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220 felett...
Soha még ennyi ember számára nem
biztosított az önkormányzatunk havi fizetést, mint most. Tudjuk, hogy az ötven
több mint a húsz, ezért minden programot
kidolgozunk, ahol csak foglalkoztatásra
lehet pályázni. Mára elértük, hogy senki
nem kap segélyt, mindenki foglalkoztatásban van és még 4-5 fő üres állással is
rendelkezünk. Mondhatom, hogy reggeltől késő estig tart a munka. Uborkaszedés, leadás, locsolás, értékesítés, tervezés, szervezés… csak a mezőgazdaságban. Aztán az üzemeltetés, karbantartás,
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,,Van egy kis büszkeség a szívünkben” – mondta egy idősebb bácsi mikor
a Szabolcsbákai úton találkoztunk. Az ott
lakó ember egy kézrázással köszönte meg,
hogy új aszfaltborítást kapott az utcájuk.
Van egy kis büszkeség a mi és remélem
mindannyiunk szívében is, mert lépten,
nyomon elkészül valami és így folyamatos
a fejlődés.
A ,,Báki” úton túl, aszfaltot kapott a
Dózsa-Petőfi összekötő, a temető és a
Bárókert is. Új tetőt a Szociális Alapszolgáltató épület. Bővül a játszótér, már rá se
lehet ismerni a Faluvégre. Turnusokban

Új kenyér szentelése
14.00 Szomszédvári Olimpia és Fesztivál
Bajnokok Találkozója
18.00 Romwalter Duó
18.30 Kocsis Janika
20.30 Tombola sorsolás
21.00 V-Zoy
22.00 Tűzijáték
12.00

alternatív fellépők

építés, beruházás. Már nem csak segítség, hanem egyenesen munkaerő a közmunkás. Nagyon korrekt munkatársakra
leltünk azokban az emberekben, akik
komolyan veszik a feladatukat. Nagyon
fontos, hogy jelen legyen a jó példa a brigádon belül és segítséget kapjanak azok
is, akik még most nem tudnak teljesen
önálló munkát végezni. 220 embernél ez
már több mint egyszerű munkaszervezés,
ennyi ember mindennapját szervezni már
hívatás.
135 közmunkás, 65 határozatlan
idejű és 33 diák.
Czérna Gábor koordinátor

Egy kis büszkeség

20-án

„B” színpad:

Rólunk szól, nekünk

táboroznak a gyerekeink a Turistaházban,
belaktuk az IKSZT-t, már fel sem tűnik a
Kossuth út vége, vízelvezetője. Fejlődés
van, még egy nagyon fontos helyen: a
munkatársak hozzáállásában. Lehetetlen
lenne ennyi munkát elvégezni, ha nem
találnánk felelős embereket az egyszerű
„közmunkás” között. Amit az agy létrehoz,
azt meg is kell valósítani, ahhoz viszont
EMBEREK kellenek. Településünk fejlődésében, egyre több jó képességű, elhívatott dolgozó végez munkát és nagy öröm az
is, ha van, aki ezt észreveszi. Legyen egy
kis büszkeség mindenki szívében.
pm.

Virágos településünkért 2014

Regisztrációs
díj: 100-300 Ft

Félidejéhez ért az idei év Település-tisztasági versenye. A pontozó
bizottság tagjai nagy szorgalommal
ellenőrzik az utcák, házak udvarának tisztántartását. A 19 ellenőrzött
szakasz közül három (Kisvárda,
Akác, Petőfi), egészen kiemelkedő
7 pont feletti átlagot, négy (Dózsa
eleje, Anarcsi, Táncsics, Rózsadomb) pedig 6,5 felettit ért el eddig.
Tudom, hogy az igazi verseny a
hajrában lesz. Még mindenkinek
érdemes egy kis többlet energiát
belevinni, hiszen a Szüreti felvonulás idején nagyon sok rózsatő kerül
A rózsatövek Szeged – Szőregről érkeznek
a legjobbak között kiosztásra.
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Beiskolázási
támogatás
A

z idei évben is van lehetősége
önkormányzatunknak segíteni a
beiskolázás költségében a településünkön élő családokat.
A képviselő-testület által meghozott döntés értelmében az általános iskolásainknak olyan tanszervásárlási utalvány kerül
kibocsátásra, amely Kisvárda két nagy
papír-írószer boltjában, akár részletekben
is levásárolható, 20%-os kedvezménnyel.
Az 5 ezer forint értékű, de több mint 6 ezer
forintot érő vásárlási utalvány mellett, mint
két üzlet egy 15%-os kedvezménnyel bíró
törzsvásárlói kártyát ad a vásárló családok
számára.
A vásárlási utalványok és a kedvezményre jogosító kártyák 2014. augusztus 12-től
vehetők át az Önkormányzati Hivatalban.
A középiskola nappali tagozatára beiratkozók közül, akik még nem szereztek szakmát vagy érettségit, 8 ezer forint pénzbeli
támogatást kapnak.
Főiskolásaink a Bursa Hungarica ösztöndíj előnyeit élvezhetik tíz hónapon
keresztül, önkormányzati támogatással. A
támogatásokhoz való hozzájutásról minden
érintett kap értesítést.
pm.

Bye-Bye
Summer Party
Már hagyomány településünkön, hogy
a nyári szünidő búcsúztatására zenés
estet szerveznek a település fiataljai. Az
augusztus 29-re tervezett rendezvényre
nagy létszámban várjuk a közép – és
felsőfokú iskolákba készülő diákokat.
Diákmunkások
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Testületi ülések döntései, rendeletei, határozatai
2014. április 3.
Pap Község Önkormányzat Képviselőtestülete nyilvános ülésen
– elhatározta, hogy az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kiírt, SZOC-FP-14/C
kódszámú „A szociális földprogramok
megvalósításának támogatására” vonatkozóan pályázatot nyújt be, a projekt
megvalósításához önerő biztosítása nem
szükséges, a pályázat keretében igényelt
támogatási összeg: 1.200.000,- Ft.
– módosította a szociális földprogramról
szóló 8/2012. (VII. 21.) önkormányzati
rendeletet
– döntött a belső ellenőrzési feladatok ellátásának módjáról szóló megállapodásról,
– jóváhagyta a Papi Csemetekert Óvoda és
Bölcsőde és a Papi Közös Önkormányzati Hivatal között létrejött munkamegosztási megállapodást,
– elfogadta a polgárjogi per megszüntetéséről szóló határozatot,
– a Belügyminisztérium által kiírt „A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról” szóló
28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján
pályázatot kíván benyújtani, melynek
keretében a település területén térfigyelő
kamerarendszer kiépítését határozza el,
a pályázatban való részvételhez önerő
biztosítása nem szükséges.
– településtisztasági versenyt hirdetett a
„VIRÁGOS TELEPÜLÉSÉRT” címért.

2014. április 29.
a Képviselő-testület
– módosította az Önkormányzata 2013. évi
költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.)
önkormányzati rendeletet
– megtárgyalta és elfogadta Pap Sportegyesület, Pap Község Fejlődéséért Közhasznú Egyesület, Napraforgó Nyugdíjas
Klub, Pap Polgárőrség, Pap Önkéntes
Tűzoltó Egyesület 2013. évben kapott
támogatási összegének felhasználásáról
szóló beszámolót,
– rendeletet alkotott az önkormányzat 2013.
évi költségvetésének zárszámadásáról,
– megbízást adott a TÁMOP 2.4.5. projekt
projektmenedzseri feladatainak ellátására,
– módosította a Pap, Nyírlövő és Lövőpetri
községek részvételével, Pap községi
székhellyel, 2013. január 10-ével létrejött közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodást.
– Elhatározta, hogy a 2014. május 1. napján a Bárókertben majálist rendez.

2014. május 30.
a Képviselő-testület

– kivitelező kiválasztásáról döntött az
adósságkonszolidációban részt nem vett
települési önkormányzatok fejlesztésére vonatkozóan aszfaltozás és kátyúzás
munkálatainak elvégzéséhez, továbbá
a Szociális Alapszolgáltatási Központ
tetőszerkezetének felújításának, csatorna
cseréjének elvégzéséhez;
– elfogadta az óvodai csoportok számának
meghatározásáról szóló előterjesztést;
– megtárgyalta és jóváhagyta a helyi
önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült átfogó értékelést;

2014. június 12.
a Képviselő-testület

Bárókerti Party
Klubunk 2014. június 28-án
nyugdíjas találkozót szervezett.
A találkozó helye a Bárókertben, a
Turistaház udvarán volt. A bárókerti
party-n a vendégklubokkal összesen 100
fő volt jelen.
Az ünnepségünkön részt vett:
Dr. Seszták Miklós – Nemzeti Fejlesztési Miniszter Úr
● Maximovits György – Polgármester Úr
● Kelemen István – Alpolgármester Úr
● Czérna Gábor – Képviselő Úr
● Herczku Andrásné – a megyei
gy szövetség
g
elnöke
●

Ve n dégklubjaink:
Kisvárda,
D ö g e ,
Sza bolcsveresmart,
Jéke, Tornyospálca,,
Mezőladány. A
környező
falvakban
n
működő
al
klubokkal
nagyon jó
ó
iés családias viszonyt
yt
ápolunk,
az általuk
uk
megrendeezett találkokozókon a mi
klubunk is

– az „Önkormányzatok és intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című
KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű pályázat
benyújtásáról, és feltételes közbeszerzési
eljárás megindításáról döntött;
– a Pap belterület 43. hrsz-on lévő Turistaház bérbeadásáról határozott;
– visszavonta a TÁMOP 2.4.5. projekt projektmenedzseri feladatainak ellátásáról
szóló 26/2014. (IV.29.) önkormányzati
határozatát;
– elhatározta, hogy 2014. június 28. napján, a régi futballpályán Lovas Játékokat
rendez.
részt vett. A rendezvényen 11 órától volt
gyülekező, és 13 órakor elfogyasztottuk
a finom ebédet, amit a konyhás néniknek
köszönhettünk.
Ebéd után következett egy-egy kis
mókás jelenet, ami a jó hangulathoz
nagyban hozzájárult. A továbbiakban a
felhőtlen mulatozásé és szórakozásé volt
a főszerep. A talpalávalót Kelemen István
biztosította.
Köszönetet mondunk az önkormányzat dolgozóinak, és minden jó szándékú
vállalkozónak, aki ehhez a csodálatos és
felejthetetlen naphoz hozzájárult a segítségével.
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Búcsú az óvodától
„Bölcsődésből óvoda lesz,
óvodásból iskolás.
Akármilyen nagy a világ,
ez mindenütt így szokás…”
Óvoda, amelynek funkciója a kisgyermekek testi, lelki, szociális, és értelmi képességeinek harmonikus fejlesztése, valamint
felkészítése az iskolai életre. Nem kevés!
Hiszen nem elég táplálni és gondozni a
testet, az emberi élet bármely szakaszában nem elég szép ruhába bújni, és testet
izmosítani.
A lelki öröm, nyugalom és biztonság
alapvetően határozza meg az ember egészséges életérzését, és további életének
kiegyensúlyozottságát is.
Gondoljunk bele, ma a 21. század
modern korában is megdöbbentő hírek
kerülnek napvilágra a családi problémák
miatti lelki sérülésről, a rossz érzelmi
életek tragédiáiról, és az emberi kapcsolatok egyre szaporodó agressziójáról. Vala-
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hol korán, nagyon-nagyon korán indul az
ember tapasztalása, és akár egész életére hatást gyakorló érzelmi emléke. Nem
mindegy, hogy lelki életünk kiegyensúlyozott-e, megnyugtató emberi környezet
vesz körül bennünket és annak alapja kell,
hogy legyen az egymást megértő és segítő
kölcsönösség.
Sajnálatosan eluralkodni látszik egyfajta
önző és visszaélő magatartás, miszerint a
becsületes és szorgalmas ember példája
csekély, holott ezek nélkül a megbecsülések nélkül jövőt és holnapot teremteni
nem lehet.
Számtalan az embert és közösséget megbetegítő érzéketlen irányultság, és a mindig
helytálló emberek túlzott leterhelése iránti
közöny. Már a gyermekek is rossz példát
láthatnak az erősen pénzszagú világ értékközvetítésében, és nagyon nehéz a lelkiismeretes következetesség megmutatása,
mind a szülő és mind a pedagógus oldaláról. Hiszem, mégis hinni szeretném, mint
ahogyan sokan, hogy az „elvetett mag”
virágba borul, és továbbviszi a jó példák
üzenetét. Munkánknak ez az egyetlen és
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éveket, évtizedeket biztosító valódi példája. A nem pénzben, de emberformálásban
nélkülözhetetlen becsületessége.
Mint minden évben, az idén is egy új
iskolát kezdő csoportot búcsúztattunk.
Gyermekeink nagyon jó közösséget alkottak, szinte felnőtteket is megszégyenítő
érzelmi törődéssel egymás iránt. Nem volt
könnyű a legutolsó év, hiszen a nagycsoportban nagyon sok feladatnak kell eleget
tenni és nélkülözni kényszerültünk kollégánk hosszú távollétét is, aminek segítségéhez köszönetet mondanék a kollektívának.
Gyermekeink iskolára való felkészítése
és megítélése, valamint a szülők döntése
alapján szeptembertől a következő gyermekek kezdenek évet:
1. Andrekovics László
2. Balla Vivien
3. Czidor Kitti
4. Demeter Alex
5. Dudás Lara Hanna
6. Fehér Magdolna
7. Gál Dávid
8. Géczi Ádám
9. Juhász Dávid
10. Kelemen Lili

11. Kolonics Ferenc
12. Lizák Bendegúz
13. Méri Virág Kitti
14. Oláh Bence
15. Radvánszki Anna
16. Radvánszki Csenge
17. Révész Noémi
18. Váradi Jázmin
19. Vincze Renátó

Takács Károlyné, klubvezető

Kirándulás Békéscsabára
Klubunk 12 éves fennállása alatt már
hagyománnyá vált, hogy minden évben
kirándulást szervezzünk. Így történt ez

2014-ben is. Polgármester úr segítségével
úti célunk: Békéscsaba és Gyula.
Június 13-án reggel 7 órakor elindult

a kiránduló buszunk 50 fővel. Gyulára
érkeztünk, ahol megtekintettük a város
nevezetességeit. Nagy élményekben volt
részünk, hiszen ezt az utat a városnéző
kisvonattal tettük meg. Nagyon szép, rendezett és tiszta a város.
A látogatás után az idő már úgy eltelt,
hogy ebédelni mentünk. Az ebédet az
erdős, idilli környezetben működő Mókus
Csárdában fogyasztottuk el. Ebéd után
az erdőben található tóhoz sétáltunk, és
ezután buszra szálltunk.
Tovább folytattuk utunkat a békéscsabai csülök- és sörfesztiválra. Mindenki
nagyon jól érezte magát. Egy kellemes
napot eltöltve kissé fáradtan, de annál jobb
hangulatban, éjfél után 2 órára szerencsésen hazaérkeztünk.
Ezért a felejthetetlen, szép napért köszönetünket fejezzük ki Maximovits György
polgármester úrnak, Czérna Gábor képviselő úrnak és kedves feleségeiknek és
Szarvas Gábornak. Remélem, a jövőben is
számíthatunk a támogatásukra.
Takács Károlyné klubvezető
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Kirándulás Zánkára

J

únius 29-én vasárnap utaztak
iskolánk tanulói a zánkai Erzsébet Üdülőközpontba. Az Erzsébettábor szervezése már januárban
megindult. Ekkor kellett beadni
azt a pályázatot, melyet elnyerve
lehetősége volt 40 diáknak és 4
kísérő pedagógusnak az elsők közt
„köszönteni” a nyári Balatont.

ismerkedtünk történetével, illetve városnéző körúton vettünk részt. Délután táborismereti versenyen tettük próbára magunkat.
Este színházi előadáson szórakozhattunk.
Szerdán egy csodálatos Balatonfüredi
kiránduláson vettünk részt. Városnéző

2014. július
busszal körbejártuk a települést, melyen
megismerhettük a város nevezetes épületeit, történelmét. Délután lementünk a Balatonra, egy kis napozásra, fürdőzésre. Este
táncházban szórakozhattak tanulóink.
Csütörtök délelőtt részt vettünk az „Üzenj
a jövőnek” rajzversenyen, ahol harmadik
helyezést értünk el. Délután került sor a KI
MIT TUD vetélkedőre, melyen tanulóink
dallal, verssel szerepeltek. Este következett
a táborzárás, zászlóbontás, díjátadók. Ezt
a napot Disco zárta, melyen mindenki jól
szórakozhatott.
Péntek reggel indulás előtt még elbúcsúztunk az új barátainktól, kikkel azóta
is tartjuk a kapcsolatot. Három óra után
értünk haza, s ölelhették át szeretteiket
a táborozók. A cipekedések után kerülhetett sor a véget nem érő élménybeszámolókra.
A kísérő pedagógusok bíznak benne,
hogy minden diák jól érezte magát az
együtt töltött hat nap során, rengeteg
kellemes emlékkel tért haza, s szívesen
megismétli majd a táborozás felejthetetlen
élményét a következő nyáron is!
DÖK

A tábor személyzete mindent megtett a
felhőtlen és tartalmas szórakozás biztosításáért. Sűrű program várta az érkezőket, s a
táborozók igyekeztek is mindenből kivenni
a részüket. Már az érkezés napján a diákok
– mindannyiuk örömére- megmártózhattak
a 23°C-os vízben. Vacsora után következett
az ünnepélyes zászlófelvonás, tábornyitás,
s ezzel hivatalosan is megkezdődött a
„megpróbáltatások” sorozata.
A hétfői nap nem volt hozzánk kegyes,
mivel esett az eső, így a tábor megismerésével, játékokkal töltöttük el az időt.
Kedden ellátogattunk Tihanyba, ahol
megcsodálhattuk a Tihanyi apátságot, meg-

Nyári tábor
Ö

rülök, hogy egy öt napos Nyári
tábor lakója lehettem, itt
Papon, a csodálatos Bárókertben és épületében.
Az egész egy napos hétfői
nappal kezdődött. Reggel a gyerekeknek gyülekezniük kellett
az udvaron, ahol a Polgármester
bácsi megnyitotta a tábort, majd
az óvónénik ismertették a heti
programot, amelyet megbeszéltünk.
Legelőször a tábori zászlót
készítettük el, amelyen a Lurkó

Tánctábor felirat állt. Minden nap volt
zenés tánc, énektanulás kint az udvaron,
rossz idő esetén bent az épületben rengeteg
jó játékot tanultunk. Fűztünk gyöngyöt,

fontunk pókháló keretet, fonallal üvegdíszeket készítettünk. Újságírást, divattervezést, képregény-rajzolást, és sok-sok
szabadidős játékot tanultunk. A csapatunk énekelt indulót, és Erzsébet
tábori dalt.
Jó idő esetén, csütörtökön
kerékpártúrára indultunk, pénteken pedig strandra mentünk, délután pedig meghívták a szülőket
szalonnasütésre.
Csodálatosan teltek el a napok,
és nagyon örülök, hogy itt lehettem. Remélem, hogy jövőre is
lesz ez a Nyári tábor.
Révész Tamás 4. o.
Lurkó Tánctábor lakója
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2014. 04. 01-től – 2014. 06. 30-ig.

