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Köszönet a településünk
választó polgárainak
Tisztelettel:
ap község Önkormányzat
Képviselő-testületének tagjai
köszönetünket fejezzük ki az idei Maximovits György
helyhatósági választáson résztvevő helyi lakosoknak a megkaCzérna Gábor
pott bizalomért.
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Nem volt még az első szabad választás óta ilyen, egységesen kialakult választási végeredmény a településünkön.
Ez a választói akarat a Képviselő-testület minden tagjára nézve megtiszteltetés és ugyanakkor nagy felelősség.
Tudatos, célratörő munkavégzésünkkel el kívánjuk érni, hogy minden papi
lakos elégedettséggel értékelje testületünk munkáját.

Felelősség
„Értelmezésem szerint a demokrácia
egyrészt népuralom, népakarat. Ez a településünkre vonatkozóan azt jelenti,
hogy a Képviselő-jelöltek közül a választópolgárok többsége kiválasztotta azokat, akikre a következő választásokig a
hatalmat bízza. A demokrácia másik ismérve, hogy a jog előtt mindenki egyenlő. Kérem a képviselőket, hogy ennek
szellemében hozzák meg döntéseiket.“
idézet Poncsák István HVB elnök,
alakuló ülésen mondott beszédéből

Tisztelt Papi Lakosok!
A fent említett idézet az október 11-én
megtartott alakuló ülésen hangzott el.
Négy évre szóló útravalónak tekintem a
tartalmát. Az elmúlt nyolc év munkájának teljes elismerését jelenti számomra
a választási eredmény. Köszönöm szépen. Ez már felelősség. Nagyon nehéz
elérni, de még nehezebb megtartani

Czidorné Moldvay Katalin
Dr. Fedor István
Kelemen István
Nagy Tibor

2010. október

Elérhetõségek
Az új Képviselõ-testület
hatékony és rugalmas munkavégzése
érdekében közöljük a lakosság felé a
testületi tagok e-mailen való elérhetőségeit, lehetőséget adva az észrevételeik, javaslataik megtételére. A
folyamatos kapcsolattartás, az információk megfelelő áramlása elősegíthetik a sikeres munkánkat.
polgarmester@pap.hu
czerna@pap.hu
czidorne@pap.hu
dr.fedor@pap.hu
kelemen@pap.hu
nagytibor@pap.hu
szaboferencne@pap.hu
pm.

Szabó Ferencné

ilyen arányú támogatottságot. A mondás
szerint, nincs olyan lakodalom, hogy
mindenki jól érezze magát. Mégis nap,
mint nap, törekszünk az elégedettség kivívására. Egyik kezünkkel adunk, a másikkal lehet, hogy épp elveszünk. Fejlesztésre kiadunk, de működésre megtartunk. Szabályokat alkotunk, talán
sokszor még magunk ellen is. Nehéz
megtalálni a helyes arányt. Egyesek a
szigort követelik, mások a toleranciát
igénylik. Nagyon fontos a felelős önkormányzati gazdálkodás, de ugyanakkor jogos igény van az emberi gondoskodás iránt is. Sokszor nem is egy kitűzött cél megvalósítási időpontjának elcsúszása, hanem az emberi kapcsolatok
megromlása a kudarc. Minden erőnkkel
igyekszünk a településünk egységességét megőrizni, és a megszerzett színvonalat mindenben fenntartani. Nagyon jó
összetételű képviselő-testülettel dolgozhatok. Megváltozott minden, kialakult a
közvetlenség, érezhető a tettrekészség.
Együtt kívánunk dolgozni a település
minden lakosával, de ez az igyekezet

nem lehet csak egyoldalú. Tudni kell
mindenkinek azt, hogy nem csak jogok,
hanem kötelezettségek is vannak. Egy
közösség elvárja a következetes döntéseket a vezetőitől. Ha viszont elvárja,
akkor fogadja is el. Új polgármesternek
tekintem magam, nyolc év tapasztalattal. Buta ember az, aki nem tanul saját
hibájából. Szép eredményeket értünk el
idáig, de nem lehetünk elégedettek.
A változó világban újabb célokat kell
kitűznünk magunk elé. A kötelező feladatok ellátása, a működőképesség biztosítása, a fejlesztések megvalósítása
mára már kevés. Igény van az oktatásra,
a gondozásra, az emberi kapcsolatok,
közösségek kialakítására.
Meg kell védeni a település tisztaságát
és biztonságát. Nem szabad hagyni,
hogy a településen belül lezüllött emberek mutathassanak példát a gyerekeknek. Jövőt lehet tervezni egyedül is, de
megvalósítani csak közösségben lehet.
Erre a közös munkára kérek fel mindenkit a képviselő-testület nevében, településünk jövője érdekében.
pm.
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Testületi ülések döntései, rendeletei, határozatai:
2010. június 02.

2010. július 13.

A Képviselő-testület
– A Képviselő-testület együttes ülésen PapJéke Községek Körjegyzőségénél pályázat
kiírását határozza el aljegyzői állás betöltésére.
– módosította a helyi építési szabályzatról és a
szabályozási tervek elfogadásáról szóló
12/2006. (VI. 01.) rendeletet, mely szerint a
rendelet hatálya alá tartozó területen (Pap
község egész közigazgatási területén) területet felhasználni, továbbá telket alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide
értve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani,
átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági
engedélyt adni csak A környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
tv., Az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Étv.), valamint az Országos településrendezési és építési követelményekről
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: OTÉK) előírásai, valamint a
T-05/2009. törzsszámú településrendezési
terv szabályozási tervei (S-1m, S-2m) és jelen Helyi Építési Szabályozat együttes figyelembe vételével szabad. A rendelet területi és
tárgyi hatályát érintően minden természetes
és jogi személyre nézve kötelező előírásokat
tartalmaz.
– elhatározta, hogy az 596/1 hrsz.-on lévő, az
önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadát képező
Régi Tanácsháza elnevezésű ingatlanból az
engedélyes tervdokumentációban fejlesztésre
kijelölt területet a Pap Község Fejlődéséért
Közhasznú Egyesület részére 2010. augusztus 1. napjától 2016. december 31. napjáig
határozott időtartamra bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a határozott idő lejárta után a
bérlő térítésmentesen átadja az önkormányzat
számára.
– a Régi Tanácsháza épület felújítási tervét
megismerte, annak tartalmával egyetértett, és
hozzájárult a Pap Község Fejlődéséért Közhasznú Egyesület által végzett fejlesztés
megindításához.
– megismerte, és jóváhagyta az idősek, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátásáról szóló Társulási Megállapodás
módosításait.
– módosította az Idősek Klubja alapító okiratát.
– elhatározta, hogy a Kossuth úton a járdaaszfaltozáshoz kapcsolódó járulékos területek, a
Kossuth u. 147 - Kossuth u. 157. közötti járdaszakasz, 4 buszváró, az Akácfa úton meglévő úthibák kijavítása, az általános iskola
előtti folyóka és az aszfaltos út között lévő 50
cm széles sáv (összesen: 600 m2) aszfaltréteggel történő bevonás kivitelezési munkáit
elindítja az önkormányzat által foglalkoztatott közcélú munkások bevonásával.
– Elhatározta, hogy 2010. július 4. napján a régi futball pályán Lovas játékokat rendez.
– hozzájárult a járdaépítés- és felújításból
összegyűlt 120 m3 betondarabok törmelékké
történő összezúzásához.

A Képviselő-testület
– elhatározta, hogy a Kölcsey Ferenc Általános
Iskola közoktatási intézmény épületének infrastrukturális fejlesztésének kivitelezési
munkáit elindítja, mely magában foglalja a
belsővíz-csatornaszerelést, központi fűtés
szellőzés kialakítását, belső gázszerelést.
– jóváhagyta, hogy a Kölcsey Ferenc Általános
Iskola közoktatási intézmény épületében lévő
ebédlőt, és a mellette lévő tantermet összenyitja.
– elhatározza, hogy a Petőfi-Dózsa u. közötti
járdaszakaszon felújítást végez az önkormányzat által foglalkoztatott közcélú munkások bevonásával.
– módosította a Dózsa és Kossuth út közötti átjárás végleges biztosításáról szóló 38/2010.
(IV. 29.) számú határozatát.
– elhatározta, hogy a Dózsa és Kossuth út közötti átjárás végleges biztosítását jelentő
gyalogút aszfaltréteggel való bevonás kivitelezési munkáit elindítja az önkormányzat
által foglalkoztatott közcélú munkások bevonásával.
– elhatározta, hogy augusztus 20. napján Pap
községben rendezvényt szervez.
– elfogadta az egy havi képviselői, továbbá alpolgármesteri tiszteletdíj, a polgármester
költségátalányából és a hozzátartozó járulékoknak megfelelő összeg lemondásáról szóló
javaslatot.

