális-érzelmi-akarati tényezők egyaránt a játék
által fejlődnek leginkább. Sokféle játékeszköz állt rendelkezésre
a gyakorló-, építő-, szerep-, szabályjátékhoz, bábozáshoz, dramatizáláshoz, barkácsoláshoz.
A rajzolás, a vizuális alkotás a legtöbb óvodás kedvelt tevékenysége, a gyermeki személyiség megismerésének és kibontakoztatásának fontos eszköze. Már kiscsoportos kortól megismertettük
a különböző alapanyagokkal és vizuális technikákkal.
A gyermek alkotásai érzelmekről, lelkiállapotokról, örömökről,
bánatról vagy épp félelmekről tartanak tükröt elénk.
Nap mint nap lehetőséget adtunk a spontán beszélgetésekre, mesehallgatásra, verselésre, mondókázásra. Népi és irodalmi művekkel
ismertettük meg a gyermekeket.
A közös éneklés, zenélés, táncolás felkeltette a gyermekek zenei
érdeklődését, esztétikai fogékonyságát, felfedezhették a dallam,
a ritmus és a mozgás szépségét.
A népdalok, népi játékok, néptáncok segítették a hagyományok
megismerését.
Hangsúlyt fektettünk a testi nevelésre, a mozgás megszerettetésére,
az egészséges életmód kialakítására. Egyrészt az udvaron biztosí-