Augusztus 1. az
Anyatej Világnapja

„Szemünk fénye a gyermek,
Akiért érdemes élni és küzdeni”.
Újszülött neve

Tercza Noel
A szoptatás napjaink kulcskérdésévé vált Horváth Ádám
a gyermeket vállaló nők körében. Óriási a Pécsek Gabriella

nyomás, az elvárás a fiatal anyákkal szemben, ezért sokszor alakul ki félelem, szorongás, meg tudnak-e felelni mindezeknek.
Az Egészségügyi Világszervezet az anyatejes táplálás hangsúlyozása érdekében 1992.
aug.1-jét az Anyatej Világnapjává nyilvánította, e hónap első hete pedig a Szoptatás
Világhetévé vált. A szoptatás egyszerű,
kényelmes, biztonságos, a baba fejlődéséhez szükséges összes tápanyag megtalálható benne. Hazánkban ma mégis minden
5. hat hónapnál fiatalabb csecsemő kap
az anyatejen kívül más táplálékot is. Nem
csupán táplálásról szól, hanem egy meghittkiegyensúlyozott anya-gyermek kapcsolat
kialakulásának első mérföldköve. Mivel
a csecsemő életének első évét páratlanul
gyors szellemi és fizikai fejlődés jellemzi,
ezért az első 6 hónap legideálisabb tápláléka az anyatej kellene, hogy legyen!
Pozitív hatása hosszútávon is kimutatható. Erősíti a gyermek immunrendszerét,
csökkenti a felnőttkori túlsúly, diabetes,
rákos megbetegedés kockázatát. Védelmet
nyújt különböző betegségekkel, allergiákkal szemben. Kedvezően hat a maradandó
fogak elhelyezkedésére, majd a beszédtanulásra is. Az édesanyák is számos előnyét
élvezhetik, mivel hamarabb felépülnek
szülés után, kevésbé érinti a szülés utáni
depresszió, csökken a petefészek és az
emlőrák kockázata. Az anyatej létfontosságú alkotóelemeket, mint zsírok, szénhidrátok, fehérjék (immunglobulinok) vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemeket tartalmaz. Ezek az idegrendszer fejlődését és
az optimális bélflóra felépítését is segítik.
Összetétele nem állandó, az igényekhez
megfelelően igazodik, tehát nincs „rossz”
„túl híg” vagy „vizes” anyatej! Ezáltal
mindig elegendő mennyiségű folyadékhoz, és könnyen emészthető, megfelelő
hőmérsékletű, optimális összetételű, steril
tápanyaghoz jut a csecsemő. A szoptatás
ajándék, hiszen a nők kb. 2-3 %-a képtelen a szoptatásra valamilyen oknál fogva,
ezért ha megadatik ez a kiváltság egy nő
életében táplálja csecsemőjét a számára is
legértékesebb táplálékkal, az anyatejjel.
Onderné Barta Erika védőnő

Szüleik

Születés
Szül
ideje

Jónás Alexandra és Tercza Attila
Dobos Zsuzsanna
a és Horváth László
Szőke Gabriella és Pécsek János

2014. április 18.
2014. május 11.
2014. május 21.
2014

“Az élet csak egy jót ad nekünk:
Azé lehetünk, akit szeretünk.”
/Lope de Vega/
Házasságot kötöttek

Házasságkötés
Há
időpontja

Kovács Viktória és Czier Tamás Károly
ly

2014. május 24.

„A Nap kihűl, a Föld kiszárad,
az ég üres lesz nélküled,
és én senki vagyok, ha te nem vagy velem.”
(Sütő András)
Elhunyt neve:

Kovács László
Nagy József Gyula
Balázsi Károly
Kovács Istvánné
Patikás Bertalan
Oncsó Mihály
Tóth Béláné
Szabó Ferencné
Simon Istvánné

Halálozás ideje
e

Dudás Anna

Demeter Mária
Toldi Éva
Kovács Margit

2014. február 21.
2014. április 06.
2014. április 22.
2014. április 23.
2014. május 06.
2014. június 07.
2014. június 11.
2014. június 18.
2014. június 20.

„Ahol szeretünk, ott az otthonunk
Az otthon, melyet lábunk elhagyhat,
de szívünk sohasem.”
/Oliver Wendell Holmes/
Állampolgársági esküt tettek:

Sebők Janka

Eskütétel időpontja
időpontja:

2014. február 04.

Felhívás
Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét,
hogy a gyalogos közlekedés elősegítésének érdekében
kérjük, vágják vissza a 180cm-nél alacsonyabban
belógó ágakat a járda felett.
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Az „Elektronikus anyakönyvi
rendszer megvalósítása”
Előzmények:
Az anyakönyv, mint minden személyügyi
nyilvántartás alapja, csak 1895 októberétől
vált állami feladattá. A 120 éve megbízhatóan működő anyakönyvi rendszer alapja
az anyakönyvi eseményként (pl: születés,
házasság, halál) külön-külön kézzel írott
valódi könyvként megjelenő nyilvántartás,
amely ezáltal térben és időben elválóan
tartalmazza egy-egy személy anyakönyvi
eseményeit. Ezekbe a valóságosan is könyv
alakban megjelenő ”anyakönyvekbe” csak
arra feljogosított hivatalos személy, az anyakönyvvezető tehet bejegyzést. A területi
szétválás okán egy-egy anyakönyvi eseményről okiratot, ún. kivonatot beszerezni
elég nehézkes feladat, hiszen ezt csak az az
anyakönyvvezető állíthatja ki, aki az adott
terület anyakönyvének vezetésére jogosult.
Természetesen a társadalom elvárásai,
mint minden nyilvántartással szemben,
újabb és újabb igényeket támasztottak, amelyeket az állam a technikai fejlődés adott
szintjén igyekszik a legjobban kielégíteni.
Az elmúlt években hazánkban megváltoztak az anyakönyvvezetéssel kapcsolatos
elvárások. A technológia fejlődés mai szintje lehetővé teszi, hogy ez az alapvető, közhiteles személyügyi nyilvántartás is teljes
egészében átalakításra kerüljön. Ennek az
átalakításnak a céljából jött létre az „Elektronikus anyakönyvi rendszer megvalósítása” projekt.
A Projekt célja
Az „Elektronikus anyakönyvi rendszer
megvalósítása” projekt célja, hogy a legkorszerűbb technikai megoldások alkalmazásával, az anyakönyvi nyilvántartás módját
összhangba hozza a modern, szolgáltató
közigazgatás követelményeivel, mindezt
természetesen olyan módon, hogy összhangot teremtsen az információs önrendelkezési jog védelmével összefüggő alapjogi
követelményeivel. Az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás a hagyományos könyv
alapú nyilvántartástól két lényeges elemben
tér el. Egyrészről központi elektronikus
nyilvántartás, tehát a benne tárolt anyakönyvi események területi korlátozás nélkül bárhonnan elérhetőek, másrészről az
elkülönült eseményalapú nyilvántartásból
személy alapú nyilvántartássá válik.
Ez utóbbit úgy lehetne egyszerűen jellemezni, hogy a könyv alapú nyilvántartás
esetében az eseményeknek voltak személyei, az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásban a személyeknek lesznek eseményei.

A projekt során nem csak az új nyilvántartásokat és az anyakönyvvezetéssel összefüggő feladatok magas szintű információtechnológiai támogatását kell megoldani,
hanem az új szemlélet és kezelési módot
lehetővé tevő, azt támogató jogszabályokat
is meg kellett alkotni. A projekt eredményeképpen létrejövő új informatikai rendszer
természetesen nem csak az anyakönyvvezetők munkáját segíti majd, hanem a Magyar
Egyszerűsítési Program célkitűzéseivel
összhangban az állampolgárok ügyintézését
is támogatja.
Fontos tudni azonban, hogy az anyakönyvi rendszer megváltozása egy hosszú évtizedes folyamat, hiszen az új Anyakönyvi
törvény 2014. július 1-jei hatálybalépésig
az anyakönyvezés a 120 éve alkalmazott
módon történt. Ezért külön szabályozásra
van szükség arra az évtizedes „átmeneti”
időszakra, amíg valamennyi anyakönyvi
esemény már személyhez kötötten csak az
elektronikus anyakönyvben fog szerepelni.

Előnyök, eredmények
A központi közhiteles elektronikus anyakönyvi rendszer létrehozásának előnyei:
● csökkennek az ügyfelek ügyintézéssel
járó terhei;
● egyszerűsíti az anyakönyvi, továbbá az
anyakönyvezésen alapuló, a személyes
adatok nyilvántartását és azok változását
érintő hatósági eljárások(Pl személyazonosságot igazoló okmányok kiadását);
● elősegíti egyes polgári eljárásokban az
igény érvényesítését (könnyebben megtalálhatóak az ismeretlen örökösök, vagy a
perbeli jogutód);
● gyorsítja az ügyintézési és hatósági eljárások folyamatát, egy-egy adott ügymenet
rövidebb eljárási idő alatt zárul le;
● kiküszöböli az anyakönyvek helyi szinten
való vezetéséből fakadó nehézségeket,
csökkennek az adminisztratív terhek;
● megvalósul a különböző hatóságok által
vezetett és a központi nyilvántartások
egymás közötti elektronikus kommunikációja, ezzel megszűnik pl. a hatósági eljárásokban az anyakönyvi kivonatok-ügyfelektől történő- indokolatlan igénylésének
gyakorlata;
● az ügyfél az elektronikus anyakönyvi
nyilvántartásból bármikor, az országos
illetékességből következően bármelyik
anyakönyvvezetőnél, hivatásos konzuli
tisztviselőnél igényelhet kivonatot vagy
a teljes anyakönyvi életútját követő adatszolgáltatást;

a születéshez, illetve a központi nyilvántartásba való bejegyzéshez kapcsolódó
eljárásokon alapuló, vagy azokhoz kapcsolódó eljárások „egyablakossá” válnak;
● a korábban vezetett négyféle anyakönyvet
(születési, házassági, bejegyzett élettársi,
halotti anyakönyv) egyféle váltja fel;
● az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás
bevezetésével és a papír alapú anyakönyv
megszűnésével megszűnik a házassági
anyakönyv aláírása. Ennek pótlására
bevezetésre kerül a házasságkötési lap,
így megmarad az aláírás ünnepélyes szertartása;
● a nyilvántartás tartalmazni fogja az apai
elismerő nyilatkozatokra vonatkozó adatokat is – ezáltal naprakész információk
szerepelnek a rendszerben, amely alkalmas arra, hogy a házasságon alapuló apai
vélelem hiányában a születést követően
azonnal rendeződhessen az újszülött családi státusza;
● az anyakönyvből kiállítható anyakönyvi
okiratoknak két típusa lesz: az anyakönyvi kivonat és az anyakönyvi hatósági
bizonyítvány.
Az új nyilvántartási rendszer korszerű, hatékony és gyors adattovábbítást,
illetve adatszolgáltatást biztosít az anyakönyvvezetők és az anyakönyvi adatok
igénylésére jogosult szervek, személyek
számára.
Adattakarékosság és célszerűségi okokból az adatok nyilvántartása nem anyakönyvi események alapján történik majd
papíralapon, hanem személyhez kötötten
elektronikusan. Minden egyes adatot csak
egyszer kell felvinni, a következő esemény
bejegyzésekor azok már rendelkezésre állnak. Egy adott személy valamennyi anyakönyvi eseményéhez kapcsolódó adatai egy
helyen lesznek. Egyetlen gombnyomással
elérhetőek majd az anyakönyvi események,
bárhol is történtek az országban. Így nem
kell a jövőben utazni, vagy heteket – esetleg hónapokat – várni az esetleg különböző
helyen lévő dokumentumokra.
●

Továbbra is őrzik az anyakönyveket.
A papír alapú dokumentumok továbbra
is az anyakönyvvezetők és a levéltárak őrizetében maradnak. Ezek megőrzése azért is
fontos, mivel ezekben vannak olyan adatok,
amelyek nem válnak az elektronikus anyakönyv részeivé.
Anyakönyvvezetők
Dobos Lászlóné
Dr. Ráti Angéla
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ár hagyomány, hogy
május 1-jén, a közelgő Flórián nap előtt tisztelegve, a településünkön
a környező önkéntes tűzoltó egyesületekkel karöltve versenyt rendezünk.

M

Az idei esztendő kicsit más
volt az előző évekhez képest,
hiszen a Pap Önkéntes Tűzoltó Egyesület ezen a napon
ünnepelte
nyilvántartásba
vételének 25. éves évfordulóját. A negyedszázados jubileum alkalmából megtisztelt
jelenlétével Nagy Imre nyá.
tű. alezredes és Szabó Barnabás, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Tűzoltószövetség
alelnökei, a Vásárosnaményi-
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Tűzoltó Egyesület hírei

1. Pap
2. Ajak
3. Vásárosnamény (Tarpa)

Tarpai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai és az Ajaki Tűzoltó
Egyesület. A napsütéses időben megrendezésre kerülő eseményt Maximovits György polgármester és Szaniszló Lajos a
Tűzoltó Egyesület alapítótagja
nyitotta meg, majd megkez-

Az eredményhirdetéskor a
település polgármestere méltatta az önkéntes tűzoltók példás összefogását, amit a település érdekében végeznek. Az
eredmények ismertetése után,
a 25 éves Papi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére Nagy
Imre nyá. tű. alezredes és
Szabó Barnabás , a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Tűzoltószövetség alelnökei ajándéktárgyat és díszoklevelet ajándékoztak. Az ajándékok átadását baráti beszélgetés követte,
majd a közösen elfogyasztott
vacsorával zárult a program.
Mandula Andrea

dődött a tűzoltó verseny,
amely 2 részből állt. Az első
vesenyszám kismotorfecskendő szerelés, a második tűzoltó
staféta volt. A két versenyszám
idejének összesítéséből alakult
ki a végeredmény, amely az
alábbi sorendben alakult:

Kerékpárosok figyelem!
ivel itt a nyár, a jó idő, előkerülnek a kerékpárok a kamrákból,
ezért írtam egy-két a jogszabályok
által megfogalmazott kötelezettségeket mind a kerékpárra, mind pedig a
kerékpárosra vonatkozóan.

M

Ezúton szeretném tájékoztatni Pap község
lakosait, hogy a közúti járművek forgalomba
helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM
rendelet 116. szakasza (2014. 07. 11 – én hatályos), ami a közúti közlekedésben részt vevő
kerékpárra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételeire vonatkozik, az alábbiakban módosult:
(1) A kerékpárt fel kell szerelni
a) könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel, amely semmilyen helyzetében
nem akadályozza a kerékpár egyéb kezelőszerveinek működtetését,
b) két, egymástól függetlenül működtethető,
száraz és nedves időben egyaránt hatásos
fékszerkezettel, amelyek közül az egyik az
első, a másik a hátsó kerékre hat,
c) hangjelző berendezéssel, amely csak csengőhangot adhat,
d) egy előre fehér vagy kadmiumsárga fényt
adó, sötétben, tiszta időben legalább 150
méter távolságról látható lámpával,
e) egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható
helyzetjelző lámpával,
f) elől egy fehér, hátul egy vagy két piros színű,
szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög
alakú fényvisszaverővel, és
g) legalább az első keréken, legalább 2 db, egy
átmérő mentén elhelyezett borostyánsárga
színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó
fényvisszaverővel (küllőprizmával). A küllőprizmák helyett vagy mellett alkalmazható

két oldalon fehér fényvisszaverő körgyűrű
felület is a kerékpántok közvetlen közelében
vagy az ENSZ–EGB 88. sz. előírásának
megfelelő gumiabroncsokon.
(2) Az (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott világító berendezés elhelyezhető a
kerékpárt hajtó személyen is. A világító berendezések által kibocsátott fény villogó üzemmódú is lehet.
Ezen cikk nem tartalmazza a rendelet teljes
egészét!
Továbbá a közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (KRESZ) 54. szakasza (2014. 07. 11.-én
hatályos), ami a kerékpárokra is vonatkozik, az
alábbiakat tartalmazza:
(1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés esetében az autóbusz
forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán,
illetőleg – ha az út és forgalmi viszonyok ezt
lehetővé teszik – a lakott területen kívüli úton,
a főútvonalként megjelölt úton az úttest jobb
széléhez húzódva kell közlekedni.
(2) Lakott területen levő olyan úton, ahol
az úttest kerékpár közlekedésre alkalmatlan,
továbbá ahol a (7) bekezdés a) pontja szerint
tilos, kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása
nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a
járdán is szabad közlekedni.
(3) Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a
járdán csak egy sorban szabad haladni.
(4) Kerékpárral
a) lakott területen kívül a főútvonalról balra
bekanyarodni vagy megfordulni, továbbá
b) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra
bekanyarodni nem szabad.
A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva – a gyalogosok közlekedésére
vonatkozó szabályok szerint – kell az úttesten

áthaladnia.
(5) A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat 10 évnél nem idősebb, a
kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár pótülésén.
Kettőnél több kerekű kerékpáron 17. életévét
betöltött személy szállíthat a kerékpárt nem
hajtó utast.
(6) A kerékpárral éjszaka és korlátozott látási
viszonyok között abban az esetben szabad közlekedni, ha a kerékpáron vagy a kerékpároson
a) előre fehér-, hátrafelé piros színű, folyamatos
vagy villogó fényt adó lámpát és fényvisszaverőt helyeztek el, és
b) lakott területen kívül kerékpáros fényvisszaverő mellényt (ruházatot) visel.
(7) Tilos
a) főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpározni;
b) elengedett kormánnyal kerékpározni;
c) kerékpárhoz oldalkocsit, valamint –
kerékpárutánfutót kivéve – egyéb vontatmányt kapcsolni;
d) kerékpárt más járművel, illetőleg állattal
vontatni;
e) kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra
egy méternél hosszabban kinyúló, a vezetőt
a vezetésben akadályozó vagy a személy- és
vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető
tárgyat szállítani;
f) kerékpárral állatot vezetni.
Ezen cikk nem tartalmazza a rendelet teljes
egészét!
Aki a KRESZ-ben meghatározott közúti közlekedés szabályait megszegi, – ha a 217–222.
szakasza szerinti szabálysértés nem valósul
meg, – szabálysértést követ el, amit a – szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
– 2012. évi II. törvény 224. szakasza a közúti
közlekedési szabályok kisebb fokú megsértéseként nevesít meg.
Balesetmentes közlekedést, mert mindenkit
haza várnak!