2010. július 30.

mogatást nyújt; a református, a római-, és a
görög katolikus egyházak részére 20.000–
20.000 Ft összegű támogatást nyújt hittankönyvek vásárlására.
– döntött arról, hogy csatlakozik a hátrányos
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2011. évi fordulójához.
– pályázatot írt ki a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulója keretében: a jelenlegi felsőoktatási hallgatók számára („A“ típusú pályázat), és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók
számára („B“ típusú pályázat).
– elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosítását.
– a temető területén harangláb építését határozta el, melyet az önkormányzat által foglalkoztatott közcélú munkások bevonásával valósít meg.
– megválasztotta a Helyi Választási Bizottság
tagjait.
– a 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők, és polgármesterek
választását megelőző kampánygyűlés céljára,
az induló jelöltek részére, egyenlő feltételek
mellett, egy alkalommal az Ifjúsági Házat ingyenesen rendelkezésre bocsátotta.

2010. szeptember 15.

A Képviselő-testület
együttes ülésen kinevezte Tátrai Zsoltné 4600 A Képviselő-testület
Kisvárda, Tátra utca 42. szám alatti lakost – módosította Pap Község Önkormányzata
2010. augusztus 3. napjától Pap - Jéke Közsé2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.
gek Önkormányzatának aljegyzőjévé.
21.) rendeletét.
– elfogadta Pap Község Önkormányzata 2010.
évi gazdálkodásának féléves helyzetéről szó2010. augusztus 18.
ló tájékoztatót.
–
döntött
az 573. hrsz.-on lévő szolgálati lakás
A Képviselő-testület
vételi
ajánlatának
megtételéhez szükséges
– döntött az óvodai csoportok, általános iskoadás-vételi
szerződés
tervezet elkészítéséről.
lai osztályok és napközis csoportok számának meghatározásáról, mely alapján: A – módosította a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Egységes Óvoda – Bölcsőde többcélú
2010/2011. nevelési évben 2010. szeptemközoktatási intézmény alapdokumentumait.
ber 1. napjától 3 óvodai csoport indítását engedélyezi; A 2010/2011. tanítási évben – elhatározta, hogy a 02-es hrsz.-ú külterületi
útszakaszon felújítást végez az önkormányzat
2010. szeptember 1. napjától 16 osztály ináltal foglalkoztatott közcélú munkások bevodítását engedélyezi; A 2010/2011. tanítási
násával.
évben 2010. szeptember 1. napjától a tanítási időn kívüli foglalkoztatásra összesen 3 – elhatározta, hogy a 055-ös hrsz.-ú külterületi
út melletti szikkasztóárok építését, és a Tánnapközis csoport és 2 tanuló szobai csoport
csics út elején lévő fedett esővíz-elvezető
szervezhető.
árok gépi mosatásának kivitelezési munkáit
– elhatározta, hogy a 2010. évi beiskolázási táelindítja.
mogatás keretében a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Egységes Óvoda – Bölcsőde – elhatározta, hogy a Dózsa-Kossuth 4-es elnevezésű összekötőút melletti járda kivitelezési
Papra járó tanulói részére a tankönyvet inmunkáit elindítja az önkormányzat által foggyenesen biztosítja; a középfokú oktatási inlalkoztatott közcélú munkások bevonásával.
tézményben nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat folytató tanulók részé- – elhatározta, hogy 2010. október 1. napján
Idősek Napja rendezvényt, 2010. október 2.
re – az érettségi, illetve az első szakma megszerzéséig – 8.000 Ft összegű beiskolázási tánapján szüreti felvonulást szervez.
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Őszköszöntő nap
010. szeptember 13-án „Őszköszöntő Nap“-ot tartottunk
az Idősek Klubja tagjainak és
az óvoda középső és nagycsoportos gyermekeinek részvételével.
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A központ udvarán megépített kemencében kenyérlángost sütöttünk. A
gyermekeknek megmutattuk a kovász
készítését, a kenyér dagasztásának lépéseit. Az idősek – a nagymamák –
tésztát gyúrtak, csigát készítettek, a
gyerekek az elkészült tésztából különböző dolgokat, állatfigurákat, gombódát formáztak.
Megmutattuk nekik a tengerimorzsolás fortélyait, a kukoricacsuhéból
készíthető játékokat. Ezt élvezettel figyelték, és a pici ujjak ügyesen elsajátították a morzsolás technikáját. Terményekből, termésekből sok mindent

készítettek:
gesztenyéből emberi figurákat, krumpliból sündisznót, tökből lámpást, sárgarépából, kukoricából és karalábéból
állatfigurákat faragtak. Rajzkészségüket is megcsillanthatták: almát, körtét,
szőlőt rajzoltak, vágtak és festettek.
Őszi plakátok készültek, melyeket
krumpliból megalkotott nyomdával
tettek még színesebbé.
Az alkotómunka közben folyamatosan dagasztottuk és sütöttük a kenyérlángost, melyet élvezettel fogyasztottunk el. Az idősek sokat meséltek a
régmúlt idők őszi munkáiról, vigadalmairól, melyet a gyerekek mondókákkal, versekkel, dalokkal tettek még
színesebbé.
Bíró Zsoltné
intézményvezető

A Családsegítõ és a Gyermekjóléti Szolgálat hírei
010. szeptember 28-án immár másodszor az év folyamán ruhaosztást szerveztünk a
település lakosai számára. Rendezvényünk alkalmával az általunk összegyűjtött ruhák 67
családhoz jutottak el.
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Ezúton is szeretnénk azon lakosok
segítségét megköszönni, akik adományaikkal segítették a rászoruló családokat. Továbbra is kérjük azokat,
akiknek feleslegessé vált, de jó állapotban lévő ruhájuk, cipőjük összegyűlik, ne tartogassák otthon, hanem
hozzák fel bátran a helyi irodánkba
(Kistérségi Szociális Szolgálat, Kossuth u. 77. – Házasságkötő terem).
A Kistérségi Szociális Szolgálat
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának családgondozói 2010. augusztus 24-én nyárzáró játszóházat
szerveztek iskoláskorú gyerekek számára. A játszóház keretében előre elkészített gipszfigurákat festettek, melyekből hűtőmágnest készítettünk.

Az elkészített alkotásokat az ifjú
„művészek“ hazavihették, hogy otthonukat tegyék vele díszesebbé. A résztvevők nagy örömmel festették a különböző figurákat, és élvezték az
együtt eltöltött szabadidőt.
A program keretében lehetőséget
biztosítottunk a gyermekek számára
kreatív gondolkodásmódjuk, kommunikációjuk fejlesztésére.
Eszterhai Zsuzsa
Családsegítő Szolgálat
családgondozója
Pásztorné Nagy Mariann
Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozója
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Mobiltelefon
használók
figyelmébe!
Ön üzenetet kap a telefonjára,
melyben arra kérik,
hívja vissza a
06 07 74 52 41-es számot.

Kérjük, semmi esetre se hívja fel a
megadott számot, ellenkező esetben
ugyanis telefonszámlája rendkívüli
mértékben meg fog emelkedni!
Az utóbbi időkben szélhámosok
kifejlesztettek egy rendszert, mellyel
képessé váltak a mobiltelefonok csalással történő használatára. Először a
felhasználót felhívják a mobilján és
úgy mutatkoznak be, mintha a szolgáltatójától, az Orange-tól, az SFRtől vagy a Bouygues-tól hívnák.
Majd mobiltelefonja megfelelő működésének ellenőrzésére hivatkozva
arra kérik, hogy tárcsázza a 09#-es
kódot.