tottuk a szabad mozgás lehetőségét, másrészt a csoportban
szervezett formában mindennapos és nagy torna formájában.
A befogadás és elfogadás oly sokrétű, sokszínű feladat, mely minden közösségbe kerülő gyermekre, szülőre vonatkozik és minden
esetben más utat, technikát kell keresnünk ahhoz, hogy mindez
megvalósuljon. A munkánk egyik legnehezebb része megtalálni
azt az utat, mely segíti, támogatja ezt a folyamatot. Differenciálásra és segítségnyújtásra minden gyermeknek szüksége van.
Minden csoportban megtalálható a „túl jó”, a „kibírhatatlan”,
az „üldözött”, a „bohóc”, a „hisztis”, a „túlérzékeny”, az „agresszív”,
az „árulkodó”. Mind-mind megannyi megoldandó feladat. Ki kellett derítenünk a kiváltó okokat és a változásokat segítő egyéni
módszereket. Ezeket helyesen, jó ütemben kellett alkalmaznunk,
azért, hogy az adott gyermek minél könnyebben megtalálja
a helyét az óvodai csoportban. Ehhez a szülők aktív segítségére is
szükségünk volt.
Az együttélés szokásait úgy kellett kialakítanunk, hogy az eltérő
szemléletű családok gyermekei valódi közösséggé formálódjanak.
Az egyes szokások, együttélési normák kialakulása és alkalmazása
a mindennapok része, áthatja magát a gyermeki életet. Ilyen pl. az
együttműködés, segítségadás, játékeszközök elkérése, helyrerakása.
Az óvoda előkészíti a gyermeket az iskolára. Az előkészítés nem az
utolsó év feladata. Ha a feladattudatra, feladattartásra, koncentrálóképességre, megfelelő verbális képességekre, az együttműködésre,
a finom- és nagymozgásokra gondolunk, akkor a felkészítés az óvodába lépés első napjától kezdve feladat. Csak nagyon apró lépésekben, egyéni tervekkel, segítségnyújtással, differenciáltan és szinte
észrevétlenül valósul meg mindez, elsősorban a szokásrendszerekhez való alkalmazkodás folyamán.
Minden gyermek más. Más környezeti hatás érte őket, másként
beépülő tapasztalataik vannak, más és más a fejlődési tempójuk, a
tudásuk, a képességük. Másra van szükségük ahhoz, hogy jól érezzék magukat. Más-más nevelésre van szükségük ahhoz, hogy a
bennük rejlő lehetőségek kibontakozhassanak. „Minden gyermek
egyszeri és megismételhetetlen csoda, s a hozzá vezető útnak is
csodának kell lennie.” (E. Fromm)
Ünnepeink, hagyományaink
Ősszel kirándultunk a gyerekekkel a Balaton partjára, megnéztük
a Katica pékségben zajló munkát. Az ősz szépségeit csodáltuk meg
Gyártelepen és „kincseket” gyűjtögettünk. A balatonfűzfői
tűzoltók munkájával is megismerkedhettek nagycsoportos ovisaink.
Részt vettünk a hagyományos Szivárvány napon Balatonfűzfőn.
Márton napi népszokásokat elevenítettünk fel, libás énekeket,
játékokat játszottunk közösen a két csoport.
A Mikulás érkezését nagy izgalommal várták a gyerekek, mint
minden évben.
A Karácsonyt családias hangulatban ünnepeltük, örömmel vettük
birtokba az ajándékokat.
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A Farsangot az óvodában tartottuk. A jelmezek bemutatása, a játékos vetélkedők, a finomságok elfogyasztása, a tánc nagy élményt
nyújtottak.
Megemlékeztünk nemzeti ünnepünkről, Március 15-ről. A gyerekek munkáival díszítettük az óvodát és az udvart.
Húsvétkor a fiúk meglocsolták a lányokat, a lányok pedig süteménnyel és hímes tojással kínálták régi hagyomány szerint. A nyuszi
által eldugott csomagok keresése nagy izgalmat jelentett.
Nagy sikerrel vettünk részt a szavalóversenyen 7 óvodásunkkal.
Anyák napja alkalmából egyénenként köszöntöttük az anyukákat
versekkel, énekekkel, ajándékkal a csoportokban.
A szorgalmi időszakot évzáró műsorral zártuk, melyet a Kultúrházban mutattunk be nagy sikerrel. A két csoport közös produkcióval készült.
Gyermeknap alkalmából a gyerekeknek sokféle ügyességi játékot
szerveztünk, vízípisztoly csatát, buborékfúvó versenyt rendeztünk,
fagyi és palacsinta volt a meglepetés.
A veszprémi Állatkertbe is elvittük ovisainkat, ami régi hagyományunk. Sok élménnyel gazdagodva és kellemesen elfáradva
tértünk haza.
A Palinta társulat zenés műsorainak kétszer is örülhettünk,
amiből a második egy nyeremény koncert volt.
A zöld jeles napokon: Állatok, Víz-, Föld-, Madarak és fák napján
felhívtuk a gyerekek figyelmét a környezet védelmére játékos és
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kézműves tevékenységek keretében. Virágokat, magokat ültettünk,
a Séd partjára kirándultunk.
A Pegazus bábszínház bérletes előadásaira vittük nagy- és középső
csoportos óvodásainkat a Balatonfűzfői Művelődési házba három
alkalommal.
Ősszel a nagycsoportosok ingyen vehettek részt úszásoktatáson a
balatonfüzfői uszodában.
Biztosítottunk helyet a katolikus és a református hittan megtartásához, melyen heti egy alkalommal, 15 gyermek vett részt.
Munkánkat segítette a logopédus, Baki Beáta. Szeptemberben
elvégezte minden nagycsoportos óvodás szűrővizsgálatát.
A szükséges fejlesztő foglalkozásokon heti egy alkalommal 7 beszédhibás gyermek vett részt.
Óvodásaink műsorával a falu rendezvényein is sikeresen felléptünk: Idősek napján, Falu karácsonyon, valamint Falunapon.
Óvodánkba 47 kisgyerek járt a tavalyi tanévben. Iskolába ment
8 fő, a kiscsoportba beiratkozók létszáma 14.
Tartalmas nevelési évet zártunk és élményekkel teli új tanévben reménykedünk. Az iskolába menő óvodásainknak sok sikert tanulmányaikhoz, az új gyerekeknek pedig boldog óvodás éveket kívánunk.
KÁNTORNÉ ISTÓK KLÁRA
TAGÓVODA-VEZETŐ