Pokol Attila r. ftörm. Pap KMB
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25 éve ballagtunk!
„A szálló évekkel Sok minden megy el,
De a szív, a koldus Tovább énekel.
Mi remény volt régen
Emlék ma csupán,
De legalább sírhatsz
Tűnt szépek után!
Ami emlék, szebb is. Mint az, ami él.
Elmúlt.”
Juhász Gyula

Eltelt 25 év. Hogy mikortól?

1

989 júniusában nagy izgalommal
sorakoztunk. Elérkezett a ballagás, általános iskolai tanulmányaink befejezése és egy új, ismeretlen
korszak kezdete.

Most hasonló érzésekkel vártuk a nagy
napot, amikor több mint két évtized után
újra találkozunk. 2014. 06. 14-én ballagtak
Pap község 8.-os diákjai, s ahogy az ünnepségen összegyűltünk, kerestük, kémleltük
egymás arcát, kiben kit vélünk felfedezni
az ünneplő tömegben. Bizony az idő vasfoga 25 évet írt ki mindannyiunk arcára.
Akik az 50 éves találkozót jöttek ünnepelni,
talán még nehezebben ismertek egymásra.
Elgondolkodtunk mindannyian egy negyed
század távlatából, milyen is volt akkor
iskolánk és milyenné vált az elmúlt évek
alatt. Hol van az a régi tanterem, amibe
valaha az első osztályt kezdtük? Ma már
teljesen másképp funkcionál. Új iskolánk
azóta is településünk büszkesége, egy igazi

25 éve ballagók névsora:

komplexum. A megható ballagási műsor
felidézte bennünk a saját búcsúzásunkat.
Azt a sorakozót, amikor osztályfőnökeink:
Oláh Zsigmondné és Villányi Gézáné mögé
álltunk fel, csendben és kicsit megszeppenve. Később osztályfőnökünk: Tünde néni,
igazgatónk: Szabó Ferenc és polgármesterünk: Maximovits György körébe gyűltünk
össze. Polgármester Úr a papi önkormányzat ajándékával kedveskedett nekünk, amit
szeretnénk ezúton is megköszönni.
A beszélgetések során kiderült, hogy
valamennyien becsületes tanulással, szakma, diplomaszerzéssel, családalapítással
és sok-sok munkával töltöttük az elmúlt
éveket.
Kellemes napot töltöttünk így el, ahol
megfogadtuk, hogy hamarosan ismét találkozunk, de azt is reméljük, hogy 25 év múlva valamennyien újra együtt lehetünk.
Élesné Kovács Tünde

50 éve ballagók névsora:
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IKSZT hírek
A

z eltelt negyedév
tapasztalatai alapján
elmondhatjuk, hogy az
intézmény sikeresen működik a községben. Az IKSZT
kihasználtságára jellemző,
hogy több programot is
sikeresen lebonyolítottunk.

Az elmúlt negyedévben előadást tartottunk az érdeklődőknek az elektronikus ügyintézés
lehetőségeiről, valamint, hogy
hogyan találjunk munkahelyet.
A kisvárdai Rétközi Múzeummal együttműködve a 8. osztályos tanulók megtekinthették a
megújult múzeumot. Az iskolás gyerekeknek Ki tud többet
a szülőfalujáról? című játékos
vetélkedőt tartottunk. Az elmúlt
negyedévben több programot is
lebonyolítottunk a gyerekek számára, többek között megrendezésre került a húsvét első napján
már hagyománnyá váló játékos
„Nyuszi-futás”, ahol a progra-

mok során az ovisok, iskolások
ügyességi versenyeken vehettek részt. Futhattak versenyt,
hímes tojásokat kereshettek,
gyakorolhatták a célba dobást.
Helyet kapott a programban a
nyuszi-fogó, rajzverseny és a
nyuszibugi is. Május elsején az
egyesület fiatalabb korosztályával bemutattunk egy Gazdasági programtervet is, melynek
lényege a helyben megtermelt
zöldségek, gyümölcsök értékesítése ez által a helyi piac fellendítése. Az óvodásokat is többször várjuk különféle kézműves
foglalkozásokra, akik eddig is
szívesen látogattak el hozzánk.
A nagyobb gyerekeket internet
klubbal, fotó-videó szakkörrel,
film klubbal várjuk.
A játék iránt érdeklődőknek
több lehetőséget kínálunk az
intézményünkben. A számítógépes játékok mellett lehetőség van kipróbálni a dartsot,
a csocsót, valamint lehet sak-

kozni és kártyázni is. Továbbra
is rendszeresen várjuk a falugazdászt, akit szerdánként lehet
felkeresni (a pontos időpontról
az IKSZT – ben lehet tájékozódni). A következő időszakban is
számos programmal várjuk a

Helyi önkormányzati
választások 2014. határidői
Á
8/A
Osztályfőnök:
Oláh Zsigmondné
Balázsi István
Czérna János
Czérna Zsolt
Cselle Ágnes
Demeter Ildikó
Dicső Tünde
Dobos Attila
Dobos Krisztina
Fazekas Edit
Kántor József
Koi Margit
Kovács Tünde
Kutasi Gabriella
Lizák Attila Sándor
Oláh Erika
Petriscse Angéla
Salgóvári László
Szabó Csilla
Zsoldos Katalin

8/B
Osztályfőnök:
Mártha Lászlóné
Balogh Tímea
Borbély Ágnes
Dobrai Edit
Dobrai Erzsébet
Fazekas Ágnes
Gyetkó Csaba
Kátai Attila
Kelemen Ildikó
Kovács Béla
Kovács Katalin
Krak Zsolt
Mandula Anna
Nagy Róbert
Poncsák Angéla Eszter
Rosta Tamás
Szalmás Tünde
Tóth Kálmán
Zsíros András

der János köztársasági elnök
október 12-re írta ki az önkormányzati választást.

Osztályfőnök:
Mészáros András
Arnóczki Barna ✙
Balogh László
Bardi Jolán ✙
Bákai Tibor
Csurka Péter ✙
Czérna Erzsébet
Dobos Géza
Fazekas Balázs
Fodor Jolán
Gonda Lajos ✙
Göncz Tibor
Gyetkó Márton
Jónás Béla
Jónás Miklós
Kocsis Mária Malvin
Kovács K. Béla ✙
Kovács M. Béla ✙

Kovács M. István ✙
Kovács M. Jolán ✙
Kovács M. Tibor ✙
Krak István ✙
Kutasi Béla
Lengyel Ferenc
Maczkó Gyula ✙
Molnár Ferenc
Molnár János
Németh Anna
Oláh Éva
Oláh M. Irén
Pelsőczi Ágnes
Radvánszki Ferenc
Simon Zsigmond ✙
Szabó Barna ✙
Toldi Ibolya
Vedres István ✙
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A határidőkről, határnapokról szóló rendelet szerint a választópolgároknak augusztus 25-ig kell megkapniuk a névjegyzékbe
történő felvételről szóló értesítést. Azok a
választópolgárok, akik a szavazás napján
nem tartózkodnak lakóhelyükön, átjelentkezéssel szavazhatnak. Az átjelentkezési
kérelemnek október 10-én 16 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához.
Átjelentkezési kérelmet csak az a választópolgár nyújthat be, aki legkésőbb június
23-ig létesítette a tartózkodási helyét, és
legalább október 12-ig ott tartózkodik.
A választópolgár mozgóurna iránti
kérelmének október 10-én 16 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához
vagy a szavazás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz.
A választási irodák legkorábban augusztus 25-én adhatják át az igénylőknek az
ajánlások gyűjtésére szolgáló ajánlóíveket. Az egyéni listás jelöltek, valamint
polgármesterjelöltek állításához szükséges

ajánlások számát a helyi választási iroda
vezetője állapítja meg augusztus 18-ig az
augusztus 15-én a névjegyzékben szereplők száma alapján.
Az egyéni listás jelölteket, a polgármesterjelölteket szeptember 8-án 16 óráig kell
bejelenteni. A helyi választási bizottság a
jelöltek bejelentésére rendelékezésre álló
határidő – szeptember 8-án 16 óra – lejárta
után sorsolják ki, hogy a szavazólapokon
a jelöltek, polgármester-jelöltek milyen
sorrendben szerepelnek.
A választási kampány augusztus 23-tól
október 12-én 19 óráig tart, a szavazás
napján nem tartható választási gyűlés, nem
lehet politikai reklámot közzétenni, és az
exit poll eredménye is csak 19 óra után
hozható nyilvánosságra.
A miniszteri rendelet rögzíti azt is, hogy
a területi választási bizottság tagjait és
póttagjait a fővárosi, illetve megyei közgyűléseknek augusztus 31-én 16 óráig kell
megválasztaniuk, és ugyanez a határidő
vonatkozik a helyi választási bizottság
tagjainak megválasztására is. A választási
bizottságok megbízott tagjait szeptember
26-án 16 óráig lehet bejelenteni.

község lakóit. Köszönettel veszszük ötleteiket, javaslataikat a
programtervünk elkészítéséhez,
hiszen Közösségi Tér-ként az a
célunk, hogy az itt élők hasznára
végezzük munkánkat.
Egyed Zsuzsa

Jótékonyság
minden
szinten
A

dni jó, de kapni is kellemes,
főleg ha a jótékonykodás
gyerekeink támogatását célozza
meg. Mindannyian szeretünk
jót tenni, mindenki megtalálja a
maga örömét, ha segíthet egy
nemes ügyön.
A segítségnyújtás ellenpróbája, ha
meg volt rá a lehetőséged és valamilyen
oknál fogva mégsem tetted meg, ha ilyen
szituáció alakul ki, akkor a jó szándékú
ember sokat gyötrődik rajta, hogy miért
is szalasztotta el a lehetőséget. Ezért jó
dolog az, hogy akkor és ott segítünk,
ahol tudunk. Az utóbbi időben óvodás, iskolás gyermekeink támogatásával
nyújtott segítséget, Baksa Sándor teljes
meggytermésével (13 540 Ft), Kántor
Krisztián udvari játékok beszerzésére
(30 000 Ft), Szarvas Gábor gyereknapra
(25 000 Ft), általános iskolának festék
patronra (30 000 Ft), óvodai kirándulásra (10 000 Ft), nyugdíjas kirándulásra
(15 000 Ft). Köszönjük.
pm.
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A Gyermekjóléti Szolgálat hírei
A nyári szünet mindenkinek öröm. A
nagy szabadság azonban felelős tervezést is igényel: mit csináljon a gyerek
a szabadidejében? Pap Község Szociális
Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti
Szolgálata a következő szabadidős programokkal, ötletekkel szeretne hozzájárulni a
szülő-gyermek kapcsolatok erősítéséhez, a
gyermekek testi-lelki egészségének megőrzéséhez, fejlesztéséhez a nyári szünet
idején:
A család attól lesz erős, összetartó, ha
különböző kisebb nagyobb feladathelyzetekben megállja a helyét.
– Kempingezzenek, egy családi kempingezés során mindenkinek lesz feladata,
melyek között néhány közös, néhány egyéni. Sátorállítás, főzés, ruhamosás, tájékozódás. Akik már régóta nem kempingeztek
fura lesz ismét a földön aludni, és egy kicsit
függni az időjárás viszontagságaitól, de
mindenhez hozzá lehet szokni, és jó móka
lehet akár az is, amikor beindul az esti
szúnyogvadászat, vagy a zacskós levesből
anya által előállított „Ki mit tud?”.
– Tegyenek rövidebb, hosszabb túrákat
idegen városokban. A bevállalósok megtehetik térkép nélkül is! Próbálják felfedezni
a turistalátványosságokon túl azt, hogyan
élnek az emberek, találják meg a szépet
abban is, ami nincs középpontba emelve.
– Tegyenek rövidebb hosszabb túrákat
a természetben, gyalogosan, kerékpárral,
vízen. Az ilyen túrák erősítik az egymásra
való odafigyelést, megtanít az erőforrások
megfelelő beosztására, a feladatok elosztására.
– A közös élmény, a kritikus helyzetek (mert
ilyenek is lesznek) megtanítanak minket
arra, hogy a családnak az egységben van
az ereje, és nem csak önálló egyéniségek a
sors által „összedobott” halmaza.
Kalandra Fel!
Szorongós, félénk a gyermeke? Nem
találja helyét a suliban? Segítsen neki a
nyáron, hogy növekedjen a magabiztossága, talpraesettebb gyerekként térjen vissza
szeptemberben az iskolába! Miért pont a
nyári szünet alkalmas egy átváltozásra?
Mert ilyenkor az osztálytársak ritkábban
látják egymást, és kevesebbet érintkeznek.
A tanév során eldurvult játszmák, csúfolások ekkor nem aktuálisak, és a gyerek
lelkileg jobban össze tudja szedni magát.
A szorongás mértéke azonban nem egyforma minden gyereknél. Ahol évek óta
tartó csúfolások fordulnak elő ott érdemes
szakemberhez fordulni, mert segítségével
a 10 hét elegendő idő lehet, hogy a gyermeke alapjaiban megerősödjön lelkileg.
Enyhébb szorongások, kisebb önbizalom

hiányának oldására elegendők lehetnek az
alábbi tippek:
– A környezetváltás jót tesz a gyereknek,
mert kimozdítja őt a megszokott helyzetekből. Az új környezetben nem kell a régi
szerepeket felvennie, tiszta lappal indíthat.
– Tábor, vidéki nyaralás, ahol felszabadulhat, lazíthat. Sok gyerek nem szeret új
helyre menni, ismeretlen környezetbe, mert
nem ismer senkit. Magyarázzuk el neki,
hogy ez egy jó lehetőség, hogy kitalálja,
miben szeretne változtatni a régi helyzetén,
és begyakorolhatja a tábor alatt, majd a
megszerzett „tudás” már letisztulva, akár
készségszinten fog működni az iskolában.
– Kérdezze meg a gyermekét, hogy ő miben
szeretne változtatni? Lehet, hogy szeretne
bátrabb lenni a beszélgetések során a suliban? Lehetséges, hogy nem mert bekapcsolódni a játékba? Tűzzék ki közösen, hogy
miben szeretne változni a gyerek, és azt
próbálgassa egy új idegen társaságban.
Miért könnyebb ez, mint a suliban? Mert
senki nem fog rá emlékezni, ha hibázik!
– Adjon engedélyt arra, hogy hibázzon!
Így sokkal könnyebben fog boldogulni idegen környezetben. Például megengedheti
a gyermekének, hogy halkan beszéljen, ha
neki az kényelmes. A sok figyelmeztetés,
hogy beszéljen hangosabban eleve kivált
benne egy szorongást, ha ez nincs, sokkal
könnyebben fog kommunikálni.
– Gyűjtsenek olyan emlékeket, melyek
erőforrások lehetnek neki akár egész életében! Az a fontos, ami neki erőforrás,
nem az, amiről mi úgy gondoljuk, hogy
az. Kérdezze meg gyermekétől, hogy tud-e
olyan dolgot mondani, ami komoly erőfeszítésébe tellene, de meg tudná csinálni, és
büszke lenne rá, ha sikerül. Ez lehet, hogy
egy könyv elolvasása lesz vagy lovaglás
terepen vagy éppen legyőzni apát sakkban,
stb.
– Csináljanak együtt szokatlan dolgokat,
amit még nem csinált, de fizikailag, lelkileg képes rá! Ez lehet egy gyakorlat arra,
hogy kimozdítsa gyermekét a megszokott
kis világából, és Önt is. Például süssenek
apával sütit, találjanak ki együtt bármilyen
bolondságot!

– A sportban elért teljesítmények sok gyerekre hatnak inspirálóan, tessék itt is bátran próbálkozni. Például kerékpártúra,
víz alatt úszás, „életem legnagyobb halát
fogtam”, stb.
Gyermeke a benne lévő stressz oldása révén új, hatékony viselkedésmintákat
sajátíthat el most a nyáron. Mire visszamegy a suliba képes lesz:
– kiállni magáért,
– oda mer menni a többiekhez beszélgetni,
– tud majd barátokat szerezni,
– a csúfolódós osztálytársak végre békén
fogják őt hagyni!
A gyerekeinknek szüksége van arra,
hogy megerősítéseket halljon tőlünk. A
mindennapok forgatagában erről könnyű
megfeledkezni. Ha dicsérjük a gyermekeinket, az növelni fogja az önbizalmukat,
és javítja a köztünk lévő kapcsolatot is.
Ha igazi, mély kapcsolatra vágyunk a
gyermekeinkkel, akkor jól jöhet néhány
megerősítés a gyermekeink felé:
– Szeretem nézni, ahogy játszol
Könnyen beleesünk abba a csapdába,
hogy a gyermek játékának a végeredményét dicsérjük meg. Holott, ha meg akarjuk
neki tanítani, hogy nem a végeredmény
számít, hanem a belefektetett energia,
akkor ez a legjobb módja annak, hogy
ilyen visszajelzést adjunk.
– Úgy örülök, hogy időt találtál arra, hogy
a mai napot együtt töltsük!
Jó érzés a gyereknek, ha jelezzük számára, hogy milyen értékes, hogy velünk tölti
az idejét.
– Örülök, hogy ezt a dolgot saját magad
oldottad meg!
A gyerekek törekednek a függetlenedés
felé, van, amikor ez sikerül, van, amikor nem. Néha úgy érzik, hogy kudarcot
vallanak. Bármikor, amikor a gyermeke
önállóságra törekszik dicsérjük meg az
erőfeszítését.
– Szeretem/ bírom a barátaidat!
Ahogy a gyermekeink egyre idősebbek lesznek, úgy gyakorolnak rá egyre
nagyobb hatást a barátaik. Ha hazahozza
a barátait gyermekünk, akkor kíváncsi a
véleményünkre, még akkor is, ha ezt nem
mondja ki. Amennyiben a véleményünket
pozitívan fogalmazzuk meg, annak ő is
örülni fog.
– Jól nézel ma ki!
Ahhoz, hogy a gyermekünk egészséges
testképpel rendelkezzen, fontos a szülői
visszajelzés. A visszajelzés hat akkor is,
ha azt mondjuk a gyermekünknek, hogy
milyen szép a szeme, a haja, de ezek olyan
tulajdonságok, melyeket nem tud megváltoztatni, és kialakulhat egy olyan hie-
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Még egyszer a parlagfűről…
hatóság július elsejétől bírságolhat. A
bírság 15 ezer forinttól 5 millió forintig is terjedhet.