KÉRJÜK, SEMMIKÉPP NE
TÁRCSÁZZA A MEGADOTT
SZÁMOT, A VONALAT
AZONNAL SZAKÍTSA MEG!
A szélhámosok megfelelő eszközökkel rendelkeznek hozzá, hogy a
fenti kód beütését követően olvasni
tudják a SIM kártyát.
Ezt követően már csak egy új kártyát kell létrehozniuk.

FIGYELEM!
Amennyiben kijelzőjén beérkező
híváskor az „A C E“ betűk jelennek
meg, kérjük, ne vegye fel, a hívást
utasítsa el! Ez egy olyan vírus,
amely tönkreteszi a SIM kártyát és
megrongálja a mobiltelefont. Ezt az
információt a Motorola, a Sagem és
a Nokia is megerősítették.
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2010. 07. 01-jétõl – 2010. 09. 30-ig
Azt kérdezed tõlem,
Hogyan vártalak?
Mint az éjszakára
Fölvirrad a nap,
Mint a délutánra

Jõ az alkonyat,
Mint ha szellõ jelzi
A förgetegetEzer pici jelbõl
Tudtam jöttödet.
(Beney Zsuzsa:Hogyan vártalak)

Újszülött neve

Szüleik

Rubóczki Patrik
Zsell Eszter Barbara
Kántor Fruzsina
Tóth Evelin
Gyetkó Csilla Léna

Rubóczki Brigitta
Miku Dóra–Zsell Róbert
Révész Lívia–Kántor Krisztián
Szakács Tímea–Tóth Barnabás
Radvánszki Csilla–Gyetkó János

„Veled örökké! Ó, mi szép,
Mily édes lesz az élet!
E nagy világban, kedvesem,
Együtt bolyongni véled!

Születés ideje
2010. 07. 29.
2010. 08. 12.
2010. 08. 16.
2010. 09. 25.
2010. 10. 01.

A vándort csillag vezeti,
Mosolygó szemed engem.
Felhõ takarhat csillagot,
De a te szemedet nem!“
Abrányi Emil

Házasságot kötöttek
Mihály Bettina és Szikszai Márton
Bereczki Nikoletta és Ruscsák László
Fedor Veronika és Stancz Sándor Benjámin
Balogh Szilvia és Séra Roland
Barczi Ágnes és Fedor Attila

Házasságkötés ideje
2010. 08. 07.
2010. 08. 07.
2010. 08. 07.
2010. 08. 14.
2010. 09. 18.

„Még nem találunk szavakat,
Még a döbbenet az úr,
Oly gyorsan hagytál minket itt,
Oly nagyon váratlanul.“
(Ismeretlen szerzõ)
Elhunyt neve:
Radvánszki Géza
Kovács Balázsné
Oláh Miklósné

Születési neve:
Kovács Erzsébet
Bartha Olga

Ideje
2010. 07. 29.
2010. 07. 30.
2010. 08. 14.
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Önkormányzati képviselõés polgármester-választás

KÖFKE
nem csak
papíron...

2010. október 3.
A választás hivatalos eredménye:
A megválasztott polgármester:
Szavazóként megjelentek száma:
Érvényes szavazólap száma:
Érvénytelen szavazólap száma:

Maximovits György
985 fő (65,84%)
979 (99,39%)
6 (0,61 %)

Maximovits György:

816 (83,35 %)

Kovács László
A megválasztott hat képviselő:
1. Dr. Fedor István
2. Czérna Gábor
3. Nagy Tibor

163 (16,65 %)

510 4. Szabó Ferencné
328
471 5. Kelemen István
322
356 6. Czidorné Moldvay Katalin 316

További sorrend a képviselők esetében:
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Szónok Sándor Balázs
Kovács Tibor
Kovácsné Bacskai Ilona
Kovács László
Birke Józsefné
Gonda Béla
Toldi Miklós
Demjén Károly Lászlóné
Vass Zsolt István

258
211
200
190
189
171
163
113
80

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Rákóczi Ferencné
Nagy Norbert
Kovácsné Kovács Tünde
Vincze László
Dudás Miklósné
Radvánszki András
Radvánszki Ágnes
Matus Béláné

76
75
73
65
49
49
47
39

Rendezvényeinkről
Ebben a negyedévben három olyan rendezvényt
szervezett az önkormányzatunk képviselő- testülete a lakosság részére, amely nagy tömeget mozgató és jó hangulatú volt. A dolgos hétköznapok
mellett szükség van a felüdülést nyújtó kikapcsolódásra. Több éve büszkék vagyunk arra a nagyszabású rendezvényre, mellyen augusztus 20-án
nem csak a településen élőket, hanem a környékről ideérkezőket is vendégül láthatjuk.
Elégedettség tölt el bennünket akkor, amikor a
rendezvény napja után is gratulációt kapunk a
résztvevőktől. Kialakult egy megszokott forma,
változatosak a programok, de a hangulat állandó.
Az idei évben újdonságnak számított a gyerekeknek a Bungie-tranbulin, Vizi-gömb, a felnőtteknek
az újkenyér szentelése, a közösségeknek az egyesületek bemutatkozása, hagyományőrző csoportok szereplése. A hagyományosan megrendezett
versenyszámok évről évre izgalmasabbak, a fellépők műsorai színvonalasak és változatosak. A szabadtéri rendezvény sikerességének meghatározója
még az időjárás, mely az idén is kegyes volt hozzánk. A jó idő meghatározta a szüreti felvonulás
hangulatát is. A felvonuló fiataljaink és a többi fel-

lépő 1 órától 6 óráig szórakoztatta községünk lakosságát a település utcáin. Mondhatom, hogy a
rendezvény itt házhoz megy. Minden lakosnak
van lehetősége részesévé válni az ünnepségnek. A
2010. év a felvonulást tekintve is színesedett, hiszen az elmúlt évekhez képest a fellépések sokasága és a nézettség nagysága miatt jóval tovább
tartott a végállomásra való érkezés, mint azt megszokhattuk. Felléptek az óvodások forgótánccal és
népdalokkal, a helyi fiatalok csárdással, valamint
a Napraforgó Nyugdíjas Klub és a Dögei Nők
Egyesülete tette hangulatosabbá az előadást fiatalos lendületükkel és a pompás jelmezeikkel. A nap
végén, a főtéren folytatódott a mulatság. Lehetőség volt megtekinteni az iskolások csacsacsa és
néptánc fellépéseit, valamint humoros versenyszámokkal, majd később bállal szórakoztatták a
nézőket. Büszkék vagyunk arra, hogy minden alkalommal egyre több az érdeklődő, és ez ösztönöz
arra minket, hogy rendezvényeink színvonalasabbak legyenek. Bízunk abban, hogy a következő
évben is megszokotthoz hasonló, vagy azt felülmúló eseményt tudunk biztosítani a lakosság számára.
Kovácsné Bacskai Ilona

Egyesületünk tagsága ismételten bebizonyította, hogy ez a szervezet nem csak
papíron létezik, hanem aktív munkájával mindenütt jelen van a település életében. Ez év májusában pályázatot nyújtottunk be a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által meghirdetett
„Izzócsere Alapprogram“-ra.
A projekt célja, hogy az idősek (143
család) és nagycsaládosok (46 család)
háztartásának kiadását csökkentsük,
hosszú élettartamú energiatakarékos izzók használatával. A december elejére
tervezett izzócsere hatására remélhetőleg látványosan csökkenni fog az érintettek villanyszámlája. Aktuális tervezési munkánk a „Közöd“ pályázat kidolgozása. A civil szervezetek számára kiírt, közösségépítő támogatásból terveink
szerint jövő év májusára mindenki által
látható és használható fejlesztés jöhet
létre a Bárókertben.
Teljesen új kezdeményezésünk az
egyesület ifjúsági tagozatának szervezett disputa, vitakultúra fejlesztési tréning. Fontos lehet a véleményeink megfogalmazása és megvédése. Szükséges a
kifejezőkészség fejlesztése. Már elértük
azt, hogy képesek vagyunk olyan közös
hétvégi programot szervezni, ahol a jelenlévők egységet alkotva segítik az
egyéni képességek fejlesztését.
Birkéné Berczki Anikó

Impresszum

Önkormányzati
Hírmondó
Kiadó: Pap Község Önkormányzata
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Szerkesztőség címe:
4631 Pap, Kossuth út 102.
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MINDENSZENTEK
mióta a civilizált emberiség
halottait koporsóba téve elföldeli, a temetők a települések nélkülözhetetlen tartozékai. A temető
a keresztény hit szerint szent mező, mert a Krisztusban elhunytak
– mint mezőn az elvetett mag kikel – feltámadnak egyszer.