Beköszöntött az ősz
Az ősz nemcsak az iskolakezdés, a tanulás ideje, hanem az egész
éves munkánk gyümölcsének, termésének a betakarítási ideje is.
Az örömbe, az elégedettségbe gyakran üröm is vegyül. Előfordul,
hogy a terményfelvásárlás, vagy eladás címén utcákat járó idegenek
valójában terepszemlét tartanak. Felmérik, hol-ki lakik, mikor-ki
van otthon, mit érdemes meglovasítani.
Minden lelkiismeret-furdalás nélkül, a legkülönfélébb indokokat,
ürügyet kitalálva bekéredzkednek a házba, lakásba, és az otthon
lévő, főleg idősebb ember figyelmét elterelve, ellopják megtakarított pénzüket, ékszereiket, kisebb értékes tárgyaikat. Gyakran ketten mennek, és a harmadik, vagy többi személy a gépkocsiban,
valahol a közelben várakozik. A trükkös lopásokhoz használt
mesék, amellyel bejutnak az otthonokba, meglepetésszerűen hatnak, sokszor segítséget kérnek, ezzel kihasználva a megjelenésük
okozta váratlan helyzetet.
Az utcán árujukat kínáló idegenekkel kapcsolatban sem árt az
óvatosság! Nem elég, hogy gyenge minőségű termékkel kereskednek – „igaz, jó áron” –, hanem ők is felhasználják ezt a tevékenységet a terepszemlére.
Azt tanácsolom, a kapun keresztül egyezkedjenek! Ne engedjenek idegent az otthonukba! Legyenek óvatosak, előre ne fizessek
ki semmit, csak, ha már valóban megkapták az árut, annyit amenynyiben megegyeztek, és olyan minőséget, amilyent vártak. Az
internetes vásárlásoknál ez különösen fontos! De mindez vonatkozik a tűzifavásárlásra is! Ha előre tudják a szállítás időpontját, lehe-

tőleg ne egyedül várják. Kérjenek meg ismerőst, aki fel tudja
mérni, minden rendben van-e a mennyiség és minőség vonatkozásában is.
Ha utólag jönnek rá, hogy becsapták Önöket, azonnal értesítsék a
Rendőrséget. A csalások elkerülése érdekében kérjük, jelezzék, ha idegenek, vagy idegen autók járják az utcákat, hogy megelőzzük a bajt!
Az évszakváltás a mezőgazdasági, kerti munkák sokasodását is
jelenti. A jó időben, kertben tevékenykedő emberek nyitva hagyott
ajtaja és ablaka szinte csalogatja a besurranókat. Ne adjunk alkalmat a rossz szándékkal érkezők még annyi időre sem, amíg átlépünk a szomszédba!
És, ha már az őszről van szó:
• a termény betakarítással együtt jár, hogy megnő a lassabban haladó mezőgazdasági járművek forgalma az utakon próbára téve a
gyorsabb járművezetők türelmét,
• az időjárási változások mellett időnkét sárfelhordással, a rakomány leszóródásával, a lehulló levelek síkosságával romlik az út
felületek állapota,
• több a gyalogos reggel és délután, hazafelé az utcákon a tanév
megkezdődésével,
• rövidülnek a nappalok, romlanak a látási viszonyok.
Szeptember a szüret ideje. A nagy munka, vagy a kellemes baráti
program is alkalmat ad egy kis borozgatásra. Ez rendben is van, ha
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valaki ezután nem ül volán mögé, vagy nem esik el kerékpárjával.
Mert a kerékpárosok esetében nem tiltott az alkoholfogyasztás,
de nekik is csak mértékkel, hogy közlekedésre, vezetésre képes állapotban legyenek. A nyáron volt olyan hétvége, hogy három kerékpáros is sérült a „vezetésre képtelen állapotban történt járművezetés” közben. Magyarul elesett! Ilyen esetben a rendőrséget jogszabály kötelezi eljárás indítására.

Közlekedjenek figyelmesebben és óvatosabban,
de nem csak a gépjárművezetők,
hanem a kerékpárosok és gyalogosok is!

STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Gamauf János emlékére
Szolgálatteljesítés közben elhunyt kollégára emlékeztek a balatonalmádi és veszprémi rendőrök.
Gamauf János rendőr főtörzsőrmester, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság balesethelyszínelője, megbízott motoros járőrvezetője
2010. augusztus 4-én Alsóörsön szolgálatteljesítés közben vesztette életét.
A balatonalmádi rendőrök ebben az évben is néma fejhatással és
gyertyagyújtással emlékeztek a tragikus eseményre elhunyt kollégájuk halálának helyszínén, Alsóörsön, majd sírjánál Balatonalmádiban.

A tragédiára történő emlékezés alkalmával Gamauf János sírjánál
2017. augusztus 4-én egykori parancsnoka, Papp Csongor rendőr
alezredes, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője emlékezett a nem csak a hivatásában, hanem személyiségében is kiváló, a kollégáinak halála után is példaként szolgáló rendőrre. Az emlékezés virágait helyezte el bajtársuk nyugvóhelyénél
Anda György rendőr ezredes, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitány-helyettese és dr. Linczmayer László
rendőr alezredes a Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetője.
A megemlékezésen részt vett és koszsorút helyezett el Hebling
Zsolt polgármester és Báró Béla jegyző Alsóörs képviseletében.

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. • Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 • E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek
állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt.
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. • Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 • E-mail: info@cchr.hu • Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Tervezett programok
Szeptember
Szeptember 5. PÖNYK klubfoglalkozása 17.00-tól a kisteremben
Nonstop kosárlabda-bajnokság Colorban a TEC szervezésében
Szeptember 16-án 20 órától szüreti bál a Kultúrházban
Szeptember 28. A Nagy Háború konyhája címmel vetített gasztrotörténeti előadás 17 órától Papkeszin a Kultúrházban.
A program a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében valósul meg.

Október
Október 3. PÖNYK klubfoglalkozása 17.00-tól a kisteremben
Október 6. Ünnepi megemlékezés – a Bocskai István Református
Általános Iskola rendezvénye (8.00)
Október 6. Aradi vértanúk emlékműsora 19.00 órától Papkeszin,
majd fáklyás felvonulás és koszorúzás a Közösségi parkban
Október 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról Colorban a TEC
szervezésében
Október 7. Idősek napi rendezvény Colorban 16.00 órától
Október 8. Idősek napi rendezvény Papkeszin 16.00 órától
Október 18. MárkóFolt Varrókör kiállításának megnyitója
17 órától Papkeszin a Kultúrházban.
Október 20. Ünnepi megemlékezés – a Bocskai István
Református Általános Iskola rendezvénye (8.00)
Október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékműsora 10.00-kor Papkeszin
Október 27. Halloween rendezvény 17.00-től
Október 31. Mindenszentek és Halottak napi megemlékezés a
községi temetőben – PÖNYK rendezvénye

November
November 7. PÖNYK klubfoglalkozása 16.00-tól a kisteremben
November 11. Egyházmegyei koncert a Református templomban
November 18. Erzsébet bál a Bocskai István Református
Általános Iskola Szülői Szervezetének rendezvénye
November 20-án vagy 22-én a Téli tárlat megnyitója Papkeszin a
Kultúrházban.