A

A parlagfű okozta allergia szezon már itt van, s
a hivatal július 1-jétől bírságolhat a gyomnövény
miatt, az irtást ugyanakkor érdemes megkezdeni.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló törvény értelmében köteles a földhasználó
az adott év június 30. napjáig az ingatlanon
a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz
eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós
fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor
közérdekű védekezést kell elrendelni. A felvett
jegyzőkönyv alapján a megyei illetékes hatóság a
parlagfű-mentesítési kötelezettségre való figyelmeztetés nélkül hatósági eljárást indít.
Az eljárás során a mulasztó földhasználóval
szemben minden esetben növényvédelmi bírságot kell kiszabni. A növényvédelmi bírság mértéke a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától és
parlagfűvel való fertőzöttség mértékétől függően
15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet kül- és
belterületen egyaránt. Azonban belterületen az
ingatlan méretéhez képest nagyobb összegű bírság szabható ki, mint a külterületi ingatlanokon,
mivel a lakóövezetben virágzó parlagfű nagyobb
közegészségügyi veszélyt jelent az emberek számára. Amennyiben az ügyfél nem fizeti meg a
bírságot, az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amely végrehajtásáról az adóhatóság gondoskodik.
Az önkormányzatok gyakorta kötelezik az
ingatlantulajdonosokat, hogy rendszeresen
végezzék el a telekhez tartozó közterület rendben
tartását is. A helyi szinten érvényes környezet és
természet védelméről szóló rendeletek értelmében mindenkinek kötelessége és önös érdeke a
saját ingatlana előtti közterületet és csapadékvízelvezető árkokat tisztán tartani, és a kertészeti
karbantartásokat elvégezni. Az adott területen
a növényvédelem, az ingatlan zöldterületének
létesítése, fenntartása, gondozása, a kártevők és
az allergén növények irtása az ingatlantulajdonos
kötelessége. Az érintett közterület az ingatlan
telekhatárától az út széléig tart.
Ráadásul a kötelezően kiszabott bírságon túl a
közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült
költségeket is az „ügyfélnek” kell megfizetnie.

Külterületek esetében a Megyei Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai, míg
belterületeknél az önkormányzat jegyzője végzésben állapítja meg az eljárás során felmerült
költségeket, melyek magukban foglalják:
● a vállalkozó költségét (ha a közérdekű védekezést végrehajtotta),
● a vállalkozó okafogyottá vált kiszállási költségét (ha az ügyfél elmulasztotta értesíteni a
hatóságot, hogy maga elvégezte a védekezést
és a vállalkozó kiment a helyszínre)
● a közérdekű védekezés végrehajtásával kapcsolatban felmerült hivatali költséget.
● külterületek esetében az ingatlanügyi hatóságnál felmerült valamennyi költséget.
A parlagfű irtását folyamatosan kell végezni. A
növényt a virágzása előtt kell elpusztítani, hogy
ne szórhasson virágport, és ne érlelhessen termést. Az irtásra többféle mód is kínálkozik:
● Gyomlálás: A parlagfű irtását ne bízzuk
gyerekekre, mert az erős pollenkoncentráció
a levegőben kiválthatja a lappangó allergiát.
Kerülni kell a növény közvetlen érintését, mert
az is allergiás reakciót válthat ki. A kézi irtást
kesztyűben kell végezni.
● Kaszálás: A környezetet és a költségeket is
leginkább kímélő eljárás. A fiatal növényeket tömeges megjelenésük után, minél előbb
tanácsos kaszálni. A talajszinten a gyökérnyaki résznél kell a növény szárát elvágni. Ez a
legbiztosabb módszer, mivel a növények nem
tudnak újrahajtani. Ha ezzel elkéstünk, az egyszeri kaszálás már nem eredményezi a parlagfű
kiirtását, mert a növény az alacsonyan elhelyezkedő oldalrügyeiből 3-4 oldalhajtást nevel,
és pár hét múlva újra virágba borul. Általában
három kaszálás biztosít megfelelő eredményt.
Ha a háromszori kaszálás nem valósítható meg,
úgy az egyszeri kaszálás a virágzást közvetlenül
megelőző időszakban a leghatékonyabb.
● Vegyszeres gyomirtás: A parlagfű terjedése
gyomirtó szerek használata nélkül nem állítható meg. Azonban vegyszeres kezeléseket csak
olyan helyen szabad alkalmazni, ahol ez embereket és főként gyermekeket semmilyen módon
nem veszélyeztet. Az irtás a korai növekedési
fázisban a hatleveles állapotáig hatásos.
● Életlehetőségek csökkentése: Mivel a parlagfű zárt növénytakaró mellett nem fejlődik,
kiszorítható jól fejlődő növényzet telepítésével
és fűmagvetéssel, gyep telepítésével. A dús
vegetáció mellett a parlagfű ki fog szorulni.
Dr. Ráti Angéla
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PAP SE hírei
Feltűnően nagy mozgás volt egyesületünk felnőtt férfi csapatánál az átigazolási időszakban. Az elmúlt év hullámzó teljesítménye után, a PAP SE
vezetése úgy döntött, hogy a korábbi évek során beépült idegen légiósok
helyett, nagyobb arányban támaszkodik
az időközben beerősödő helyi 20–22
éves labdarúgókra. A fiatalok beépítése
a szokásosnál nagyobb türelmet igényel,
a kimagasló eredményt váró vezetők és
szurkolók részéről.
Távozók
Ács Gábor – Záhony
Danku József – V.namény
Kázmér László – Ny.karász
Kovács Zsolt – V.namény
Bandor József – Gyulaháza
Onder Gábor – Nagydobos
Balogh István – Pátroha
Hamza Arnold – Pátroha

Érkezők
Koi Balázs – Várda SE
Koi József – Várda SE
Rácz Csaba – Várda SE
Dobrai Gergő – Dombrád
Tóth Zoltán – Ny.karász
Mándoki Rudolf – Ny.karász
Bíró József – Tarpa
Vedres Béla – TM SE
Filó László – Tuzsér

Az ifjúsági csapat feladata továbbra
is a tehetségek felkutatása és kinevelése
a nagy csapatban való szerepléshez.
Augusztus 12-én 17.00 órától toborzó
napot szervezünk a fiatal tehetségek
számára.
Az NB II. női bajnokságában szereplő lányaink, viszont teljesen egybe
maradtak. Köszönhető ez az előző évi
bajnokságban megszerzett bronzéremnek. A kötelezővé vált utánpótlás bajnokságban való szereplést, a VÁRDA
SE–vel kötött előnyös együttműködési
megállapodással sikerült kiváltanunk.
Az előző évi szereplés kötelez a további
sikerek folytatására.
Kelemen István

Szomszédvári
Olimpia
és Fesztivál

Az eddigi sikereinkre való tekintettel
az önkormányzat Képviselő – testülete
úgy döntött, hogy az idén két napos
rendezvényt szervez, a lakosság szórakoztatására. Augusztus 19-én település
szintű vetélkedéssel, a Nelson együttes majd Majka ft. Curtis fellépésével
indul a program. 21:00 órától fiatalos
programmal, a Party-sátorban Dj Newik
szórakoztatja a vendégeket. Másnap
főzőverseny, kenyérszentelés teszi családiassá a programot. A Szomszédvári
Olimpia és Fesztivál keretében megrendezzük a Bajnokok Találkozóját. Este
Kocsis Janika és V-Zoy fellépése után,
tűzijátékkal köszöntjük az ünnepet. pm.
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PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TÁMOP 2.4.5.-12/3-2012-0001
„Család és munka Papon”

P

ap Község Önkormányzata 2014. május 1-jén indítja
TÁMOP 2.4.5.-12/3-2012-0001 azonosító számú „Család és munka
Papon” elnevezésű programját,
mely 2015. október 31-ig tart.
A program általános célja a felmerülő
helyi igényeken alapuló projekt megvalósítása, melynek keretein belül lehetőség
van a foglalkoztatás bővítésére, a munkaképes korú személyek munkaerő-piaci
aktivitásának támogatására, valamint a
dolgozó emberek alkalmazkodóképességének fokozására. A projekt további célja
a helyi szintű együttműködések támogatása, valamint a lokális igényeken alapuló
innovatív szolgáltatások kidolgozása és
tartós működtetése.
A program konkrét célja a településen
élők, különösen a gyermekeket nevelők,
vagy idős rokon gondozását vállaló személyek segítése, alkalmazkodóképességük, valamint munkaerő-piaci helyzetük
stabilitásának, megerősítésének előmozdítása. A tevékenység megvalósításával
általános célunk a lakosok munkahelyi és
családi kötelezettségének összehangolásából adódó problémák mérséklése, valamint az egyéni és közösségi elégedettség
növelése.
A projekt célokat az alábbi szolgáltatásokkal kívánjuk elérni:
– Helyi szövetségeket alakítunk ki a munka és a magánélet összehangolása érdekében, melyek fő feladata a célok meghatározása, mérföldkövek letétele és a
működési szabályok definiálása.
– Hivatal nyitvatartási idejének, ügyfélfogadási idejének racionalizálása.
Minden hétköznap egy órával korábbi,
csütörtöki napokon 2 órával hosszabb,
szombatonként pedig 8 – 13 óráig való
nyitva tartás. Ezzel megkönnyítve a teljes munkaidős foglalkoztatottak hivatali
ügyintézését.
– Telefonos ügyfélszolgálatot hozunk létre
az önkormányzati ügyintézéssel kapcsolatban, hosszabbított eléréssel (7:00
– 18:00 óráig). Elérhetőség:06-30-76032-71
– A kisgyermekesek számára pelenkázó

Pap Község Önkormányzata
Cím: 4631, Pap, Kossuth út 102.
Tel: 06-45/452-206
E-mail: hivatal@pap.hu
www.pap.hu
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és szoptató sarkot alakítunk ki a hivatalban. Babakocsi tárolót az iskolában,
óvodában, bölcsődében, a könyvtárban,
egészségházban, a családsegítő szolgálatnál, valamint a hivatal épületében is.
– Alternatív gyermekmegőrzési lehetőséget biztosítunk korcsoportonként,
megfelelő helyszínen és megfelelő felügyelettel (7:00 – 8:00, valamint 16:00
– 18:00 óra között), ezzel a dolgozó
szülőket támogatjuk. Ezt a szolgáltatást
előzetes bejelentkezés alapján biztosítjuk. Elérhetőség: 06-30-760-32-71
– Call center létrehozása, melynek során
lehetőség nyílik a gyermekmegőrzéssel
kapcsolatos igények regisztrálására,
a felügyelet ellátásának szervezésére,
továbbá a helyben elérhető szolgáltatásokról való tájékoztatásra. Elérhetőség:
06-30-760-32-71
– Nyári tábort működtetünk iskoláskorú gyerekek részére pályaorientációs,
önismereti, kézműves hagyományok és
környezetvédelmi témakörökben 2014.
június 23 – augusztus 15 között. A tábor
5 turnusban (8 gyerek/turnus) valósul
meg, mellyel a gyerek hasznos szabadidő eltöltését, illetve a szülők nyugodt
munkavégzését kívánjuk elősegíteni.
– A különböző célcsoportoknak szervezett,
rövid időtartamú képzést biztosítunk
időgazdálkodás, környezettudatosság,
családi munkamegosztás, munkaerő-piaci kihívások, élethosszig tartó tanulás,
kulcsképesség fejlesztés, munkaerő-piac
állástalanoknak témakörökben. Ezáltal
nagyobb esélyt kapnak a nyílt munkaerő-piacon való elhelyezkedésre.
– Nők számára atipikus foglalkoztatási
lehetőségek, illetve a kereset kiegészítés
témakörében szervezünk tréninget.
– Szervezetfejlesztést biztosítunk az
önkormányzati intézmények dolgozóinak, melynek célja a szakemberek hatékonyabb kommunikációjának, kooperációjának segítése, a szakterületek közös
céljainak megismerése.
– Az önkormányzati dolgozóknak lehetőségük nyílik részt venni konfliktuskezelési tréningeken, melynek célja a
munkavégzés, az ügyfél kezelés hatékonyságának növelése.

– Életvezetési tanácsadást biztosítunk,
költségmegtakarítás, adósságkezelés,
háztartási ismeretek és gyermeknevelési
ismeretek témakörben. Továbbá lehetőséget biztosítunk alapszintű számítógépes ismeretek megszerzésére is.
– Ingyen használható számítógép kerül
kihelyezésre az e-ügyintézéshez, melyhez előadás formájában tájékoztatást
nyújtunk. Továbbá lehetőség lesz az
önkormányzat közösségi oldalakon történő elérésére, melynek elsődleges célja
a fiatalabb korosztályok informálása,
kommunikációjának segítése, szolgáltatások elérésének hatékonyságnövelése.
– Wireless internetes pont kerül kialakításra a fiatalabbak tájékozódási lehetőségeinek segítésére, meglévő tulajdonságaik és képességeik kihasználása a
közösség fejlesztésének érdekében.
– Ingyen étkeztetésben részt vevő gyermekeknek 1 – 2 órás programokat szervezünk a nyári szünidő alatt.
– Az ifjúsági ház és a könyvtár szolgáltatásainak jobb kihasználása érdekében
filmklubot, valamint olvasóklubot szervezünk. További tájékoztatást nyújtunk
a község honlapján, közösségi oldalán
és szórólapokon.
– Lehetőség nyílik az idősek nappali ellátásnak kiterjesztésére, melynek során
többek között tájékoztatást nyújtunk az
általuk igénybe vehető szolgáltatások
köréről és lehetőségeikről.
A szolgáltatások térítésmentesen állnak
rendelkezésre a programban résztvevő
lakosok számára.
A projektben történő eseményekről,
programokról folyamatos tájékoztatást
adunk a célcsoport számára szórólap,
helyi újság, illetve rendezvények formájában. Az önkormányzat honlapján
(www.pap.hu) és a közösségi oldalon
információkkal szolgálunk a projekt haladásával kapcsolatban.
Pap, 2014. április
Maximovits György
polgármester

2014. július
delem, hogy a szépség az vagy van, vagy
nincs, és ez adottság kérdése. Ha azonban
a mosolyát, az öltözködését, az ápoltságát
dicsérjük, az mind olyan dolog, melyet a
gyerek kontrolálni képes, és ez már nem
adottság kérdése.
– Köszönöm a mai hozzáállásod!
Vannak olyan dolgok, melyeket utálunk
megtenni, elvégezni. A gyerekeinknél sincs
ez másképpen. Akkor miért ne taníthatnánk meg arra, hogy a dolgokhoz való
hozzáállás is számít?
– Tök jó, hogy ezt megtanultad/ismered/
meg tudod csinálni!
A gyerekek sokszor úgy érzik, hogy a
szülők mögött állnak rangsorban, tudásban. Pedig sok dologban már most túlszárnyalnak minket. Miért ne dicsérhetnénk
meg ezért őket? De ez érvényes lehet
szeptembertől az iskolai teljesítményre is,
amikor a beadandó, amivel sokat dolgozott
nagy sikert aratott, jó jegyet hozott, stb.
– Nagyon jó tesók vagytok!
A testvérek között igen gyakoriak a
veszekedések. Jelezzük nekik, amikor az
ellenkezője sikerül! Például sikerült kibékülniük, segítettek egymásnak valamiben,
anélkül, hogy a szülők noszogatták volna
őket.
– Úgy örülök, hogy te a mi családunkhoz
tartozol!
Akármennyi viharfelhő úszott el a család
feje felett, a gyereknek mindig jó tudni,
hogy ők a család részei, ide tartoznak.
Dicsérjük sokat gyermekeinket!
Pap Község Önkormányzata 2014. június 16-tól augusztus 29-ig 54 napon keresztül biztosítja a nyári gyermekétkeztetést,
melynek kísérő szabadidős programjai:
kézműves foglalkozások, színezés, rajzolás, kártyajátékok, szabadtéri sportfoglalkozások. Minden kedves gyermeket szeretettel várunk!
Tartalmas, élményekben gazdag, szép
nyarat kívánok minden család számára!
Varga Tímea
Gyermekjóléti Szolgálat
Családgondozója
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Amatőr lovasok játékos
találkozója

2

014. június 28-án, szombaton
már tizenkettedik alkalommal
tölthettek együtt egy kellemes,
szép napot lovasok és a lovassportot kedvelők a régi sportpályán.
A lovaglás korábban elterjedt közlekedési mód volt, a mai világban már többen
csak kedvtelésből, hagyományőrzés vagy
sport céljából űzik. Ez utóbbinak komoly
hagyománnyal rendelkező versenyeket
rendeznek, és számos lovas sportág terjedt el. Hazánkban a lóversenyzés nyugati mintáját gróf Széchenyi István és báró
Wesselényi Miklós munkássága honosí-

totta és valósította meg. Rendezvényünkön a versenyszámok a ló ugrókészségét,
képességét, ügyességét és engedelmességét, a versenyző lovas tudását teszik
próbára különböző feltételek mellett. A
verseny alatt szavazni lehetett a legszebb
ló és a legszebb fogat kategóriákban. A
nap végén a nyertesek megkapták a megérdemelt díjaikat.
Különdíjak
Legszebb fogat

Zakor Zoltán

Legjobb ló

Fokos Fátyol

Legfiatalabb lovas

Zsell Dániel

Legjobb lovas

Marozsán Márk

Eredmények
Versenyszámok

I. helyezett

II. helyezett

III. helyezett

Szlalom verseny Marozsán Márk – Gina Halász Viktória – Fokos Kicsilány Bíró Vivien – Hárpia
Ügyességi
verseny

Marozsán Márk – Gina Bíró Vivien – Hárpia

Bakos Eszter – Fokos Fátyol

Vegyes páros
ügyességi
verseny

Siller Péter – Gina

Bulitka László – Fokos Fátyol

Marozsán Márk – Geni

Kitartásos
magas ugratás

Bíró Vivien – Hárpia

Siller Péter – Fokos Fátyol

Marozsán Márk - Gina
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Óvoda

z Önkormányzat által részben
vagy egészben fenntartott intézmények száma az iskola átszervezése után, négy. Minden intézmény
fontos, minden intézményben végzett munka a fenntartó önkormányzat feladata.

A

Ballagás – 2014
Iskolánk 22 tanulója vett búcsút június
14-én a papi Kölcsey Ferenc Általános
Iskolától. Szeptembertől már középiskolában folytatják tanulmányaikat.
Mind a 22 diák sikeres felvételt nyert
az első helyen megjelölt középfokú intézménybe. Gimnáziumba 7, szakközépis-

kolába 12, szakmunkásképzőbe 3 tanuló
jutott be. Gratulálunk a ballagóknak és
szüleiknek, további sikeres helytállást, boldogulást kívánunk nemcsak az iskolában,
hanem az életben is. Reméljük, a papi iskola rányomta „bélyegét” erre a helytállásra,
és a pecsét egy életre szól.

Kassák Lajos szavaival búcsúzunk:
„Aki elment, az elment,
de aki egyszer nálunk volt,
az többé sohasem mehet el
tőlünk egészen”
Oláh Zsigmondné of.