A

Milyen gondolattal áll az ember a sír
előtt? A „legnagyobb magyar“, gróf
Széchenyi István nagycenki nyughelyének bejáratánál ezt a mondatot olvashatjuk: „Voltunk mint ti, lesztek, mint mi.“
A komor mondat, mely egy alapvető
igazságot fogalmaz meg, jól illik a sírkerthez, a sírás helyéhez, a temetőkhöz,
ahol szembesülünk az elmúlás gondolatával. Mindenszentek-Halottak napja
minden ember számára újra felidézi azt a
napot, amikor utolsó útjára kísért egy
olyan hozzátartozót, aki közel állt hozzá.
A mai napon egy kicsit újra átéljük az
egykori temetéseket, de ugyanakkor a hívő ember elgondolkodik azokon a reményteli mondatokon, melyet a szentírási szakaszokban hallott.
Lázár feltámasztásának leírása bepillantást enged abba, hogy milyen gondolattal állt Jézus a sír előtt. Jézus, mint ember, nem tudta magát függetleníteni a kö-

rülötte állók sírásától, és ő maga is könynyekre fakadt (Jn 11,35). De mint Isten
Fia, isteni tekintéllyel kijelenti: „Aki énbennem hisz, még ha meg is hal, élni
fog“ (Jn 11,25). Jézus ,mint ember megrendül a halál kérlelhetetlen pusztítása
előtt, de mint Isten az életről beszél, az
örök életről.
Jézus sírásáról Szent Ágoston egy érdekes gondolatot fogalmaz meg. Jézus
„nem a halottat siratta, hisz feltámasztotta; hanem a halált (siratta), amit az ember
vétkével kiérdemelt. Mert ha nem lett
volna bűn, halál sem lett volna.“
Szent Ágoston meglátása rávilágít arra
a különbségre, hogy milyen gondolattal
áll az ember a sír előtt, és milyen gondolattal áll Jézus a sír előtt. Amikor mi emberek a sír előtt állunk, a halottat siratjuk
– és talán magunkat is a veszteség miatt.
Jézus a sír előtt nem a halottat siratja, hanem a halált, mint az első bűn büntetését.
Jézus látásmódjában nem csak a következmény szerepel, de az ok, az indíték is,
azaz a bűn. Jézus barátjának, Lázárnak a
sírjánál nem csak a barátját siratja, de az
egész emberi sorsot, mely az engedetlenséggel érdemelte ki ezt a büntetést.
Ez a gondolat nyilvánul meg Jézus vigasztalásában is. Mi emberek együttérzésünket és részvétünket szoktuk kifejezni

az elhunyt hozzátartozójának. Jézus
azonban nem ezt teszi, hanem a gyászoló nővérnek azt mondja: „Aki énbennem
hisz, még ha meg is hal, élni fog.“ E kijelentés óta a hívő ember is a föltámadás
hitével meri vigasztalni a gyászban szomorkodókat. Jézus kijelentése óta mi is a
Jézushoz hasonló gondolatokkal tudunk
ott állni a sír előtt.
Pál apostol írja a tesszalonikiakhoz,
hogy „Ne szomorkodjatok úgy, mint a
többiek, akiknek nincsen reményük“
(Tessz 4,13).
Természetes, hogy szomorkodunk egy
szerettünk elvesztésén, de nem úgy szomorkodunk, mint aki nem hisz az örök
életben. A mi szomorúságunkba a feltámadás reménye vegyül: ha Jézusban halunk meg, akkor örökké az Úrral leszünk.
A sír előtt állva merjük vigasztalni egymást ezzel az örök igazsággal, tanítással.
A halottainkért való közbenjáró imádságot 2010. november 1-jén du. 2 órakor
végezzük katolikus szertartás szerint Németh János plébános és Jaczkó Sándor
parókus vezetésével a temetőben.
Jaczkó Sándor parókus

Napraforgó Nyugdíjas Klub
ár hagyománnyá vált,
hogy az Önkormányzati
Hírmondóban néhány gondolattal tájékoztassuk a klubban
történő eseményekről a Kedves Olvasókat. A klubunkban
havi 2 alkalommal a foglalkozásokon hagyományőrző tevékenységgel, énekkari próbákkal és néptánc tanulással töltjük az estéket.

M

Ezeken a foglalkozásokon Kovácsné Bacskai Ilona készíti elő a koreográfiát, amit be is tanít. Köszönetünket fejezzük ki áldozatos munkájáért,
melyre a jövőben is igényt szeretnénk
tartani! 2010. szeptember 14-én 48
fővel kirándulást szerveztünk a polgármester úr és kedves felesége rész-

vételével. Úticélunk Szlovákia volt.
Lőcse városában töltöttünk el egy nagyon jó hangulatú napot. Megtekintettük a városházát, a Fekete város című film forgatásának színhelyét és
Lőcse város más nevezetességeit. Hamar eljött az ebéd ideje. A jóízűen elfogyasztott ebéd után 15 órakor indultunk haza. Megtekintettük az
útbaeső Szepes várát is, ahonnan kissé elfáradva, de nagyon jó hangulatban folytattuk utunkat hazafelé. Ezért
az emlékezetes kirándulásért köszönetet mondunk a Polgármester Úrnak
és Feleségének, mivel ez a kirándulás
saját erőből nem jöhetett volna létre.
Nemcsak a kirándulás nyújtott nagy
élményt, hanem az azt követő hetek
is hoztak egy kis örömöt és boldogságot az életünkbe. Október 1-jén az

idősek világnapján, október 2-án a
szüreti felvonuláson is részt vettünk.
Az ünnepség színvonalának emeléséhez vendégklubokat is hívtunk. Október 1-jén a tornyospálcai, a szabolcsveresmarti és a helyi klub tagjai, 2-án
a Dögei Nők Egyesülete is jelen volt.
Ezúton is megköszönöm mindenkinek a fáradozását és összetartását. Az
idősödő és idős emberek ilyenkor egy
kicsit elfeledik bajukat, bánatukat.
Ezután is jó tudni, mit jelent boldognak lenni.
Másnak örömet szerezni!
Megosztani bút, bánatot
Éhezővel a falatot.
Minden kedves olvasónak kívánok
erőt, egészséget és hosszú boldog
életet!
Takács Károlyné és a klub tagjai
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Hagyományok, környezetünk megismerése
és megszerettetése óvodai életünkben
„Itt születtem én, ezen
a tájon...“
(Petőfi Sándor)

K

orunk rohanó életritmusában egyre
nehezebb figyelmünket a körülöttünk lévő csodálatos természeti környezetre és annak bőséges gazdagságára
irányítani. A modern kor vívmányai bár
töménytelen ismeretanyagot nyújtanak,
egy kattintással „szobánkba hozzák a
nagyvilágot“, mégis valami veszendőbe megy: a kontaktus, a személyes tapasztalás igazi élménye.
Fontos és pótolhatatlan pedig ennek
átélése, hiszen életérzésünket környezetünkhöz való viszonyulásunk formálja igazán. Itt élünk, és minden, ami szülőhelyünk, szülőföldünk, egy magasabb

rendű tartalmat közvetít, és a hazaszeretet alappilléreit teremti meg bennünk.
Mit is jelent ez a világra nyitott szemmel rácsodálkozó gyermek számára?
Magát az élményt, a megismerés kíváncsiságát sokféle módon. Óvodánkban régóta igyekszünk ennek megfelelni. Nagycsoportosainkkal az őszi szüreti felvonuláson vettünk részt. Az apró
táncoslábú gyermekeink örömmel vettek részt a rendezvényen. Az őszi évszak adta csodálatos élmény jegyében
sokszor kirándultunk, megismerve községünk ismeretlen tájait: a gyümölcsöst, a szőlődombot, az erdőt.
Milyen öröm volt a dombtetőről felfedezni a tájat, megpillantani a templom tornyát, a háztetőket! Közben észrevettük az őz lábnyomát a homokban,
a felrebbenő fácánt, a potyogó diót, az

Köszönöm Nektek!
zeptember 30-án véget ért
az eMagyarország pont által
rendezett „Látogasson el hozzánk“ pályázat. A verseny során interneten lehetett szavazni
a települést bemutató pályaművekre. Településünk 3420 szavazattal a harmadik helyen végzett 32 fős mezőnyben.