December
December 2. Vöröskereszt Papkeszi Szervezetének rendezvénye 16.00.
December 3. Adventi esték 1. – Karácsonyváró játszóház
Colorban 15.00 órától
December 3. Adventi koncert – ref. Egyházközség rendezvénye
December 5. PÖNYK klubfoglalkozása 16.00-tól nagytermében
December 10. Adventi esték 2. IV. Mikulás napi süteménysütő
verseny Papkeszin 15.00 órától
December 10-én 17.30-tól Adventi koncert a Református templomban
December 16. Karácsonyi ünnep, évzáró összejövetel Colorban
a TEC szervezésében 16.00
December 17. Adventi esték 3. – Falukarácsony 16.00 órától
December 20. v agy 21. Ünnepi műsor – a Bocskai István
Református Általános Iskola rendezvénye
December 31. Szilveszteri zenés rendezvény Colorban a TEC
szervezésében
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A gyermek színjátszó csoportról
A falunapi írásban már említést tettem a gyermek színjátszó csoportról (sajnos még nincs igazi művészneve a csoportnak, de azt hiszem,
hamarosan ezt is választani kell majd), most azonban egy kicsit részletesebben írok a csoport működéséről.
Azon túlmenően, hogy sokat dolgozunk, hiszen nem kevés azoknak a
műsoroknak a száma, amelyeket évről évre elő kell vezetnünk, nem
csak a munkáról szól ennek a csoportnak a működése. Többször előfordul, hogy lazítunk, és beszélgetünk arról, mi történt aznap az
iskolában, vagy esetleg kit milyen vélt vagy valós sérelem ért, hiszen a
gyerekek élete sem mindig problémamentes, nekik is adódhatnak
gondjaik, amiket a felnőttekhez hasonlóan szeretnének megbeszélni
valakivel. Ebben a csoportban erre is lehetőség van. Az is megtörténik,
hogy játszunk. Az ország, várost nagyon szeretik, valamint van egy
krimi-játékunk, ezeket órákig tudják játszani. Ha már színjátszó társulatról van szó, akkor elengedhetetlen az évadzáró és az évzáró bankett.
Mert mi ezt is komolyan vesszük. Ezeken kívül évente egyszer
túrázunk, igaz hogy csak Sáriba, de valamiért ez a túra tetszik a legjobban a gyerekeknek. Az idén sajnos elmaradt az évadzáró bankett és a
Sáriba történő kirándulás is. Ezt pótolván gondoltam arra, hogy
elviszem őket Várpalotára, ahol megnéztük a Thury várat, illetve
kipróbáltuk a szabaduló-szobát, ami szintén a várban található. A kiszabadulásokat követően egy kicsit túráztunk is, hogy pótoljuk az
elmaradt kirándulást. És még van néhány terv erre az évre is, az egyik
már biztosan meg fog valósulni: ez pedig nem más, mint hogy a csoporttal részt vehetünk a márkói Amatőr Színjátszó Találkozón.
Nagyon bízom abban, hogy eredményesek leszünk, hiszen a mi csoportunk lesz a felnőttek között az egyetlen gyerekcsoport. Ez egy
nagyon jó lehetőség arra, hogy tanuljunk a többi fellépő társulattól.
Nem lesz könnyű a felkészülés, hiszen az októberi műsorokra is fel kell
készülnünk, de bízom a gyerekek kitartásában és munkakedvében.
Gyerekekkel dolgozni, foglalkozni velük nem mindig egyszerű és
könnyű feladat, de sokkal több pozitívuma van, mint negatívuma:
szeretem látni, ahogy előnyükre változnak, ahogy javulnak apróbb
vagy súlyosabb beszédhibák, ahogy a zárkózott gyermek egy idő után
megnyílik, ahogy magabiztosabbak lesznek a színpadon, ahogy javul a
szókincsük, ahogy megtanulnak alkalmazkodni egymáshoz, vagy
éppen amikor segítik egymást az egyes felkészülések, műsorok alkalmával. Büszke vagyok rájuk azért is, mert nem adták fel, szorgalmasan
dolgoznak a csoportban. Mindenképpen szeretném ebben az írásban a
szülőket is megemlíteni, nekik is nagyon sokat köszönhetek. Azért,
mert támogatják a gyerekek színjátszós tevékenységét, azért, mert
nagyon jó érzés látni, hogy megjelennek az előadásokon, fellépéseken,
így bátorítva és támogatva gyermekük munkáját.
Jelenlegi csoporttagok: Ádám Nikolett, Barnóczki Bertold Boldizsár,
Kiss József Lóránt, László Borbála, László Viktória, Papp Luca Sára,
Péterfy Marcell, Toldi Gergő, Zatykó Emília Zoé.
Végül egy kis tagtoborzó: Ha úgy érzed szívesen lennél ennek a vidám és
összetartó csoportnak a tagja, ha hajlandó vagy néha sokat dolgozni (szöveget tanulni és rendszeresen próbákra járni), ha szeretnéd kipróbálni, milyen
érzés színpadon lenni, várom a jelentkezésed. A kultúrházban megtalálsz.
SAVANYU BEÁTA KULTURÁLIS SZERVEZŐ