Nyári
táboroztatás

A „Család és munka Papon” elnevezésű,
TÁMOP 2.4.5.-12/3-2012-0001 azonosító
számú projekt keretében szervezett nyári
táborok megvalósítása folyamatosan zajlik. Eddig három turnusban, három különböző témakörben (Apró kezek – kézműves
tábor, Fürge lábak – sporttábor, Táncos
lábak – hagyományőrző és tánctábor) 30
gyerek számára biztosítottuk, a nyári szünidő tartalmas eltöltését. Ezen programmal
nem csak a gyerekek hasznos időtöltéséhez
járultunk hozzá, de segítettük a szülőket is,
biztosítva a gyermekek élménydús kikapcsolódását.
A tábor lakói részére színes és változatos
napokat sikerült megszervezni. A gyerekek
részt vehettek sport, kézügyesség és szellemi tevékenységeken egyaránt. Mindennap biztosítottuk számukra a sokoldalúan
gazdag, egészséges étkezést. A táborozó
gyerekek többek között fagylaltozáson,
strandoláson, szalonnasütésen vettek részt.
A táborzáró rendezvényen a gyerekek
muffint sütöttek és kókuszgolyót készítettek az őket hazaváró szülők számára.
Korsunova Alexandra,
szakmai vezető
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2002-ben a megválasztásomkor 93 óvodás gyerek volt a településen, ma 50-53
van.
Se a létszámnorma, sem a csoport létszámminimum nem változott. Többször
hangoztattam és vallom ma is, hogy nekünk
felnőtteknek a gyereknevelés a legfontosabb feladatunk. El kell érni, hogy sikeres
embereket neveljünk, olyanokat, akik majd
könnyebben veszik az élet aktuális akadályait. Ezt a folyamatot, már az óvodában el
kell kezdeni. Azt gondolom, hogy nem kell
szégyenkezni, ha a településünkről elkerült
gyerekeink képességéről beszélnek a szakmabeliek.
Meggyőződésem, hogy a kornak és környezetünknek megfelelő munka folyt és
folyik az óvodában. Tudomásul veszem,
hogy úgy ahogy nem vagyunk egyformák, nem egyformák a gyerekek és az
őket nevelő szülők igénye sem. Viszont a
szülőknek is tudomásul kell venni, hogy
a változás, vagy a változtatás igénye nem
csak a fenntartón múlik.
Sajnos, még igazából nem is indult el
a választási kampány, de már is sikerült
egy műbalhét összehozni, melynek felült a
szülői kör egy maroknyi csoportja. Ahhoz,
hogy ne kelljen hozzá nem értő emberek

érdekvéleményére adni, leírom az óvodai
fenntartásban szükség szerint hozott változásokat. Szeptemberben, az óvodában két
csoport indul a csökkenő gyereklétszám
miatt, hiszen a normatíva igénylés szerint
nem indítható 13 fő alatt csoport. Nekünk
sajnos csak 11 beiratkozó a korosztályban született gyerek van a településünkön.
Hozzáteszem, hogy jövőre 11, utána 9,
majd 8 hároméves gyerek lesz, hiszen ez
már tudható a megszületett egy-két éves
gyerekek számából. Tehát mivel egyből
három éves gyerek nem fog születni és
az el- illetve beköltözés pont ebben a korosztályban nem jelentős, kimondhatjuk,
hogy nagy valószínűséggel, 2016-ban a két
csoportra igényelhető csoport normatíva is
veszélybe kerül. Az a dolgunk, hogy ezt
időben vegyük észre és nem az, hogy erről
ne vegyünk tudomást.
Ha mindennek ellenére szeptemberben
ugyanannyi óvónő és dajka kezd az óvodában, mint eddig, akkor valószínűsítem,
hogy felfogható az önkormányzat részéről
való többletvállalás. Számadatok szerint a
dolgozók bérére sem elegendő a lehívható
pénz, nem hogy fűtésre, világításra, tisztításra, játék és eszközbeszerzésre. Mégis
biztosítunk mindent a működéshez.
Az, hogy ennek tudatában a kis és középső csoport együtt fog ebédelni és aludni,
nem hiszem, hogy jelentős szakmai értékcsökkenést jelentene a gyerekek számára.
Úgy gondolom, hogy a lakosság joggal
várja el a képviselő-testülettől a részrehajlás nélküli döntések meghozatalát az egész
település stabil működése érdekében. pm.

NYOLC ÚJ KERÉKPÁR vásárlása történt meg a napokban és ezzel már minden házi
segítségnyújtó az új munkaeszközzel végzi a feladatát.

Bözsi néni 90 éves. Gratulálunk, jó
egészséget kívánunk.

Diákmunka

incs az a lakodalom, hogy mindenkinek jó legyen! Na, ezzel
nagyon egyet kell értenem.

N

Az idei évben 10 fő nyolc órás foglalkoztatására kaptunk támogatási keretet.
Tudva, hogy a településünkön 140 fő, 16
év feletti nappali tagozatos diák van, eleve
nem hívtam tesztírásra azokat, akik még
nem érték el a nagykorúságot (18 év). Így
112 fő maradt versenyben a két hónapos
munkáért. Na, de a 10 mégse 112, ezért
a két hónapot egyre, a nyolc órai munkavégzést hat órára csökkentettem és máris
25 főt vehettem fel nyári foglalkoztatásra.
Hogyan válasszam ki a négy és félszeres
túljelentkezőkből azokat, akik dolgozhatnak?
nak
Mérjem
centiméterre, kilóra vagy kérjek
M
egy főre eső jövedelemigazolást? Azt tartom helyesnek, hogy a diák felkészültsége,
rátermettsége
döntsön. Így van ez a munráte
kahelyeken
is.
kah
A tesztíráson, melyre igyekeztünk minden diáknak értesítést küldeni, jól kialakult
a sorrend.
Az nekem már teljesen terméso
szetes,
szet hogy a szülő nem a gyereket teszi
felelőssé
a kapott pontokért, hanem megfele
próbál
prób új szabályokat ajánlani az ő előnyére. Nehéz helyzetben nevelem a gyereket,
kell neki a pénz pótvizsgára, vagy a Balatonra
tonr szeretne menni.
A probléma ott kezdődik, hogy majd a
munkahelyen
sem ezt fogják nézni. Minmun
den esetre nagy segítség, hogy augusztus
6-ától
6-át további 8 fő foglalkoztatására kaptunk támogatást a munkaügyi központtól.
Így összességében 33 diákot tudtunk egyhavi
hav keresethez segíteni. Bízom benne,
hogy
hog ez az összeg nagy segítség a közelgő
beiskolázás
költségének csökkentésére.
beis
pm.
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Óvoda

z Önkormányzat által részben
vagy egészben fenntartott intézmények száma az iskola átszervezése után, négy. Minden intézmény
fontos, minden intézményben végzett munka a fenntartó önkormányzat feladata.

Ballagás – 2014
Iskolánk 22 tanulója vett búcsút június
14-én a papi Kölcsey Ferenc Általános
Iskolától. Szeptembertől már középiskolában folytatják tanulmányaikat.
Mind a 22 diák sikeres felvételt nyert
az első helyen megjelölt középfokú intézménybe. Gimnáziumba 7, szakközépis-

kolába 12, szakmunkásképzőbe 3 tanuló
jutott be. Gratulálunk a ballagóknak és
szüleiknek, további sikeres helytállást, boldogulást kívánunk nemcsak az iskolában,
hanem az életben is. Reméljük, a papi iskola rányomta „bélyegét” erre a helytállásra,
és a pecsét egy életre szól.

Kassák Lajos szavaival búcsúzunk:
„Aki elment, az elment,
de aki egyszer nálunk volt,
az többé sohasem mehet el
tőlünk egészen”
Oláh Zsigmondné of.

Nyári
táboroztatás

A „Család és munka Papon” elnevezésű,
TÁMOP 2.4.5.-12/3-2012-0001 azonosító
számú projekt keretében szervezett nyári
táborok megvalósítása folyamatosan zajlik. Eddig három turnusban, három különböző témakörben (Apró kezek – kézműves
tábor, Fürge lábak – sporttábor, Táncos
lábak – hagyományőrző és tánctábor) 30
gyerek számára biztosítottuk, a nyári szünidő tartalmas eltöltését. Ezen programmal
nem csak a gyerekek hasznos időtöltéséhez
járultunk hozzá, de segítettük a szülőket is,
biztosítva a gyermekek élménydús kikapcsolódását.
A tábor lakói részére színes és változatos
napokat sikerült megszervezni. A gyerekek
részt vehettek sport, kézügyesség és szellemi tevékenységeken egyaránt. Mindennap biztosítottuk számukra a sokoldalúan
gazdag, egészséges étkezést. A táborozó
gyerekek többek között fagylaltozáson,
strandoláson, szalonnasütésen vettek részt.
A táborzáró rendezvényen a gyerekek
muffint sütöttek és kókuszgolyót készítettek az őket hazaváró szülők számára.
Korsunova Alexandra,
szakmai vezető
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van.
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hangoztattam és vallom ma is, hogy nekünk
felnőtteknek a gyereknevelés a legfontosabb feladatunk. El kell érni, hogy sikeres
embereket neveljünk, olyanokat, akik majd
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kell kezdeni. Azt gondolom, hogy nem kell
szégyenkezni, ha a településünkről elkerült
gyerekeink képességéről beszélnek a szakmabeliek.
Meggyőződésem, hogy a kornak és környezetünknek megfelelő munka folyt és
folyik az óvodában. Tudomásul veszem,
hogy úgy ahogy nem vagyunk egyformák, nem egyformák a gyerekek és az
őket nevelő szülők igénye sem. Viszont a
szülőknek is tudomásul kell venni, hogy
a változás, vagy a változtatás igénye nem
csak a fenntartón múlik.
Sajnos, még igazából nem is indult el
a választási kampány, de már is sikerült
egy műbalhét összehozni, melynek felült a
szülői kör egy maroknyi csoportja. Ahhoz,
hogy ne kelljen hozzá nem értő emberek
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gyerekek számából. Tehát mivel egyből
három éves gyerek nem fog születni és
az el- illetve beköltözés pont ebben a korosztályban nem jelentős, kimondhatjuk,
hogy nagy valószínűséggel, 2016-ban a két
csoportra igényelhető csoport normatíva is
veszélybe kerül. Az a dolgunk, hogy ezt
időben vegyük észre és nem az, hogy erről
ne vegyünk tudomást.
Ha mindennek ellenére szeptemberben
ugyanannyi óvónő és dajka kezd az óvodában, mint eddig, akkor valószínűsítem,
hogy felfogható az önkormányzat részéről
való többletvállalás. Számadatok szerint a
dolgozók bérére sem elegendő a lehívható
pénz, nem hogy fűtésre, világításra, tisztításra, játék és eszközbeszerzésre. Mégis
biztosítunk mindent a működéshez.
Az, hogy ennek tudatában a kis és középső csoport együtt fog ebédelni és aludni,
nem hiszem, hogy jelentős szakmai értékcsökkenést jelentene a gyerekek számára.
Úgy gondolom, hogy a lakosság joggal
várja el a képviselő-testülettől a részrehajlás nélküli döntések meghozatalát az egész
település stabil működése érdekében. pm.
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6-ától
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PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TÁMOP 2.4.5.-12/3-2012-0001
„Család és munka Papon”

ap Község Önkormányzata 2014. május 1-jén indítja
TÁMOP 2.4.5.-12/3-2012-0001 azonosító számú „Család és munka
Papon” elnevezésű programját,
mely 2015. október 31-ig tart.

P

A program általános célja a felmerülő
helyi igényeken alapuló projekt megvalósítása, melynek keretein belül lehetőség
van a foglalkoztatás bővítésére, a munkaképes korú személyek munkaerő-piaci
aktivitásának támogatására, valamint a
dolgozó emberek alkalmazkodóképességének fokozására. A projekt további célja
a helyi szintű együttműködések támogatása, valamint a lokális igényeken alapuló
innovatív szolgáltatások kidolgozása és
tartós működtetése.
A program konkrét célja a településen
élők, különösen a gyermekeket nevelők,
vagy idős rokon gondozását vállaló személyek segítése, alkalmazkodóképességük, valamint munkaerő-piaci helyzetük
stabilitásának, megerősítésének előmozdítása. A tevékenység megvalósításával
általános célunk a lakosok munkahelyi és
családi kötelezettségének összehangolásából adódó problémák mérséklése, valamint az egyéni és közösségi elégedettség
növelése.
A projekt célokat az alábbi szolgáltatásokkal kívánjuk elérni:
– Helyi szövetségeket alakítunk ki a munka és a magánélet összehangolása érdekében, melyek fő feladata a célok meghatározása, mérföldkövek letétele és a
működési szabályok definiálása.
– Hivatal nyitvatartási idejének, ügyfélfogadási idejének racionalizálása.
Minden hétköznap egy órával korábbi,
csütörtöki napokon 2 órával hosszabb,
szombatonként pedig 8 – 13 óráig való
nyitva tartás. Ezzel megkönnyítve a teljes munkaidős foglalkoztatottak hivatali
ügyintézését.
– Telefonos ügyfélszolgálatot hozunk létre
az önkormányzati ügyintézéssel kapcsolatban, hosszabbított eléréssel (7:00
– 18:00 óráig). Elérhetőség:06-30-76032-71
– A kisgyermekesek számára pelenkázó

Pap Község Önkormányzata
Cím: 4631, Pap, Kossuth út 102.
Tel: 06-45/452-206
E-mail: hivatal@pap.hu
www.pap.hu

2014. július
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és szoptató sarkot alakítunk ki a hivatalban. Babakocsi tárolót az iskolában,
óvodában, bölcsődében, a könyvtárban,
egészségházban, a családsegítő szolgálatnál, valamint a hivatal épületében is.
– Alternatív gyermekmegőrzési lehetőséget biztosítunk korcsoportonként,
megfelelő helyszínen és megfelelő felügyelettel (7:00 – 8:00, valamint 16:00
– 18:00 óra között), ezzel a dolgozó
szülőket támogatjuk. Ezt a szolgáltatást
előzetes bejelentkezés alapján biztosítjuk. Elérhetőség: 06-30-760-32-71
– Call center létrehozása, melynek során
lehetőség nyílik a gyermekmegőrzéssel
kapcsolatos igények regisztrálására,
a felügyelet ellátásának szervezésére,
továbbá a helyben elérhető szolgáltatásokról való tájékoztatásra. Elérhetőség:
06-30-760-32-71
– Nyári tábort működtetünk iskoláskorú gyerekek részére pályaorientációs,
önismereti, kézműves hagyományok és
környezetvédelmi témakörökben 2014.
június 23 – augusztus 15 között. A tábor
5 turnusban (8 gyerek/turnus) valósul
meg, mellyel a gyerek hasznos szabadidő eltöltését, illetve a szülők nyugodt
munkavégzését kívánjuk elősegíteni.
– A különböző célcsoportoknak szervezett,
rövid időtartamú képzést biztosítunk
időgazdálkodás, környezettudatosság,
családi munkamegosztás, munkaerő-piaci kihívások, élethosszig tartó tanulás,
kulcsképesség fejlesztés, munkaerő-piac
állástalanoknak témakörökben. Ezáltal
nagyobb esélyt kapnak a nyílt munkaerő-piacon való elhelyezkedésre.
– Nők számára atipikus foglalkoztatási
lehetőségek, illetve a kereset kiegészítés
témakörében szervezünk tréninget.
– Szervezetfejlesztést biztosítunk az
önkormányzati intézmények dolgozóinak, melynek célja a szakemberek hatékonyabb kommunikációjának, kooperációjának segítése, a szakterületek közös
céljainak megismerése.
– Az önkormányzati dolgozóknak lehetőségük nyílik részt venni konfliktuskezelési tréningeken, melynek célja a
munkavégzés, az ügyfél kezelés hatékonyságának növelése.

– Életvezetési tanácsadást biztosítunk,
költségmegtakarítás, adósságkezelés,
háztartási ismeretek és gyermeknevelési
ismeretek témakörben. Továbbá lehetőséget biztosítunk alapszintű számítógépes ismeretek megszerzésére is.
– Ingyen használható számítógép kerül
kihelyezésre az e-ügyintézéshez, melyhez előadás formájában tájékoztatást
nyújtunk. Továbbá lehetőség lesz az
önkormányzat közösségi oldalakon történő elérésére, melynek elsődleges célja
a fiatalabb korosztályok informálása,
kommunikációjának segítése, szolgáltatások elérésének hatékonyságnövelése.
– Wireless internetes pont kerül kialakításra a fiatalabbak tájékozódási lehetőségeinek segítésére, meglévő tulajdonságaik és képességeik kihasználása a
közösség fejlesztésének érdekében.
– Ingyen étkeztetésben részt vevő gyermekeknek 1 – 2 órás programokat szervezünk a nyári szünidő alatt.
– Az ifjúsági ház és a könyvtár szolgáltatásainak jobb kihasználása érdekében
filmklubot, valamint olvasóklubot szervezünk. További tájékoztatást nyújtunk
a község honlapján, közösségi oldalán
és szórólapokon.
– Lehetőség nyílik az idősek nappali ellátásnak kiterjesztésére, melynek során
többek között tájékoztatást nyújtunk az
általuk igénybe vehető szolgáltatások
köréről és lehetőségeikről.
A szolgáltatások térítésmentesen állnak
rendelkezésre a programban résztvevő
lakosok számára.
A projektben történő eseményekről,
programokról folyamatos tájékoztatást
adunk a célcsoport számára szórólap,
helyi újság, illetve rendezvények formájában. Az önkormányzat honlapján
(www.pap.hu) és a közösségi oldalon
információkkal szolgálunk a projekt haladásával kapcsolatban.
Pap, 2014. április
Maximovits György
polgármester

2014. július
delem, hogy a szépség az vagy van, vagy
nincs, és ez adottság kérdése. Ha azonban
a mosolyát, az öltözködését, az ápoltságát
dicsérjük, az mind olyan dolog, melyet a
gyerek kontrolálni képes, és ez már nem
adottság kérdése.
– Köszönöm a mai hozzáállásod!
Vannak olyan dolgok, melyeket utálunk
megtenni, elvégezni. A gyerekeinknél sincs
ez másképpen. Akkor miért ne taníthatnánk meg arra, hogy a dolgokhoz való
hozzáállás is számít?
– Tök jó, hogy ezt megtanultad/ismered/
meg tudod csinálni!
A gyerekek sokszor úgy érzik, hogy a
szülők mögött állnak rangsorban, tudásban. Pedig sok dologban már most túlszárnyalnak minket. Miért ne dicsérhetnénk
meg ezért őket? De ez érvényes lehet
szeptembertől az iskolai teljesítményre is,
amikor a beadandó, amivel sokat dolgozott
nagy sikert aratott, jó jegyet hozott, stb.
– Nagyon jó tesók vagytok!
A testvérek között igen gyakoriak a
veszekedések. Jelezzük nekik, amikor az
ellenkezője sikerül! Például sikerült kibékülniük, segítettek egymásnak valamiben,
anélkül, hogy a szülők noszogatták volna
őket.
– Úgy örülök, hogy te a mi családunkhoz
tartozol!
Akármennyi viharfelhő úszott el a család
feje felett, a gyereknek mindig jó tudni,
hogy ők a család részei, ide tartoznak.
Dicsérjük sokat gyermekeinket!
Pap Község Önkormányzata 2014. június 16-tól augusztus 29-ig 54 napon keresztül biztosítja a nyári gyermekétkeztetést,
melynek kísérő szabadidős programjai:
kézműves foglalkozások, színezés, rajzolás, kártyajátékok, szabadtéri sportfoglalkozások. Minden kedves gyermeket szeretettel várunk!
Tartalmas, élményekben gazdag, szép
nyarat kívánok minden család számára!
Varga Tímea
Gyermekjóléti Szolgálat
Családgondozója
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Amatőr lovasok játékos
találkozója

014. június 28-án, szombaton
már tizenkettedik alkalommal
tölthettek együtt egy kellemes,
szép napot lovasok és a lovassportot kedvelők a régi sportpályán.