S

Megmondom őszintén, mikor megláttam, hogy a 11. helyen szerénykedünk a versenyben, elgondolkodtam.
Van értelme folytatni? Hisz más települések akkora támogatással rendelkeznek a kampányukhoz, hogy arról
legfeljebb csak álmodozhatok.
A legjobb példa Bük városa volt. Az
Alpokaljához tartozó település kampányához hatalmas háttér társult. Többek között a helyi buszok oldalára kiragasztották a hirdetésüket, miszerint
szavazzanak rájuk. Ki tudja még,
hogy a többi település mennyi energiát fektetett bele a versenybe?
Aztán az élet és a szerencse úgy hozta, hogy mégis a 3. helyen végeztünk.
Azonban ez a harmadik hely nem jöhetett volna létre egy olyan csapat nélkül, mint amilyen kialakult nálunk az

eMagyarország ponton. Köszönöm
Nektek! Köszönöm, hogy nem hagytatok magamra, köszönöm, hogy unszoltatok! Minden egyes szót, tettet, javaslatot és szidást. Külön lecke volt számomra a verseny, mert megmutattátok, hogy a pénz nem minden.
Külön köszönöm Czidorné Moldvay Katalinnak, Hudák Anitának, és
Radvánszkiné Kovács Brigittának valamint a Kölcsey Ferenc Általános Iskola diákjainak, akiknek rengeteg
munkájuk van abban, hogy a dobogós
helyen végeztünk.
És természetesen köszönöm mind a
3420 szavazat feladójának, hogy vették a fáradságot, és szavaztak a településünkre. Mert ez a Ti érdemetek. Ti
vagytok az élő példái annak, hogy képes egy település összefogni a közös
cél érdekében. És még meg sem említettem a teljesítmény reklámértékét...
Hogy egy kicsit tovább magasztaljam a falu eredményét, olyan nemzeti
örökségekben gazdag településeket és
közkedvelt turistacélpontokat hagytunk magunk mögött, mint Keszthely,
Bük, Szécsény, Máriapócs. Elégedettek lehetünk a közösségünk erejével!
Zsiros Attila

érett szőlőfürtöket! Autóbusszal kirándultunk Szabolcsveresmartra. Csodálatos élmény volt a vízpart élővilágát
megfigyelni: a szálldosó sirályokat, a
horgászó embereket, a tó hullámzó vizét, a nádast!
Őszi nap keretében ellátogattunk az
Idősek Otthonába „vendégségbe“.
Megnéztük a búbos kemencét, a készülő finom illatú lángost, hogyan, miből készül és megkóstoltuk. Mennyire
más, mint a boltban kapható péksütemény...!
Zöldségfélékből figurákat készítettünk, festettünk, rengeteg élményt éltünk át közösen. Igen, kellenek a hagyományok, kellenek az élmények. A
tapasztalaté, az örömé, a felfedezésé.
Dohos Sándorné
óvodapedagógus

Mammográfiai
vizsgálat

A

z utóbbi időben többször megfogalmazódott, hogy az egészségügy magas szintű
ellátásában mennyire fontos a megelőző szűrővizsgálatok szerepe.
Mennyire fontos az,
hogy az esetleges bajt
időben észleljük, és
kellő szakmaisággal
kezeljük. Több eset
volt már a településünkön, amikor egy
mammográfiai szűrővizsgálat esetén időben
felismerésre, majd később kezelésre került a
kezdődő daganatos betegség.
Ennek a vizsgálatnak sokkal nagyobb a jelentősége annál, hogy bárki is figyelmen kívül
merje hagyni. Senki nem tudhatja azt, hogy mi
lappang a szervezetében. Határozottan felhívom azoknak a hozzátartozóknak is a figyelmét, akiknek családjában 45. életévét betöltött
és 65. életévet még el nem ért nők élnek, hogy
a megelőzés felelőssége mindnyájunké. Nem
lehetünk szemérmesek, amikor az egészségünkről vagy akár az életünkről van szó.
Önkormányzatunk szervezésében 2010.
november 3-án és 4-én indul autóbusz Nyíregyházára elősegítve kötelező szűrővizsgálaton való megjelenést. Elképesztő számomra,
hogy a tavaszi szűrővizsgálaton részt nem
vett közel 120 főből eddig csak 35 fő veszi
igénybe a segítségnyújtást. Kérek mindenkit,
kérdezze meg a fent említett korosztályba tartozó nő családtagjától, hogy „Fontos-e számára az egészsége?“!
pm.
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gálattal. A családi pótlékot,
melyet eseti gondnok kezel, természetben kapja
meg havonta a család, ha a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Abban az esetben, ha nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben a család, akkor a családi pótlék folyósítására nem kerül sor minimum 3
hónapig. 3 hónap eltelte után az addig
külön folyószámlán összegyűlt családi
pótlék természetben, az eseti gondnok
közreműködésével kerül a család számára biztosításra.
A családi pótlékot legkorábban 3
hónap elteltével kaphatja meg a család, abban az esetben, ha a gyermek l
órát sem mulasztott igazolatlanul ez
idő alatt.
Kérem a szülőket, hogy a fent leírtakra tekintettel minden nap rendszeresen járassák a gyermekeiket iskolába, mivel mindannyiunk érdeke
a jövő nemzedékének fejlődése.

Felhívás!

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket,
hogy 2010. augusztus 30-ai
hatállyal a kormány bevezette az iskoláztatási támogatás jogintézményét.
Az állam a gyermekek neveléséhez, iskoláztatásához havi rendszerességgel családi pótlékot nyújt,
mely folyósítását, ha a gyermek nem
teljesíti tankötelezettségét, fel kell
függeszteni.
Mi történik, ha a gyermek igazolatlanul hiányzik az iskolából? Még ekkor is van lehetőség segítséget kérni!
– 10 óra igazolatlan mulasztás esetén: az oktatási intézmény értesíti az
illetékes jegyzőt és a szülőt a mulasztásról. Ezt követően a szülő végzésben
értesül arról, hogy ha gyermeke továbbra is mulaszt, akkor 50 óra igazolatlan hiányzás esetén a Jegyző felfüggeszti a családi pótlék folyósítását, és
automatikusan védelembe veszi a
gyermeket. Ezen szakaszban a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója
felkeresi a családot, és felajánlja a se-

gítségét a hiányzások megszüntetése
érdekében, valamint meghatározásra
kerül a szükséges együttműködési forma a Gyermekjóléti Szolgálattal.
– 30 óra igazolatlan mulasztás esetén: a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója ismételten látogatást tesz a
családnál. Segítő beszélgetés keretein
belül tájékozódik, hogy miért növekedett a gyermek hiányzása. Ez az utolsó lehetősége a szülőknek, hogy pozitív irányba változtasson a helyzeten, és biztosítsa gyermeke rendszeres iskolába járását.
– 50 óra igazolatlan mulasztás esetén: a Jegyző azonnali hatállyal felfüggeszti a családi pótlék folyósítását
és automatikusan védelembe veszi a
gyermeket, és a családi pótlék kezelésére eseti gondnokot jelöl ki. A szülőknek ebben az esetben kötelező az
együttműködés a Gyermekjóléti Szol-

Gyermekjóléti Szolgálat

Drága az energia
tüzelőanyaggal biztosítsuk a családi ház melegét.
űtésszezon kezdetén érdemes áttekinteni, hogy a piacon található tüze- Példaként említem, hogy mennyire nem mindegy
lőanyagoknak milyen az ár-érték aránya. az, hogy van-e lehetőségünk szárazfát vásárolni,
vagy kénytelenek vagyunk a frissen vágott nagyobb
Biztos vagyok benne, hogy a kiválasztásnál a nedvességtartalmú, ezáltal nagyobb súlyú tüzelőmár kialakított tüzelőberendezésünk rendszere és a anyaggal beérni. Ennek kiküszöbölésére javaslom,
tüzelőanyagok beszerzésének lehetősége erősen hogy a tűzifa vásárlásánál ne súlyra, hanem km3korlátoz bennünket. A lehetőségeink figyelembevé- ben egyezzünk meg a vételárban. A táblázati kimutelével mégis törekednünk kell arra, hogy a beszer- tatásunk alkalmas arra, hogy átgondoljuk mitől igazési árhoz viszonyítva a lehető legjobb fűtőértékű zán drága a fűtési energia.
pm.