2

A lovaglás korábban elterjedt közlekedési mód volt, a mai világban már többen
csak kedvtelésből, hagyományőrzés vagy
sport céljából űzik. Ez utóbbinak komoly
hagyománnyal rendelkező versenyeket
rendeznek, és számos lovas sportág terjedt el. Hazánkban a lóversenyzés nyugati mintáját gróf Széchenyi István és báró
Wesselényi Miklós munkássága honosí-

totta és valósította meg. Rendezvényünkön a versenyszámok a ló ugrókészségét,
képességét, ügyességét és engedelmességét, a versenyző lovas tudását teszik
próbára különböző feltételek mellett. A
verseny alatt szavazni lehetett a legszebb
ló és a legszebb fogat kategóriákban. A
nap végén a nyertesek megkapták a megérdemelt díjaikat.
Különdíjak
Legszebb fogat

Zakor Zoltán

Legjobb ló

Fokos Fátyol

Legfiatalabb lovas

Zsell Dániel

Legjobb lovas

Marozsán Márk

Eredmények
Versenyszámok

I. helyezett

II. helyezett

III. helyezett

Szlalom verseny Marozsán Márk – Gina Halász Viktória – Fokos Kicsilány Bíró Vivien – Hárpia
Ügyességi
verseny

Marozsán Márk – Gina Bíró Vivien – Hárpia

Bakos Eszter – Fokos Fátyol

Vegyes páros
ügyességi
verseny

Siller Péter – Gina

Bulitka László – Fokos Fátyol

Marozsán Márk – Geni

Kitartásos
magas ugratás

Bíró Vivien – Hárpia

Siller Péter – Fokos Fátyol

Marozsán Márk - Gina
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A Gyermekjóléti Szolgálat hírei
A nyári szünet mindenkinek öröm. A
nagy szabadság azonban felelős tervezést is igényel: mit csináljon a gyerek
a szabadidejében? Pap Község Szociális
Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti
Szolgálata a következő szabadidős programokkal, ötletekkel szeretne hozzájárulni a
szülő-gyermek kapcsolatok erősítéséhez, a
gyermekek testi-lelki egészségének megőrzéséhez, fejlesztéséhez a nyári szünet
idején:
A család attól lesz erős, összetartó, ha
különböző kisebb nagyobb feladathelyzetekben megállja a helyét.
– Kempingezzenek, egy családi kempingezés során mindenkinek lesz feladata,
melyek között néhány közös, néhány egyéni. Sátorállítás, főzés, ruhamosás, tájékozódás. Akik már régóta nem kempingeztek
fura lesz ismét a földön aludni, és egy kicsit
függni az időjárás viszontagságaitól, de
mindenhez hozzá lehet szokni, és jó móka
lehet akár az is, amikor beindul az esti
szúnyogvadászat, vagy a zacskós levesből
anya által előállított „Ki mit tud?”.
– Tegyenek rövidebb, hosszabb túrákat
idegen városokban. A bevállalósok megtehetik térkép nélkül is! Próbálják felfedezni
a turistalátványosságokon túl azt, hogyan
élnek az emberek, találják meg a szépet
abban is, ami nincs középpontba emelve.
– Tegyenek rövidebb hosszabb túrákat
a természetben, gyalogosan, kerékpárral,
vízen. Az ilyen túrák erősítik az egymásra
való odafigyelést, megtanít az erőforrások
megfelelő beosztására, a feladatok elosztására.
– A közös élmény, a kritikus helyzetek (mert
ilyenek is lesznek) megtanítanak minket
arra, hogy a családnak az egységben van
az ereje, és nem csak önálló egyéniségek a
sors által „összedobott” halmaza.
Kalandra Fel!
Szorongós, félénk a gyermeke? Nem
találja helyét a suliban? Segítsen neki a
nyáron, hogy növekedjen a magabiztossága, talpraesettebb gyerekként térjen vissza
szeptemberben az iskolába! Miért pont a
nyári szünet alkalmas egy átváltozásra?
Mert ilyenkor az osztálytársak ritkábban
látják egymást, és kevesebbet érintkeznek.
A tanév során eldurvult játszmák, csúfolások ekkor nem aktuálisak, és a gyerek
lelkileg jobban össze tudja szedni magát.
A szorongás mértéke azonban nem egyforma minden gyereknél. Ahol évek óta
tartó csúfolások fordulnak elő ott érdemes
szakemberhez fordulni, mert segítségével
a 10 hét elegendő idő lehet, hogy a gyermeke alapjaiban megerősödjön lelkileg.
Enyhébb szorongások, kisebb önbizalom

hiányának oldására elegendők lehetnek az
alábbi tippek:
– A környezetváltás jót tesz a gyereknek,
mert kimozdítja őt a megszokott helyzetekből. Az új környezetben nem kell a régi
szerepeket felvennie, tiszta lappal indíthat.
– Tábor, vidéki nyaralás, ahol felszabadulhat, lazíthat. Sok gyerek nem szeret új
helyre menni, ismeretlen környezetbe, mert
nem ismer senkit. Magyarázzuk el neki,
hogy ez egy jó lehetőség, hogy kitalálja,
miben szeretne változtatni a régi helyzetén,
és begyakorolhatja a tábor alatt, majd a
megszerzett „tudás” már letisztulva, akár
készségszinten fog működni az iskolában.
– Kérdezze meg a gyermekét, hogy ő miben
szeretne változtatni? Lehet, hogy szeretne
bátrabb lenni a beszélgetések során a suliban? Lehetséges, hogy nem mert bekapcsolódni a játékba? Tűzzék ki közösen, hogy
miben szeretne változni a gyerek, és azt
próbálgassa egy új idegen társaságban.
Miért könnyebb ez, mint a suliban? Mert
senki nem fog rá emlékezni, ha hibázik!
– Adjon engedélyt arra, hogy hibázzon!
Így sokkal könnyebben fog boldogulni idegen környezetben. Például megengedheti
a gyermekének, hogy halkan beszéljen, ha
neki az kényelmes. A sok figyelmeztetés,
hogy beszéljen hangosabban eleve kivált
benne egy szorongást, ha ez nincs, sokkal
könnyebben fog kommunikálni.
– Gyűjtsenek olyan emlékeket, melyek
erőforrások lehetnek neki akár egész életében! Az a fontos, ami neki erőforrás,
nem az, amiről mi úgy gondoljuk, hogy
az. Kérdezze meg gyermekétől, hogy tud-e
olyan dolgot mondani, ami komoly erőfeszítésébe tellene, de meg tudná csinálni, és
büszke lenne rá, ha sikerül. Ez lehet, hogy
egy könyv elolvasása lesz vagy lovaglás
terepen vagy éppen legyőzni apát sakkban,
stb.
– Csináljanak együtt szokatlan dolgokat,
amit még nem csinált, de fizikailag, lelkileg képes rá! Ez lehet egy gyakorlat arra,
hogy kimozdítsa gyermekét a megszokott
kis világából, és Önt is. Például süssenek
apával sütit, találjanak ki együtt bármilyen
bolondságot!

– A sportban elért teljesítmények sok gyerekre hatnak inspirálóan, tessék itt is bátran próbálkozni. Például kerékpártúra,
víz alatt úszás, „életem legnagyobb halát
fogtam”, stb.
Gyermeke a benne lévő stressz oldása révén új, hatékony viselkedésmintákat
sajátíthat el most a nyáron. Mire visszamegy a suliba képes lesz:
– kiállni magáért,
– oda mer menni a többiekhez beszélgetni,
– tud majd barátokat szerezni,
– a csúfolódós osztálytársak végre békén
fogják őt hagyni!
A gyerekeinknek szüksége van arra,
hogy megerősítéseket halljon tőlünk. A
mindennapok forgatagában erről könnyű
megfeledkezni. Ha dicsérjük a gyermekeinket, az növelni fogja az önbizalmukat,
és javítja a köztünk lévő kapcsolatot is.
Ha igazi, mély kapcsolatra vágyunk a
gyermekeinkkel, akkor jól jöhet néhány
megerősítés a gyermekeink felé:
– Szeretem nézni, ahogy játszol
Könnyen beleesünk abba a csapdába,
hogy a gyermek játékának a végeredményét dicsérjük meg. Holott, ha meg akarjuk
neki tanítani, hogy nem a végeredmény
számít, hanem a belefektetett energia,
akkor ez a legjobb módja annak, hogy
ilyen visszajelzést adjunk.
– Úgy örülök, hogy időt találtál arra, hogy
a mai napot együtt töltsük!
Jó érzés a gyereknek, ha jelezzük számára, hogy milyen értékes, hogy velünk tölti
az idejét.
– Örülök, hogy ezt a dolgot saját magad
oldottad meg!
A gyerekek törekednek a függetlenedés
felé, van, amikor ez sikerül, van, amikor nem. Néha úgy érzik, hogy kudarcot
vallanak. Bármikor, amikor a gyermeke
önállóságra törekszik dicsérjük meg az
erőfeszítését.
– Szeretem/ bírom a barátaidat!
Ahogy a gyermekeink egyre idősebbek lesznek, úgy gyakorolnak rá egyre
nagyobb hatást a barátaik. Ha hazahozza
a barátait gyermekünk, akkor kíváncsi a
véleményünkre, még akkor is, ha ezt nem
mondja ki. Amennyiben a véleményünket
pozitívan fogalmazzuk meg, annak ő is
örülni fog.
– Jól nézel ma ki!
Ahhoz, hogy a gyermekünk egészséges
testképpel rendelkezzen, fontos a szülői
visszajelzés. A visszajelzés hat akkor is,
ha azt mondjuk a gyermekünknek, hogy
milyen szép a szeme, a haja, de ezek olyan
tulajdonságok, melyeket nem tud megváltoztatni, és kialakulhat egy olyan hie-
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Még egyszer a parlagfűről…
A

hatóság július elsejétől bírságolhat. A
bírság 15 ezer forinttól 5 millió forintig is terjedhet.

A parlagfű okozta allergia szezon már itt van, s
a hivatal július 1-jétől bírságolhat a gyomnövény
miatt, az irtást ugyanakkor érdemes megkezdeni.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló törvény értelmében köteles a földhasználó
az adott év június 30. napjáig az ingatlanon
a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz
eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós
fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor
közérdekű védekezést kell elrendelni. A felvett
jegyzőkönyv alapján a megyei illetékes hatóság a
parlagfű-mentesítési kötelezettségre való figyelmeztetés nélkül hatósági eljárást indít.
Az eljárás során a mulasztó földhasználóval
szemben minden esetben növényvédelmi bírságot kell kiszabni. A növényvédelmi bírság mértéke a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától és
parlagfűvel való fertőzöttség mértékétől függően
15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet kül- és
belterületen egyaránt. Azonban belterületen az
ingatlan méretéhez képest nagyobb összegű bírság szabható ki, mint a külterületi ingatlanokon,
mivel a lakóövezetben virágzó parlagfű nagyobb
közegészségügyi veszélyt jelent az emberek számára. Amennyiben az ügyfél nem fizeti meg a
bírságot, az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amely végrehajtásáról az adóhatóság gondoskodik.
Az önkormányzatok gyakorta kötelezik az
ingatlantulajdonosokat, hogy rendszeresen
végezzék el a telekhez tartozó közterület rendben
tartását is. A helyi szinten érvényes környezet és
természet védelméről szóló rendeletek értelmében mindenkinek kötelessége és önös érdeke a
saját ingatlana előtti közterületet és csapadékvízelvezető árkokat tisztán tartani, és a kertészeti
karbantartásokat elvégezni. Az adott területen
a növényvédelem, az ingatlan zöldterületének
létesítése, fenntartása, gondozása, a kártevők és
az allergén növények irtása az ingatlantulajdonos
kötelessége. Az érintett közterület az ingatlan
telekhatárától az út széléig tart.
Ráadásul a kötelezően kiszabott bírságon túl a
közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült
költségeket is az „ügyfélnek” kell megfizetnie.

Külterületek esetében a Megyei Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai, míg
belterületeknél az önkormányzat jegyzője végzésben állapítja meg az eljárás során felmerült
költségeket, melyek magukban foglalják:
● a vállalkozó költségét (ha a közérdekű védekezést végrehajtotta),
● a vállalkozó okafogyottá vált kiszállási költségét (ha az ügyfél elmulasztotta értesíteni a
hatóságot, hogy maga elvégezte a védekezést
és a vállalkozó kiment a helyszínre)
● a közérdekű védekezés végrehajtásával kapcsolatban felmerült hivatali költséget.
● külterületek esetében az ingatlanügyi hatóságnál felmerült valamennyi költséget.
A parlagfű irtását folyamatosan kell végezni. A
növényt a virágzása előtt kell elpusztítani, hogy
ne szórhasson virágport, és ne érlelhessen termést. Az irtásra többféle mód is kínálkozik:
● Gyomlálás: A parlagfű irtását ne bízzuk
gyerekekre, mert az erős pollenkoncentráció
a levegőben kiválthatja a lappangó allergiát.
Kerülni kell a növény közvetlen érintését, mert
az is allergiás reakciót válthat ki. A kézi irtást
kesztyűben kell végezni.
● Kaszálás: A környezetet és a költségeket is
leginkább kímélő eljárás. A fiatal növényeket tömeges megjelenésük után, minél előbb
tanácsos kaszálni. A talajszinten a gyökérnyaki résznél kell a növény szárát elvágni. Ez a
legbiztosabb módszer, mivel a növények nem
tudnak újrahajtani. Ha ezzel elkéstünk, az egyszeri kaszálás már nem eredményezi a parlagfű
kiirtását, mert a növény az alacsonyan elhelyezkedő oldalrügyeiből 3-4 oldalhajtást nevel,
és pár hét múlva újra virágba borul. Általában
három kaszálás biztosít megfelelő eredményt.
Ha a háromszori kaszálás nem valósítható meg,
úgy az egyszeri kaszálás a virágzást közvetlenül
megelőző időszakban a leghatékonyabb.
● Vegyszeres gyomirtás: A parlagfű terjedése
gyomirtó szerek használata nélkül nem állítható meg. Azonban vegyszeres kezeléseket csak
olyan helyen szabad alkalmazni, ahol ez embereket és főként gyermekeket semmilyen módon
nem veszélyeztet. Az irtás a korai növekedési
fázisban a hatleveles állapotáig hatásos.
● Életlehetőségek csökkentése: Mivel a parlagfű zárt növénytakaró mellett nem fejlődik,
kiszorítható jól fejlődő növényzet telepítésével
és fűmagvetéssel, gyep telepítésével. A dús
vegetáció mellett a parlagfű ki fog szorulni.
Dr. Ráti Angéla
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PAP SE hírei
Feltűnően nagy mozgás volt egyesületünk felnőtt férfi csapatánál az átigazolási időszakban. Az elmúlt év hullámzó teljesítménye után, a PAP SE
vezetése úgy döntött, hogy a korábbi évek során beépült idegen légiósok
helyett, nagyobb arányban támaszkodik
az időközben beerősödő helyi 20–22
éves labdarúgókra. A fiatalok beépítése
a szokásosnál nagyobb türelmet igényel,
a kimagasló eredményt váró vezetők és
szurkolók részéről.
Távozók
Ács Gábor – Záhony
Danku József – V.namény
Kázmér László – Ny.karász
Kovács Zsolt – V.namény
Bandor József – Gyulaháza
Onder Gábor – Nagydobos
Balogh István – Pátroha
Hamza Arnold – Pátroha

Érkezők
Koi Balázs – Várda SE
Koi József – Várda SE
Rácz Csaba – Várda SE
Dobrai Gergő – Dombrád
Tóth Zoltán – Ny.karász
Mándoki Rudolf – Ny.karász
Bíró József – Tarpa
Vedres Béla – TM SE
Filó László – Tuzsér

Az ifjúsági csapat feladata továbbra
is a tehetségek felkutatása és kinevelése
a nagy csapatban való szerepléshez.
Augusztus 12-én 17.00 órától toborzó
napot szervezünk a fiatal tehetségek
számára.
Az NB II. női bajnokságában szereplő lányaink, viszont teljesen egybe
maradtak. Köszönhető ez az előző évi
bajnokságban megszerzett bronzéremnek. A kötelezővé vált utánpótlás bajnokságban való szereplést, a VÁRDA
SE–vel kötött előnyös együttműködési
megállapodással sikerült kiváltanunk.
Az előző évi szereplés kötelez a további
sikerek folytatására.
Kelemen István

Szomszédvári
Olimpia
és Fesztivál

Az eddigi sikereinkre való tekintettel
az önkormányzat Képviselő – testülete
úgy döntött, hogy az idén két napos
rendezvényt szervez, a lakosság szórakoztatására. Augusztus 19-én település
szintű vetélkedéssel, a Nelson együttes majd Majka ft. Curtis fellépésével
indul a program. 21:00 órától fiatalos
programmal, a Party-sátorban Dj Newik
szórakoztatja a vendégeket. Másnap
főzőverseny, kenyérszentelés teszi családiassá a programot. A Szomszédvári
Olimpia és Fesztivál keretében megrendezzük a Bajnokok Találkozóját. Este
Kocsis Janika és V-Zoy fellépése után,
tűzijátékkal köszöntjük az ünnepet. pm.
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25 éve ballagtunk!
„A szálló évekkel Sok minden megy el,
De a szív, a koldus Tovább énekel.
Mi remény volt régen
Emlék ma csupán,
De legalább sírhatsz
Tűnt szépek után!
Ami emlék, szebb is. Mint az, ami él.
Elmúlt.”
Juhász Gyula

Eltelt 25 év. Hogy mikortól?
989 júniusában nagy izgalommal
sorakoztunk. Elérkezett a ballagás, általános iskolai tanulmányaink befejezése és egy új, ismeretlen
korszak kezdete.