F

Energiahordozó
Villanyáram
Földgáz
PB gáz
Fabrikett
Barnaszén
Feketeszén
Száraz fa:
Bükk/Tölgy
Akác
FenyĘ
Nyár

Frissen vágott fa:

FĦtĘérték
MJ
3,6 MJ/KWh
34 MJ/m3
44 MJ/kg
17,5 MJ/kg
20 MJ/kg

kWh
1
9,44
12,2
4,72
5,55

Ár

Fajlagos egységár

(Bruttó ár)
46,96 Ft/kWh
130,075 Ft/m3
350 Ft/kg
49 Ft/kg
30 Ft/kg

Ft/kWh
46
13,7
28,6
10,3
5,4

27–32,7 MJ/kg

7,5–9

40–60 Ft/kg

4,5–8

14,4–15,8 MJ/kg

4–4,4

20–30 Ft/kg

4,5–7,5

15,12
14,76
15,84
15,12
6,8 MJ/kg

4,2
4,1
4,4
4,2
1,9-2,8

17 Ft/kg
17,2 Ft/kg
8,75 Ft/kg
10 Ft/kg
16,7 Ft/kg

4,04
4,1
2
2,4
6
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Felhívás BÓNUSZ kedvezményre! Jótékonysági bál
orábban azok a fogyasztók
részesültek támogatásban,
akik anyagi és szociális helyzetük miatt nem tudták fizetni az
áramszámlát.

K

Most arra van lehetősége, hogy az
E-ON Áramszolgáltató jól futó fogyasztói Bónusz Kedvezményben részesüljenek. Az áramszolgáltató azon ügyfeleit
kívánja jutalmazni, akik 2010. januártól
havonta pontosan fizették villanyszámláikat.
A kedvezmény értelmében az E-ON
12 hónapon keresztül 10%-kal csökkenti a lakossági A1 egyetemes szolgáltatói tarifát. A Bónusz kedvezmény
nem jár automatikusan, kizárólag az
E-ON honlapján történő regisztráció
után lehet igényelni 2010. november

30. napjáig. Az igénylés dátumát követően elkészülő számláin a kedvezmény külön sorban Bónusz Kedvezmény elnevezéssel tünteti fel a 10%
kedvezményt negatív előjellel, a kedvezmény összege a végösszegből kerül
levonásra.
Ezúton szeretnénk felhívni a lakosság
figyelmét arra, hogy akik ebben az évben határidőben fizették áramszámlájukat és rendelkeznek internet kapcsolattal, éljenek a lehetőséggel és igényeljék
meg interneten keresztül a Bónusz Kedvezményt. Azon fogyasztók, akik jogosultak Bónusz Kedvezményre, de nem
rendelkeznek a regisztrációhoz szükséges technikai feltételekkel, a Körjegyzőségi Hivatalban segítséget kaphatnak
az igényléshez.
Czidorné Moldvay Katalin

BÓNUSZ

http://www.eon.hu/

A közfoglalkoztatás „jövõje“
nő 15% az ország többi részén. Nem logiözeledik az év vége és márkus-e a felvetés, hogy valójában az ország
K
már napi témává válik az önkeleti részén kialakult munkahelyek szákormányzatoknál foglalkoztatott
A jövő évre vonatkozó tervezet szerint
a továbbfoglalkoztatás nem lehetséges,
csak programszerű értéket teremtő munkaviszony létesítésére lehet igényt benyújtani. Államtitkár szintű tájékoztatás
szerint ez a foglalkoztatás csak maximum
4 óra lehet. Az ok, hogy az idei évben tervezett 120 milliárd forinthoz képest 150
milliárd forint lett a tényleges felhasználás. Érthetetlen számomra, hogy ez esetben miért a kiadási oldal nagysága határozza meg az emberek minimálbérhez való jutásának lehetőségét.
Köztudott, hogy országos szinten a közfoglalkoztatottak 85%-a él Szabolcsban,
Hajdúban, Borsodban. Az elenyészőnek tű-

mának hiánya okozza ezt a kényszerfoglalkoztatást? Elérhetjük-e elő az itt lakók számára kötelezően azt, hogy egy hétre, 10
napra vagy akár egy hónapra is hagyják itt
lakóhelyüket, családjukat a megélhetésük
biztosítása érdekében? Nincs-e felelőssége
az államnak abban, hogy térségünkben kevesebb munkahely van, mint munkaképes
aktív korú munkaerő?
Az év hátralevő időszakában minden
lehetséges fórumon hozzászólásommal
és papírra vetett érveléseimmel arra fogok törekedni, hogy a tervezetthez képest
minimálisan a 6 órás foglalkoztatás kerüljön bevezetésre. Tudomásul véve azt,
hogy az anyagi lehetőségek végesek, de
nem elfeledve azt, hogy a program eddigi változata nem csak a családok anyagi
szinten tartását, hanem a munkaképesség
megőrzését is jelentette az emberek számára.

Figyelem!

nepnap helyett, 2010. október 30-án,
SZOMBATON történik.
NYÍR-FLOP Kft.

közmunkások jövője. A jelenlegi
szabályzás szerint mindenkinek
december 31-ig szól a munkaszerződése.

Ezúton tájékoztatom, hogy a telepü- Szelektív hulladékgyűjtés időpontja:
lésen a kommunális hulladékszállítási
■ November 17. (szerda)
szolgáltatás teljesítése a 2010. novem■ December 15. (szerda)
ber 1-jei (mindenszentek hétfő) ün-

hagyományokhoz híven a
helyi Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Szülői Munkaközössége és Nevelőtestülete
idén is megrendezi a jótékonysági bálját 2010.november 27-én az
iskola tornatermében.

A

A belépőjegyet 2500 forintért megvásárolhatják az óvodás és iskolás SZMK
tagoknál. Jótékonysági bálunk évek óta
az egyik legnívósabb, legtöbb résztvevőt vonzó rendezvények egyike, mely
jelentős bevételi forrása az intézménynek. Bevétele teljes egészében a gyerekek javát szolgálja.
Az elmúlt évekhez hasonlóan szeretettel várunk minden kedves szülőt, baráti társaságot, akik jelenlétükkel szeretnének hozzájárulni gyerekeink mindennapjainak szebbé tételéhez egy szórakoztató, vidám est keretében. A rendezvény este 7 órakor kezdődik vendégeink fogadásával. Ezt követi az iskola
tanulóinak színvonalas műsora, majd a
vendéglátás.
Idei kínálatunk: húsleves, rántott szelet körettel, savanyúság, sütemény és
pogácsa. Kávéról, italról a büfénk gondoskodik. A jókedv garantált, hiszen
zenészünk – csakúgy, mint az elmúlt
években – Zagyi Sándor. Éjfélkor tombolasorsolás, (tombolajegy ára változatlanul 100 Ft). Belépőjegyét mindenki hozza magával, hiszen 2 db jegy ára
az idén is visszasorsolásra kerül megjelent vendégeink között.
Baráti társaságok asztalfoglalását Kovács Zoltánnénál-Gabi tanár néninél lehet jelezni. Hogy élni tudunk a felkínált
lehetőségekkel, és tudunk-e minden eddiginél nagyobb szabású rendezvényt
szervezni ez most is, mint mindig az
összefogáson múlik.
Ezért kérem a
Tisztelt Szülőket,
jöjjenek és szórakozzunk együtt
ezen az estén
Gyerekeinkért!
Deákné
Borbély
Gyöngyvér
SZMK
elnök
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Kétszer csengettek az iskolába
zeptember, a tanévkezdés
hónapja, így tanultuk meg
éveken keresztül, ezt szokták
meg szülők és gyerekek egyaránt. Az óvodában 82, az általános iskolában 162 gyerek kezdte
meg az új tanévet.