1

Most hasonló érzésekkel vártuk a nagy
napot, amikor több mint két évtized után
újra találkozunk. 2014. 06. 14-én ballagtak
Pap község 8.-os diákjai, s ahogy az ünnepségen összegyűltünk, kerestük, kémleltük
egymás arcát, kiben kit vélünk felfedezni
az ünneplő tömegben. Bizony az idő vasfoga 25 évet írt ki mindannyiunk arcára.
Akik az 50 éves találkozót jöttek ünnepelni,
talán még nehezebben ismertek egymásra.
Elgondolkodtunk mindannyian egy negyed
század távlatából, milyen is volt akkor
iskolánk és milyenné vált az elmúlt évek
alatt. Hol van az a régi tanterem, amibe
valaha az első osztályt kezdtük? Ma már
teljesen másképp funkcionál. Új iskolánk
azóta is településünk büszkesége, egy igazi

25 éve ballagók névsora:

komplexum. A megható ballagási műsor
felidézte bennünk a saját búcsúzásunkat.
Azt a sorakozót, amikor osztályfőnökeink:
Oláh Zsigmondné és Villányi Gézáné mögé
álltunk fel, csendben és kicsit megszeppenve. Később osztályfőnökünk: Tünde néni,
igazgatónk: Szabó Ferenc és polgármesterünk: Maximovits György körébe gyűltünk
össze. Polgármester Úr a papi önkormányzat ajándékával kedveskedett nekünk, amit
szeretnénk ezúton is megköszönni.
A beszélgetések során kiderült, hogy
valamennyien becsületes tanulással, szakma, diplomaszerzéssel, családalapítással
és sok-sok munkával töltöttük az elmúlt
éveket.
Kellemes napot töltöttünk így el, ahol
megfogadtuk, hogy hamarosan ismét találkozunk, de azt is reméljük, hogy 25 év múlva valamennyien újra együtt lehetünk.
Élesné Kovács Tünde

50 éve ballagók névsora:
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IKSZT hírek

z eltelt negyedév
tapasztalatai alapján
elmondhatjuk, hogy az
intézmény sikeresen működik a községben. Az IKSZT
kihasználtságára jellemző,
hogy több programot is
sikeresen lebonyolítottunk.

A

Az elmúlt negyedévben előadást tartottunk az érdeklődőknek az elektronikus ügyintézés
lehetőségeiről, valamint, hogy
hogyan találjunk munkahelyet.
A kisvárdai Rétközi Múzeummal együttműködve a 8. osztályos tanulók megtekinthették a
megújult múzeumot. Az iskolás gyerekeknek Ki tud többet
a szülőfalujáról? című játékos
vetélkedőt tartottunk. Az elmúlt
negyedévben több programot is
lebonyolítottunk a gyerekek számára, többek között megrendezésre került a húsvét első napján
már hagyománnyá váló játékos
„Nyuszi-futás”, ahol a progra-

mok során az ovisok, iskolások
ügyességi versenyeken vehettek részt. Futhattak versenyt,
hímes tojásokat kereshettek,
gyakorolhatták a célba dobást.
Helyet kapott a programban a
nyuszi-fogó, rajzverseny és a
nyuszibugi is. Május elsején az
egyesület fiatalabb korosztályával bemutattunk egy Gazdasági programtervet is, melynek
lényege a helyben megtermelt
zöldségek, gyümölcsök értékesítése ez által a helyi piac fellendítése. Az óvodásokat is többször várjuk különféle kézműves
foglalkozásokra, akik eddig is
szívesen látogattak el hozzánk.
A nagyobb gyerekeket internet
klubbal, fotó-videó szakkörrel,
film klubbal várjuk.
A játék iránt érdeklődőknek
több lehetőséget kínálunk az
intézményünkben. A számítógépes játékok mellett lehetőség van kipróbálni a dartsot,
a csocsót, valamint lehet sak-

kozni és kártyázni is. Továbbra
is rendszeresen várjuk a falugazdászt, akit szerdánként lehet
felkeresni (a pontos időpontról
az IKSZT – ben lehet tájékozódni). A következő időszakban is
számos programmal várjuk a

Helyi önkormányzati
választások 2014. határidői
der János köztársasági elnök
október 12-re írta ki az önkormányzati választást.

Á
8/A
Osztályfőnök:
Oláh Zsigmondné
Balázsi István
Czérna János
Czérna Zsolt
Cselle Ágnes
Demeter Ildikó
Dicső Tünde
Dobos Attila
Dobos Krisztina
Fazekas Edit
Kántor József
Koi Margit
Kovács Tünde
Kutasi Gabriella
Lizák Attila Sándor
Oláh Erika
Petriscse Angéla
Salgóvári László
Szabó Csilla
Zsoldos Katalin

8/B
Osztályfőnök:
Mártha Lászlóné
Balogh Tímea
Borbély Ágnes
Dobrai Edit
Dobrai Erzsébet
Fazekas Ágnes
Gyetkó Csaba
Kátai Attila
Kelemen Ildikó
Kovács Béla
Kovács Katalin
Krak Zsolt
Mandula Anna
Nagy Róbert
Poncsák Angéla Eszter
Rosta Tamás
Szalmás Tünde
Tóth Kálmán
Zsíros András

Osztályfőnök:
Mészáros András
Arnóczki Barna ✙
Balogh László
Bardi Jolán ✙
Bákai Tibor
Csurka Péter ✙
Czérna Erzsébet
Dobos Géza
Fazekas Balázs
Fodor Jolán
Gonda Lajos ✙
Göncz Tibor
Gyetkó Márton
Jónás Béla
Jónás Miklós
Kocsis Mária Malvin
Kovács K. Béla ✙
Kovács M. Béla ✙

Kovács M. István ✙
Kovács M. Jolán ✙
Kovács M. Tibor ✙
Krak István ✙
Kutasi Béla
Lengyel Ferenc
Maczkó Gyula ✙
Molnár Ferenc
Molnár János
Németh Anna
Oláh Éva
Oláh M. Irén
Pelsőczi Ágnes
Radvánszki Ferenc
Simon Zsigmond ✙
Szabó Barna ✙
Toldi Ibolya
Vedres István ✙
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A határidőkről, határnapokról szóló rendelet szerint a választópolgároknak augusztus 25-ig kell megkapniuk a névjegyzékbe
történő felvételről szóló értesítést. Azok a
választópolgárok, akik a szavazás napján
nem tartózkodnak lakóhelyükön, átjelentkezéssel szavazhatnak. Az átjelentkezési
kérelemnek október 10-én 16 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához.
Átjelentkezési kérelmet csak az a választópolgár nyújthat be, aki legkésőbb június
23-ig létesítette a tartózkodási helyét, és
legalább október 12-ig ott tartózkodik.
A választópolgár mozgóurna iránti
kérelmének október 10-én 16 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához
vagy a szavazás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz.
A választási irodák legkorábban augusztus 25-én adhatják át az igénylőknek az
ajánlások gyűjtésére szolgáló ajánlóíveket. Az egyéni listás jelöltek, valamint
polgármesterjelöltek állításához szükséges

ajánlások számát a helyi választási iroda
vezetője állapítja meg augusztus 18-ig az
augusztus 15-én a névjegyzékben szereplők száma alapján.
Az egyéni listás jelölteket, a polgármesterjelölteket szeptember 8-án 16 óráig kell
bejelenteni. A helyi választási bizottság a
jelöltek bejelentésére rendelékezésre álló
határidő – szeptember 8-án 16 óra – lejárta
után sorsolják ki, hogy a szavazólapokon
a jelöltek, polgármester-jelöltek milyen
sorrendben szerepelnek.
A választási kampány augusztus 23-tól
október 12-én 19 óráig tart, a szavazás
napján nem tartható választási gyűlés, nem
lehet politikai reklámot közzétenni, és az
exit poll eredménye is csak 19 óra után
hozható nyilvánosságra.
A miniszteri rendelet rögzíti azt is, hogy
a területi választási bizottság tagjait és
póttagjait a fővárosi, illetve megyei közgyűléseknek augusztus 31-én 16 óráig kell
megválasztaniuk, és ugyanez a határidő
vonatkozik a helyi választási bizottság
tagjainak megválasztására is. A választási
bizottságok megbízott tagjait szeptember
26-án 16 óráig lehet bejelenteni.

község lakóit. Köszönettel veszszük ötleteiket, javaslataikat a
programtervünk elkészítéséhez,
hiszen Közösségi Tér-ként az a
célunk, hogy az itt élők hasznára
végezzük munkánkat.
Egyed Zsuzsa

Jótékonyság
minden
szinten
dni jó, de kapni is kellemes,
főleg ha a jótékonykodás
gyerekeink támogatását célozza
meg. Mindannyian szeretünk
jót tenni, mindenki megtalálja a
maga örömét, ha segíthet egy
nemes ügyön.

A

A segítségnyújtás ellenpróbája, ha
meg volt rá a lehetőséged és valamilyen
oknál fogva mégsem tetted meg, ha ilyen
szituáció alakul ki, akkor a jó szándékú
ember sokat gyötrődik rajta, hogy miért
is szalasztotta el a lehetőséget. Ezért jó
dolog az, hogy akkor és ott segítünk,
ahol tudunk. Az utóbbi időben óvodás, iskolás gyermekeink támogatásával
nyújtott segítséget, Baksa Sándor teljes
meggytermésével (13 540 Ft), Kántor
Krisztián udvari játékok beszerzésére
(30 000 Ft), Szarvas Gábor gyereknapra
(25 000 Ft), általános iskolának festék
patronra (30 000 Ft), óvodai kirándulásra (10 000 Ft), nyugdíjas kirándulásra
(15 000 Ft). Köszönjük.
pm.
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Az „Elektronikus anyakönyvi
rendszer megvalósítása”
Előzmények:
Az anyakönyv, mint minden személyügyi
nyilvántartás alapja, csak 1895 októberétől
vált állami feladattá. A 120 éve megbízhatóan működő anyakönyvi rendszer alapja
az anyakönyvi eseményként (pl: születés,
házasság, halál) külön-külön kézzel írott
valódi könyvként megjelenő nyilvántartás,
amely ezáltal térben és időben elválóan
tartalmazza egy-egy személy anyakönyvi
eseményeit. Ezekbe a valóságosan is könyv
alakban megjelenő ”anyakönyvekbe” csak
arra feljogosított hivatalos személy, az anyakönyvvezető tehet bejegyzést. A területi
szétválás okán egy-egy anyakönyvi eseményről okiratot, ún. kivonatot beszerezni
elég nehézkes feladat, hiszen ezt csak az az
anyakönyvvezető állíthatja ki, aki az adott
terület anyakönyvének vezetésére jogosult.
Természetesen a társadalom elvárásai,
mint minden nyilvántartással szemben,
újabb és újabb igényeket támasztottak, amelyeket az állam a technikai fejlődés adott
szintjén igyekszik a legjobban kielégíteni.
Az elmúlt években hazánkban megváltoztak az anyakönyvvezetéssel kapcsolatos
elvárások. A technológia fejlődés mai szintje lehetővé teszi, hogy ez az alapvető, közhiteles személyügyi nyilvántartás is teljes
egészében átalakításra kerüljön. Ennek az
átalakításnak a céljából jött létre az „Elektronikus anyakönyvi rendszer megvalósítása” projekt.
A Projekt célja
Az „Elektronikus anyakönyvi rendszer
megvalósítása” projekt célja, hogy a legkorszerűbb technikai megoldások alkalmazásával, az anyakönyvi nyilvántartás módját
összhangba hozza a modern, szolgáltató
közigazgatás követelményeivel, mindezt
természetesen olyan módon, hogy összhangot teremtsen az információs önrendelkezési jog védelmével összefüggő alapjogi
követelményeivel. Az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás a hagyományos könyv
alapú nyilvántartástól két lényeges elemben
tér el. Egyrészről központi elektronikus
nyilvántartás, tehát a benne tárolt anyakönyvi események területi korlátozás nélkül bárhonnan elérhetőek, másrészről az
elkülönült eseményalapú nyilvántartásból
személy alapú nyilvántartássá válik.
Ez utóbbit úgy lehetne egyszerűen jellemezni, hogy a könyv alapú nyilvántartás
esetében az eseményeknek voltak személyei, az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásban a személyeknek lesznek eseményei.

A projekt során nem csak az új nyilvántartásokat és az anyakönyvvezetéssel összefüggő feladatok magas szintű információtechnológiai támogatását kell megoldani,
hanem az új szemlélet és kezelési módot
lehetővé tevő, azt támogató jogszabályokat
is meg kellett alkotni. A projekt eredményeképpen létrejövő új informatikai rendszer
természetesen nem csak az anyakönyvvezetők munkáját segíti majd, hanem a Magyar
Egyszerűsítési Program célkitűzéseivel
összhangban az állampolgárok ügyintézését
is támogatja.
Fontos tudni azonban, hogy az anyakönyvi rendszer megváltozása egy hosszú évtizedes folyamat, hiszen az új Anyakönyvi
törvény 2014. július 1-jei hatálybalépésig
az anyakönyvezés a 120 éve alkalmazott
módon történt. Ezért külön szabályozásra
van szükség arra az évtizedes „átmeneti”
időszakra, amíg valamennyi anyakönyvi
esemény már személyhez kötötten csak az
elektronikus anyakönyvben fog szerepelni.

Előnyök, eredmények
A központi közhiteles elektronikus anyakönyvi rendszer létrehozásának előnyei:
● csökkennek az ügyfelek ügyintézéssel
járó terhei;
● egyszerűsíti az anyakönyvi, továbbá az
anyakönyvezésen alapuló, a személyes
adatok nyilvántartását és azok változását
érintő hatósági eljárások(Pl személyazonosságot igazoló okmányok kiadását);
● elősegíti egyes polgári eljárásokban az
igény érvényesítését (könnyebben megtalálhatóak az ismeretlen örökösök, vagy a
perbeli jogutód);
● gyorsítja az ügyintézési és hatósági eljárások folyamatát, egy-egy adott ügymenet
rövidebb eljárási idő alatt zárul le;
● kiküszöböli az anyakönyvek helyi szinten
való vezetéséből fakadó nehézségeket,
csökkennek az adminisztratív terhek;
● megvalósul a különböző hatóságok által
vezetett és a központi nyilvántartások
egymás közötti elektronikus kommunikációja, ezzel megszűnik pl. a hatósági eljárásokban az anyakönyvi kivonatok-ügyfelektől történő- indokolatlan igénylésének
gyakorlata;
● az ügyfél az elektronikus anyakönyvi
nyilvántartásból bármikor, az országos
illetékességből következően bármelyik
anyakönyvvezetőnél, hivatásos konzuli
tisztviselőnél igényelhet kivonatot vagy
a teljes anyakönyvi életútját követő adatszolgáltatást;

a születéshez, illetve a központi nyilvántartásba való bejegyzéshez kapcsolódó
eljárásokon alapuló, vagy azokhoz kapcsolódó eljárások „egyablakossá” válnak;
● a korábban vezetett négyféle anyakönyvet
(születési, házassági, bejegyzett élettársi,
halotti anyakönyv) egyféle váltja fel;
● az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás
bevezetésével és a papír alapú anyakönyv
megszűnésével megszűnik a házassági
anyakönyv aláírása. Ennek pótlására
bevezetésre kerül a házasságkötési lap,
így megmarad az aláírás ünnepélyes szertartása;
● a nyilvántartás tartalmazni fogja az apai
elismerő nyilatkozatokra vonatkozó adatokat is – ezáltal naprakész információk
szerepelnek a rendszerben, amely alkalmas arra, hogy a házasságon alapuló apai
vélelem hiányában a születést követően
azonnal rendeződhessen az újszülött családi státusza;
● az anyakönyvből kiállítható anyakönyvi
okiratoknak két típusa lesz: az anyakönyvi kivonat és az anyakönyvi hatósági
bizonyítvány.
Az új nyilvántartási rendszer korszerű, hatékony és gyors adattovábbítást,
illetve adatszolgáltatást biztosít az anyakönyvvezetők és az anyakönyvi adatok
igénylésére jogosult szervek, személyek
számára.
Adattakarékosság és célszerűségi okokból az adatok nyilvántartása nem anyakönyvi események alapján történik majd
papíralapon, hanem személyhez kötötten
elektronikusan. Minden egyes adatot csak
egyszer kell felvinni, a következő esemény
bejegyzésekor azok már rendelkezésre állnak. Egy adott személy valamennyi anyakönyvi eseményéhez kapcsolódó adatai egy
helyen lesznek. Egyetlen gombnyomással
elérhetőek majd az anyakönyvi események,
bárhol is történtek az országban. Így nem
kell a jövőben utazni, vagy heteket – esetleg hónapokat – várni az esetleg különböző
helyen lévő dokumentumokra.
●

Továbbra is őrzik az anyakönyveket.
A papír alapú dokumentumok továbbra
is az anyakönyvvezetők és a levéltárak őrizetében maradnak. Ezek megőrzése azért is
fontos, mivel ezekben vannak olyan adatok,
amelyek nem válnak az elektronikus anyakönyv részeivé.
Anyakönyvvezetők
Dobos Lászlóné
Dr. Ráti Angéla
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M

ár hagyomány, hogy
május 1-jén, a közelgő Flórián nap előtt tisztelegve, a településünkön
a környező önkéntes tűzoltó egyesületekkel karöltve versenyt rendezünk.
Az idei esztendő kicsit más
volt az előző évekhez képest,
hiszen a Pap Önkéntes Tűzoltó Egyesület ezen a napon
ünnepelte
nyilvántartásba
vételének 25. éves évfordulóját. A negyedszázados jubileum alkalmából megtisztelt
jelenlétével Nagy Imre nyá.
tű. alezredes és Szabó Barnabás, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Tűzoltószövetség
alelnökei, a Vásárosnaményi-
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Tűzoltó Egyesület hírei

1. Pap
2. Ajak
3. Vásárosnamény (Tarpa)

Tarpai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai és az Ajaki Tűzoltó
Egyesület. A napsütéses időben megrendezésre kerülő eseményt Maximovits György polgármester és Szaniszló Lajos a
Tűzoltó Egyesület alapítótagja
nyitotta meg, majd megkez-

Az eredményhirdetéskor a
település polgármestere méltatta az önkéntes tűzoltók példás összefogását, amit a település érdekében végeznek. Az
eredmények ismertetése után,
a 25 éves Papi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére Nagy
Imre nyá. tű. alezredes és
Szabó Barnabás , a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Tűzoltószövetség alelnökei ajándéktárgyat és díszoklevelet ajándékoztak. Az ajándékok átadását baráti beszélgetés követte,
majd a közösen elfogyasztott
vacsorával zárult a program.
Mandula Andrea

dődött a tűzoltó verseny,
amely 2 részből állt. Az első
vesenyszám kismotorfecskendő szerelés, a második tűzoltó
staféta volt. A két versenyszám
idejének összesítéséből alakult
ki a végeredmény, amely az
alábbi sorendben alakult:

Kerékpárosok figyelem!
M

ivel itt a nyár, a jó idő, előkerülnek a kerékpárok a kamrákból,
ezért írtam egy-két a jogszabályok
által megfogalmazott kötelezettségeket mind a kerékpárra, mind pedig a
kerékpárosra vonatkozóan.