S

Az intézmény falai kifestve, a vizesblokk felújítva, a fűtési rendszer átdolgozva várta diákjainkat. Önkormányzatunk továbbra is ingyen tudta biztosítani minden tanulónak a tankönyvet. Az
étkezési térítési díj összegében változás
nem történt.
Újdonságnak számít viszont, hogy
októberben a felnőttek számára is megszólalt a tanévkezdést jelentő csengőszó. A Tett Szakiskola szervezésében az

idén már négy különböző szakma megszerzésére indult felnőttképzési tanfolyam. A nőknek irodai asszisztens és
panziós, falusi vendéglátó, a férfiaknak
hegesztő és kőműves szak került bevezetésre.
A lehetőséget figyelembe véve 85 felnőtt ült iskolapadba. Nagyon fontos az
iskola meglévő kapacitásának kihasználása szempontjából, hogy 40 fő számítógépes alapképzésen vesz részt. A
jobb eredményt elérők ECDL vizsga
megszerzéséig juthatnak.
Az iskolánkban így délelőtt, délután
oktatás folyik. Az intézmény maximálisan eleget tesz funkciójának, mindenkinek lehetősége van a tudás helyben való megszerzésére.
Kovácsné Oncsó Adrienn

Idősek Világnapja

z Idősek Világnapja alkalmából 2010. október 2-án
önkormányzatunk képviselőtestülete rendezvényt szervezett a községünk nyugdíjas korú lakói tiszteletére.

A

A rendezvényen résztvevő közel
200 szép korú meghívottat színvonalas műsorszámokkal, vendéglátással
és ajándékkal lepték meg a szervezők.
A rendezvényen meghívott vendégként jelen volt az Életet az Életért Alapítvány, a Vöröskereszt, az ÁNTSZ
valamint az egyházak képviselői.
A polgármesteri üdvözlő után az
óvodások és az általános iskolások
köszöntötték az ünnepelteket. Fellépett a helyi asszonykórus, az általános
iskola majorett csoportja, a Napraforgó Nyugdíjas Klub és az Őszirózsa

Nyugdíjas Klub. A résztvevőkhöz az
egyházak képviselői intéztek szívhez
szóló szavakat, Tari Ferencné operett
műsorával, valamint Magyar Dávid és
Tóth Judit latin-amerikai táncával
szórakoztatta a jelenlevőket.
Az egytálétel elfogyasztása közben
halk zene mellett lehetőségük volt a
jelenlevőknek a kapcsolatok ápolására. A jó hangulatban telt eseményen
településünk legidősebb lakosát, Galgócziné Veronka nénit köszöntöttük a
100. életévébe lépésének alkalmából.
A délután végén ajándékcsomaggal
távozhattak a meghívottak. Bízunk
abban, hogy jövőre is ugyanilyen jó
hangulatú délutánt tudunk eltölteni.
Addig is erőt, egészséget és boldogságban eltöltött napokat kívánunk
Önöknek!
Kovács Ágnes

Köszönőlevél
Az Önkormányzat Képviselő-testülete nevében köszönetemet kívánom kifejezni Önöknek, az Idősek
Napja alkalmából rendezett ünnepségünk támogatásáért. A közös összefogás eredményeképpen lehetőség
nyílt egy színvonalas rendezvényen
az ajándékok (Béres Csepp, tálca, terítő) átadására. Természetesen a támogatók névsorát is közöltük a rendezvény résztvevőivel. Az Ön által
tett szívélyes támogatás, a rászorult
emberek önzetlen támogatása- a ma
már nehezen elérhető támogatási forma- a családok, a vállalkozások nehéz gazdasági helyzetét figyelembe
véve nagyra becsülendő. Köszönöm
a felajánlott segítséget. Engedje meg,
hogy a vállalkozásához további sok
sikert, Önnek és családjának legalább
olyan boldogságot kívánjak, amilyet
az idősödő embertársaink éreztek a
közös rendezvényünkön.
pm.

A RENDEZVÉNY
TÁMOGATÓI

Béres Rt.
Bacsó István
Anett-Speed Kft.
Young Kft.
Bodnár-MÉH Kft.
Borkesz-Hús Kft.
Jármitészta Bt.
Nagy Tibor
Birke Józsefné
Dr. Fedor István
Írisz-Pharma Bt.
Ivánkó Zsolt
Keramik Bt.
Kerepesi Róbertné
Kovács József
Kovácsné
Bacskai Ilona
Kutasi András
Primax Kkt.
Szabó Józsefné

Zubály Attila
Kovács Csaba
Czérna Gábor
Czidorné Moldvay
Katalin
Demjén Lászlóné
Gonda Béla
Kelemen István
Kovács László
Kovácsné Kovács
Tünde
Matus Béláné
Nagy Norbert
Radvánszki
András
Rákóczi Ferencné
Sváb-Gasztro Kft.
Szabó Ferencné
Vass Zsolt
Klívia virágbolt
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Iskolai kirándulás Egerbe
felső tagozatra lépő ötödikesek különösen nagy izgalommal várták október 15-ét, az egri
kirándulás napját. A hatodik osztályosokkal közösen indultunk
kora reggel Egerbe. Mire odaértünk, már teljes erővel tűztek az
őszi nap sugarai. Igazi verőfényes nap üdvözölt bennünket a
Bükk-hegység felől érkező finom
fuvallatokkal.

A

Első utunk a Bazilikába vezetett.
Először az épületet kívülről csodáltuk
meg. Az ország második legnagyobb
székesegyháza, mely az 1800-as évek
elején épült fel Pyrker János egri püspök megrendelésére, Hild József tervei
alapján. Öt év alatt lett kész az épületegyüttes – tájékoztatott bennünket a
felkészült idegenvezető. Lélegzetünket visszatartva hallgattuk és néztük a
kupola freskóit.
A város főtere a Dobó tér. Ez volt a
város piactere a korábbi időkben. A téren hét szobor-csoport is található: a vár
felőli keleti oldalon Dobó István bronz
szobra, a Városháza előtt a Végvári
harcosok című szoborcsoport.
István király 1009-ben alapított püspökséget Egerben, de ez a templom
szinte nyomtalanul elpusztult.
A jelenlegi vár a tatárjárás után épült,
és fénykorát a XV. század második felében élte. Ekkor épült fel a gótikus stí-

lusú püspöki palota, mely ma a vármúzeumnak ad helyet. 1552-ben Eger védői voltak az egyedüliek, akik képesek
voltak visszaverni a török túlerő támadását. A várban a török időket, középkort idéző kiállítások várják a látogatókat. A törökök mintegy 100 évig uralták
a várost. (sajnos 1596-ban a várat sikerült elfoglalniuk.) Erre emlékeztet a
karcsú Minaret és a török fürdő.
Eger gyönyörű történelmi város. A
vár fokáról alig győztük csodálni a

szebbnél szebb épületeket, mintha
egész Magyarország történelmét sűrítették volna ebbe a városba.
Láttuk a Líceum épületét is, ahol lehetséges, hogy egyszer a felsőfokú tanulmányaikat végezhetik diákjaink.
Annyi szépet láttunk, hogy el sem
tudjuk egy cikkben mondani.
Tessenek elmenni és megnézni a város nevezetességeit, mert érdemes!
Oláh Zsigmondné
a kirándulás szervezője

Általános bûnmegelõzési tanácsok
yakran fordulnak
hozzám tanácsért
az emberek, hogy hogyan lehetne megelőzni a bűneseteket.
A teljesség igénye
nélkül szeretném megosztani
Önökkel a legfontosabbakat:

G

A lakókörnyezetükben feltűnő idegeneket kísérjék figyelemmel, az ismeretlen autók rendszámait írják fel, a
„gyanús“ személyek jellegzetes vonásait, öltözködésüket figyeljék meg!
■ Amennyiben magánházakban élnek, a
porta védelmét nagymértékben segítik a házőrző kutyák, akik elriasztják
a nemkívánatos látogatókat. Továbbá
a védekezés legmegfelelőbb módja a
■

mechanikai (pl. zárak, rácsok, lakatok) és elektronikus (pl.: riasztók,
mozgásérzékelő lámpa) védelem
együttes kialakítása.
■ Célszerű a műszaki cikkek gyártási
számát feljegyezni, az értékeikről
(pl.: festmények, motorkerékpár, kerékpár, rotációs kapa stb...) pedig
fényképet készíteni.
■ Alakítsanak ki jó kapcsolatot szomszédjaikkal, s mérjék fel, hogy kik
azok, akikhez probléma esetén fordulhatnak!
■ Bizalommal kérhetnek segítséget a
környezetükben dolgozó hivatalos
személyektől is.
■ A lakóközösség fogjon össze a fokozott biztonság elérése érdekében, és
az egymásra való nagyobb odafigye-

léssel javíthatják közvetlen környezetük biztonságát.
■ A hatályos jogszabályok szerint a
bűncselekmény elkövetőjét bárki állampolgári jogon elfoghatja, és a
rendőrség kiérkezéséig a helyszínen
visszatarthatja, azonban ennek lehetőségét az adott szituációban kellően
mérlegelni kell!
■ A lakosságtól időben érkező, bűncselekmény elkövetésére utaló jelzések
nagymértékben segítik a rendőröket
az elkövetők elfogásában.
Pokol Attila r.ftörm. KMB

Ingyenes segélyhívó
telefonszámok:
Rendőrség:
Központi segélyhívó:
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ugusztus 15-én kezdetét vette
a Papon oly régóta várt 20101011-es fociidény. Igaz az első
mérkőzést idegenben, Záhonyban kellett játszania a csapatnak.

A foci már csak ilyen

Számunkra szépen indult a mérkőzés,
mégis súlyos 6:1-es vereség lett a vége.
Majd jött egy háromhetes győzelmi sorozat. Először itthon Demecserrel 3:2,
majd Újdombrádon szintén 3:2, végül
Papon Szabolcsveresmart ellen 7:1. Ezt
a nyerő szériát kellene minél tovább kinyújtani. Önbizalommal telve mentünk
a Tiszamenti SE-hez, erre kaptunk is egy
olyan kegyelemdöfést, mely örökre emlékezetes marad számunkra. Csúfosan
12:6-ra kikaptunk. Egy hét múlva már
regenerálódott is a gárda, és a Rohod elleni 9:1-gyel valamit sikerült kozmetikázni az első heti kudarcon. Következő
héten Kéken játszottunk, a rutinos játékosokat felvonultató kéki csapat ellen.
Zuhogó esőben 4:1-re kikaptunk ugyan,
de bármilyen más eredmény benne volt
a meccsben. Ismét idegenbe, Nyírtassra
mentünk. Egy nagyon gyenge csapat ellen, mely felszívta magát ellenünk, vereséggel felérő 4:4-et játszottunk. Fájó
pontvesztés volt. Végre 7 hét után itthon
fogadhattuk a Fényeslitkei csapatot.
Mérkőzés eleji ünnepi hangulatunkat,
a Helmeczi László tavalyi harmadik he-

lyért járó díjátadása miatt,az ellenfél
csöppet sem tisztelte, és okosan játszva
kiénekelte a sajtot a szánkból, 2:1-re
nyert. Ez is fájó vereség volt. Ezek után
mentünk a jó képességű dombrádi csapathoz, aki előttünk van a tabellán. Sok
hiányzóval, sérülteket nélkülözve összetákolt kis csapata bizonyította tehetségét, és magabiztosan nyert 2:0-ra. Majd
itthon fogadtuk Pátroha csapatát. Nem
méltánytalanul vannak előttünk, bizonyították erejüket és biztosan győztek
3:0-ra.
Ezek a száraz tények. A 11 fordulóról
a kialakult véleményem pedig elég heterogén. Szélsőségesség jellemzi a csapatot, képes bárkit megverni az osztályban,
és bárkitől ki is kapni. Nem lehet összeállítást előre tervezni, mert a mérkőzés
kezdete előtt bármikor beüthet a krak,
ami borítja az elképzelésemet. Minden
csak az öltözőben válik valóssá. Hiába
bő a keret, ha a megélhetési problémák
miatt szaladnak a játékosok is a pénz
után, és nem tulajdonítanak a focinak
megfelelő jelentőséget.
Az edzéslátogatottság mérsékelt, pe-
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dig befektetett munka
nélkül nincs dicsőség. Az
osztálynak megfelelő játékosokat össze kell még csapattá gyúrni, ezt
pedig csakis a nagylétszámú edzéseken
lehet. A fegyelmet, pontosságot és a
kondíciót tartom még elengedhetetlennek, melyben fejlődnünk kell még a jövőben.
Az ifistákról: Velük szemben is magasak az elvárásaink, hisz időtlen idők óta
Papon mindig ügyes srácok nevelődtek,
kik később büszkék voltak gyökereikre.
Fel kell nőniük a feladathoz, alázattal
lenni a foci iránt, és ha kell, áldozatot
hozni, mert csak így lehetnek sikeresek
ebben a játékban. A tanulás mellett edzeni, edzeni, edzeni kell, ebből következhet csak a siker, elismertség, majdan a
további fejlődés is. Nem lehet azokat a
szurkolókat, akik hétről hétre elkísérnek
bennünket becsapni. Ők próbálják biztosítani nekünk, hogy még idegenben is
otthon érezzük magunkat.
Azt kívánom, hogy ugyanolyan látványos és dinamikus legyen a papi futball,
mint amilyen szemmel látható a falu fejlődése az utóbbi időben.
Ehhez kívánok minden papi játékosnak, szurkolónak és lakónak jó egészséget, sok sikert, hogy mind többször hangoztathassuk: HAJRÁ PAP!!!
Béres János edző

„Budapest, Budapest, te csodás...!“
skolánk 7–8. osztályos tanulói
tanulmányi kirándulásuk során Budapest nevezetességeit
tekintették meg.

I

Budapest hazánk fővárosa, látnivalóban is igen gazdag, a lakosság számát tekintve legnagyobb települése országunkban. Ezzel a kirándulással tanítványainknak szerettük volna fővárosunkat bemutatni, figyelmüket felhívni művészeti, történelmi szempontból kiemelkedő épületeire, emlékműveire.
Sétánkat a Hősök terén kezdtük, mely
a város egyik legimpozánsabb, legnagyobb tere. Utunkat a tér mögötti tavon
átvezető hídon keresztül a Városligetbe
folytattuk. Északi részén a liget szórakoztató intézményekkel tarkított területe, míg déli részén az általunk is megtekintett csendesebb sétahelyen a Vajdahunyad váraként emlegetett történelmi épületcsoport található.

A Városliget egy távolabbi sarkában
a Közlekedési Múzeum érdekességeit
nézhettük meg. Számos kiállított közlekedési eszköz nemcsak kívülről, de
belülről is megtekinthető volt. Némelyiket a gyerekek maguk is kipróbálhatták. Számukra a legérdekesebb a
galéria végén lévő kabinetben a közúti
közlekedés fejlődését bemutató kiállítás volt. A 18. századi gőzkocsiktól
napjaink legmodernebb eszközéig
minden megtekinthető volt.
A következő helyszínünk a főváros
jelképe, az Országház volt.
Steindl Imre tervei szerint épült,
neogótikus stílusú. A Kossuth Lajos
térre néző homlokzatán van a főbejárat. A szimmetrikus elrendezésű épülettömb hármas tagozódású: középen
van a kupola, és ennek két oldalán magasan kiemelkedik a képviselőház és a
volt főrendiház ülésterme.
Tanulóinkat ámulatba ejtette a látvány. Betekintést kaptak a képviselők

életébe, sétálhattak a tv-ből már jól ismert helyszínen. Nem győztek fényképezni. Megcsodálhatták a történelem
órákon már oly sokat említett koronázási ékszereket. Napunk utolsó sétája
Budapest elsőszámú idegenforgalmi
centrumába, a Várnegyedbe vezetett.
Utunkat a Halászbástya lépcsősorának
megmászásával zártuk. Csodálatos látvány tárult elénk. Lenyűgöző volt a
pesti Duna-part, Parlament, a Dunán
átívelő hidak látványa.
Sétánk során megcsodálhattuk a
várnegyed műemlékeit. Barangolhattunk a Vár alatt lévő labirintusban.
Idegenvezető segítségével betekintést
kaptunk a barlangrendszer történelmi
szerepébe, jelentőségébe.
Az egész napos sűrű program és
hosszú utazás igaz elfárasztotta tanítványainkat, de egy életre szóló élményt is nyújtott nekik.
Székelyné Szerafin Tünde
a kirándulás szervezője