Ezúton szeretném tájékoztatni Pap község
lakosait, hogy a közúti járművek forgalomba
helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM
rendelet 116. szakasza (2014. 07. 11 – én hatályos), ami a közúti közlekedésben részt vevő
kerékpárra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételeire vonatkozik, az alábbiakban módosult:
(1) A kerékpárt fel kell szerelni
a) könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel, amely semmilyen helyzetében
nem akadályozza a kerékpár egyéb kezelőszerveinek működtetését,
b) két, egymástól függetlenül működtethető,
száraz és nedves időben egyaránt hatásos
fékszerkezettel, amelyek közül az egyik az
első, a másik a hátsó kerékre hat,
c) hangjelző berendezéssel, amely csak csengőhangot adhat,
d) egy előre fehér vagy kadmiumsárga fényt
adó, sötétben, tiszta időben legalább 150
méter távolságról látható lámpával,
e) egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható
helyzetjelző lámpával,
f) elől egy fehér, hátul egy vagy két piros színű,
szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög
alakú fényvisszaverővel, és
g) legalább az első keréken, legalább 2 db, egy
átmérő mentén elhelyezett borostyánsárga
színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó
fényvisszaverővel (küllőprizmával). A küllőprizmák helyett vagy mellett alkalmazható

két oldalon fehér fényvisszaverő körgyűrű
felület is a kerékpántok közvetlen közelében
vagy az ENSZ–EGB 88. sz. előírásának
megfelelő gumiabroncsokon.
(2) Az (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott világító berendezés elhelyezhető a
kerékpárt hajtó személyen is. A világító berendezések által kibocsátott fény villogó üzemmódú is lehet.
Ezen cikk nem tartalmazza a rendelet teljes
egészét!
Továbbá a közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (KRESZ) 54. szakasza (2014. 07. 11.-én
hatályos), ami a kerékpárokra is vonatkozik, az
alábbiakat tartalmazza:
(1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés esetében az autóbusz
forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán,
illetőleg – ha az út és forgalmi viszonyok ezt
lehetővé teszik – a lakott területen kívüli úton,
a főútvonalként megjelölt úton az úttest jobb
széléhez húzódva kell közlekedni.
(2) Lakott területen levő olyan úton, ahol
az úttest kerékpár közlekedésre alkalmatlan,
továbbá ahol a (7) bekezdés a) pontja szerint
tilos, kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása
nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a
járdán is szabad közlekedni.
(3) Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a
járdán csak egy sorban szabad haladni.
(4) Kerékpárral
a) lakott területen kívül a főútvonalról balra
bekanyarodni vagy megfordulni, továbbá
b) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra
bekanyarodni nem szabad.
A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva – a gyalogosok közlekedésére
vonatkozó szabályok szerint – kell az úttesten

áthaladnia.
(5) A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat 10 évnél nem idősebb, a
kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár pótülésén.
Kettőnél több kerekű kerékpáron 17. életévét
betöltött személy szállíthat a kerékpárt nem
hajtó utast.
(6) A kerékpárral éjszaka és korlátozott látási
viszonyok között abban az esetben szabad közlekedni, ha a kerékpáron vagy a kerékpároson
a) előre fehér-, hátrafelé piros színű, folyamatos
vagy villogó fényt adó lámpát és fényvisszaverőt helyeztek el, és
b) lakott területen kívül kerékpáros fényvisszaverő mellényt (ruházatot) visel.
(7) Tilos
a) főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpározni;
b) elengedett kormánnyal kerékpározni;
c) kerékpárhoz oldalkocsit, valamint –
kerékpárutánfutót kivéve – egyéb vontatmányt kapcsolni;
d) kerékpárt más járművel, illetőleg állattal
vontatni;
e) kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra
egy méternél hosszabban kinyúló, a vezetőt
a vezetésben akadályozó vagy a személy- és
vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető
tárgyat szállítani;
f) kerékpárral állatot vezetni.
Ezen cikk nem tartalmazza a rendelet teljes
egészét!
Aki a KRESZ-ben meghatározott közúti közlekedés szabályait megszegi, – ha a 217–222.
szakasza szerinti szabálysértés nem valósul
meg, – szabálysértést követ el, amit a – szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
– 2012. évi II. törvény 224. szakasza a közúti
közlekedési szabályok kisebb fokú megsértéseként nevesít meg.
Balesetmentes közlekedést, mert mindenkit
haza várnak!

Pokol Attila r. ftörm. Pap KMB
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Kirándulás Zánkára

únius 29-én vasárnap utaztak
iskolánk tanulói a zánkai Erzsébet Üdülőközpontba. Az Erzsébettábor szervezése már januárban
megindult. Ekkor kellett beadni
azt a pályázatot, melyet elnyerve
lehetősége volt 40 diáknak és 4
kísérő pedagógusnak az elsők közt
„köszönteni” a nyári Balatont.

J

ismerkedtünk történetével, illetve városnéző körúton vettünk részt. Délután táborismereti versenyen tettük próbára magunkat.
Este színházi előadáson szórakozhattunk.
Szerdán egy csodálatos Balatonfüredi
kiránduláson vettünk részt. Városnéző

2014. július
busszal körbejártuk a települést, melyen
megismerhettük a város nevezetes épületeit, történelmét. Délután lementünk a Balatonra, egy kis napozásra, fürdőzésre. Este
táncházban szórakozhattak tanulóink.
Csütörtök délelőtt részt vettünk az „Üzenj
a jövőnek” rajzversenyen, ahol harmadik
helyezést értünk el. Délután került sor a KI
MIT TUD vetélkedőre, melyen tanulóink
dallal, verssel szerepeltek. Este következett
a táborzárás, zászlóbontás, díjátadók. Ezt
a napot Disco zárta, melyen mindenki jól
szórakozhatott.
Péntek reggel indulás előtt még elbúcsúztunk az új barátainktól, kikkel azóta
is tartjuk a kapcsolatot. Három óra után
értünk haza, s ölelhették át szeretteiket
a táborozók. A cipekedések után kerülhetett sor a véget nem érő élménybeszámolókra.
A kísérő pedagógusok bíznak benne,
hogy minden diák jól érezte magát az
együtt töltött hat nap során, rengeteg
kellemes emlékkel tért haza, s szívesen
megismétli majd a táborozás felejthetetlen
élményét a következő nyáron is!
DÖK

A tábor személyzete mindent megtett a
felhőtlen és tartalmas szórakozás biztosításáért. Sűrű program várta az érkezőket, s a
táborozók igyekeztek is mindenből kivenni
a részüket. Már az érkezés napján a diákok
– mindannyiuk örömére- megmártózhattak
a 23°C-os vízben. Vacsora után következett
az ünnepélyes zászlófelvonás, tábornyitás,
s ezzel hivatalosan is megkezdődött a
„megpróbáltatások” sorozata.
A hétfői nap nem volt hozzánk kegyes,
mivel esett az eső, így a tábor megismerésével, játékokkal töltöttük el az időt.
Kedden ellátogattunk Tihanyba, ahol
megcsodálhattuk a Tihanyi apátságot, meg-

Nyári tábor
rülök, hogy egy öt napos Nyári
tábor lakója lehettem, itt
Papon, a csodálatos Bárókertben és épületében.

Ö

Az egész egy napos hétfői
nappal kezdődött. Reggel a gyerekeknek gyülekezniük kellett
az udvaron, ahol a Polgármester
bácsi megnyitotta a tábort, majd
az óvónénik ismertették a heti
programot, amelyet megbeszéltünk.
Legelőször a tábori zászlót
készítettük el, amelyen a Lurkó

Tánctábor felirat állt. Minden nap volt
zenés tánc, énektanulás kint az udvaron,
rossz idő esetén bent az épületben rengeteg
jó játékot tanultunk. Fűztünk gyöngyöt,

fontunk pókháló keretet, fonallal üvegdíszeket készítettünk. Újságírást, divattervezést, képregény-rajzolást, és sok-sok
szabadidős játékot tanultunk. A csapatunk énekelt indulót, és Erzsébet
tábori dalt.
Jó idő esetén, csütörtökön
kerékpártúrára indultunk, pénteken pedig strandra mentünk, délután pedig meghívták a szülőket
szalonnasütésre.
Csodálatosan teltek el a napok,
és nagyon örülök, hogy itt lehettem. Remélem, hogy jövőre is
lesz ez a Nyári tábor.
Révész Tamás 4. o.
Lurkó Tánctábor lakója
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2014. 04. 01-től – 2014. 06. 30-ig.

Augusztus 1. az
Anyatej Világnapja

„Szemünk fénye a gyermek,
Akiért érdemes élni és küzdeni”.
Újszülött neve

Tercza Noel
A szoptatás napjaink kulcskérdésévé vált Horváth Ádám
a gyermeket vállaló nők körében. Óriási a Pécsek Gabriella

nyomás, az elvárás a fiatal anyákkal szemben, ezért sokszor alakul ki félelem, szorongás, meg tudnak-e felelni mindezeknek.
Az Egészségügyi Világszervezet az anyatejes táplálás hangsúlyozása érdekében 1992.
aug.1-jét az Anyatej Világnapjává nyilvánította, e hónap első hete pedig a Szoptatás
Világhetévé vált. A szoptatás egyszerű,
kényelmes, biztonságos, a baba fejlődéséhez szükséges összes tápanyag megtalálható benne. Hazánkban ma mégis minden
5. hat hónapnál fiatalabb csecsemő kap
az anyatejen kívül más táplálékot is. Nem
csupán táplálásról szól, hanem egy meghittkiegyensúlyozott anya-gyermek kapcsolat
kialakulásának első mérföldköve. Mivel
a csecsemő életének első évét páratlanul
gyors szellemi és fizikai fejlődés jellemzi,
ezért az első 6 hónap legideálisabb tápláléka az anyatej kellene, hogy legyen!
Pozitív hatása hosszútávon is kimutatható. Erősíti a gyermek immunrendszerét,
csökkenti a felnőttkori túlsúly, diabetes,
rákos megbetegedés kockázatát. Védelmet
nyújt különböző betegségekkel, allergiákkal szemben. Kedvezően hat a maradandó
fogak elhelyezkedésére, majd a beszédtanulásra is. Az édesanyák is számos előnyét
élvezhetik, mivel hamarabb felépülnek
szülés után, kevésbé érinti a szülés utáni
depresszió, csökken a petefészek és az
emlőrák kockázata. Az anyatej létfontosságú alkotóelemeket, mint zsírok, szénhidrátok, fehérjék (immunglobulinok) vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemeket tartalmaz. Ezek az idegrendszer fejlődését és
az optimális bélflóra felépítését is segítik.
Összetétele nem állandó, az igényekhez
megfelelően igazodik, tehát nincs „rossz”
„túl híg” vagy „vizes” anyatej! Ezáltal
mindig elegendő mennyiségű folyadékhoz, és könnyen emészthető, megfelelő
hőmérsékletű, optimális összetételű, steril
tápanyaghoz jut a csecsemő. A szoptatás
ajándék, hiszen a nők kb. 2-3 %-a képtelen a szoptatásra valamilyen oknál fogva,
ezért ha megadatik ez a kiváltság egy nő
életében táplálja csecsemőjét a számára is
legértékesebb táplálékkal, az anyatejjel.
Onderné Barta Erika védőnő

Szüleik

Születés
Szül
ideje

Jónás Alexandra és Tercza Attila
Dobos Zsuzsanna
a és Horváth László
Szőke Gabriella és Pécsek János

2014. április 18.
2014. május 11.
2014. május 21.
2014

“Az élet csak egy jót ad nekünk:
Azé lehetünk, akit szeretünk.”
/Lope de Vega/
Házasságot kötöttek

Házasságkötés
Há
időpontja

Kovács Viktória és Czier Tamás Károly
ly

2014. május 24.

„A Nap kihűl, a Föld kiszárad,
az ég üres lesz nélküled,
és én senki vagyok, ha te nem vagy velem.”
(Sütő András)
Elhunyt neve:

Kovács László
Nagy József Gyula
Balázsi Károly
Kovács Istvánné
Patikás Bertalan
Oncsó Mihály
Tóth Béláné
Szabó Ferencné
Simon Istvánné

Halálozás ideje
e

Dudás Anna

Demeter Mária
Toldi Éva
Kovács Margit

2014. február 21.
2014. április 06.
2014. április 22.
2014. április 23.
2014. május 06.
2014. június 07.
2014. június 11.
2014. június 18.
2014. június 20.

„Ahol szeretünk, ott az otthonunk
Az otthon, melyet lábunk elhagyhat,
de szívünk sohasem.”
/Oliver Wendell Holmes/
Állampolgársági esküt tettek:

Sebők Janka

Eskütétel időpontja
időpontja:

2014. február 04.

Felhívás
Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét,
hogy a gyalogos közlekedés elősegítésének érdekében
kérjük, vágják vissza a 180cm-nél alacsonyabban
belógó ágakat a járda felett.
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Testületi ülések döntései, rendeletei, határozatai
2014. április 3.
Pap Község Önkormányzat Képviselőtestülete nyilvános ülésen
– elhatározta, hogy az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kiírt, SZOC-FP-14/C
kódszámú „A szociális földprogramok
megvalósításának támogatására” vonatkozóan pályázatot nyújt be, a projekt
megvalósításához önerő biztosítása nem
szükséges, a pályázat keretében igényelt
támogatási összeg: 1.200.000,- Ft.
– módosította a szociális földprogramról
szóló 8/2012. (VII. 21.) önkormányzati
rendeletet
– döntött a belső ellenőrzési feladatok ellátásának módjáról szóló megállapodásról,
– jóváhagyta a Papi Csemetekert Óvoda és
Bölcsőde és a Papi Közös Önkormányzati Hivatal között létrejött munkamegosztási megállapodást,
– elfogadta a polgárjogi per megszüntetéséről szóló határozatot,
– a Belügyminisztérium által kiírt „A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról” szóló
28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján
pályázatot kíván benyújtani, melynek
keretében a település területén térfigyelő
kamerarendszer kiépítését határozza el,
a pályázatban való részvételhez önerő
biztosítása nem szükséges.
– településtisztasági versenyt hirdetett a
„VIRÁGOS TELEPÜLÉSÉRT” címért.

2014. április 29.
a Képviselő-testület
– módosította az Önkormányzata 2013. évi
költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.)
önkormányzati rendeletet
– megtárgyalta és elfogadta Pap Sportegyesület, Pap Község Fejlődéséért Közhasznú Egyesület, Napraforgó Nyugdíjas
Klub, Pap Polgárőrség, Pap Önkéntes
Tűzoltó Egyesület 2013. évben kapott
támogatási összegének felhasználásáról
szóló beszámolót,
– rendeletet alkotott az önkormányzat 2013.
évi költségvetésének zárszámadásáról,
– megbízást adott a TÁMOP 2.4.5. projekt
projektmenedzseri feladatainak ellátására,
– módosította a Pap, Nyírlövő és Lövőpetri
községek részvételével, Pap községi
székhellyel, 2013. január 10-ével létrejött közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodást.
– Elhatározta, hogy a 2014. május 1. napján a Bárókertben majálist rendez.

2014. május 30.
a Képviselő-testület

– kivitelező kiválasztásáról döntött az
adósságkonszolidációban részt nem vett
települési önkormányzatok fejlesztésére vonatkozóan aszfaltozás és kátyúzás
munkálatainak elvégzéséhez, továbbá
a Szociális Alapszolgáltatási Központ
tetőszerkezetének felújításának, csatorna
cseréjének elvégzéséhez;
– elfogadta az óvodai csoportok számának
meghatározásáról szóló előterjesztést;
– megtárgyalta és jóváhagyta a helyi
önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült átfogó értékelést;

2014. június 12.
a Képviselő-testület

Bárókerti Party
Klubunk 2014. június 28-án
nyugdíjas találkozót szervezett.
A találkozó helye a Bárókertben, a
Turistaház udvarán volt. A bárókerti
party-n a vendégklubokkal összesen 100
fő volt jelen.
Az ünnepségünkön részt vett:
Dr. Seszták Miklós – Nemzeti Fejlesztési Miniszter Úr
● Maximovits György – Polgármester Úr
● Kelemen István – Alpolgármester Úr
● Czérna Gábor – Képviselő Úr
● Herczku Andrásné – a megyei
gy szövetség
g
elnöke
●

Ve n dégklubjaink:
Kisvárda,
D ö g e ,
Sza bolcsveresmart,
Jéke, Tornyospálca,,
Mezőladány. A
környező
falvakban
n
működő
al
klubokkal
nagyon jó
ó
iés családias viszonyt
yt
ápolunk,
az általuk
uk
megrendeezett találkokozókon a mi
klubunk is

– az „Önkormányzatok és intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című
KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű pályázat
benyújtásáról, és feltételes közbeszerzési
eljárás megindításáról döntött;
– a Pap belterület 43. hrsz-on lévő Turistaház bérbeadásáról határozott;
– visszavonta a TÁMOP 2.4.5. projekt projektmenedzseri feladatainak ellátásáról
szóló 26/2014. (IV.29.) önkormányzati
határozatát;
– elhatározta, hogy 2014. június 28. napján, a régi futballpályán Lovas Játékokat
rendez.
részt vett. A rendezvényen 11 órától volt
gyülekező, és 13 órakor elfogyasztottuk
a finom ebédet, amit a konyhás néniknek
köszönhettünk.
Ebéd után következett egy-egy kis
mókás jelenet, ami a jó hangulathoz
nagyban hozzájárult. A továbbiakban a
felhőtlen mulatozásé és szórakozásé volt
a főszerep. A talpalávalót Kelemen István
biztosította.
Köszönetet mondunk az önkormányzat dolgozóinak, és minden jó szándékú
vállalkozónak, aki ehhez a csodálatos és
felejthetetlen naphoz hozzájárult a segítségével.
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Búcsú az óvodától
„Bölcsődésből óvoda lesz,
óvodásból iskolás.
Akármilyen nagy a világ,
ez mindenütt így szokás…”
Óvoda, amelynek funkciója a kisgyermekek testi, lelki, szociális, és értelmi képességeinek harmonikus fejlesztése, valamint
felkészítése az iskolai életre. Nem kevés!
Hiszen nem elég táplálni és gondozni a
testet, az emberi élet bármely szakaszában nem elég szép ruhába bújni, és testet
izmosítani.
A lelki öröm, nyugalom és biztonság
alapvetően határozza meg az ember egészséges életérzését, és további életének
kiegyensúlyozottságát is.
Gondoljunk bele, ma a 21. század
modern korában is megdöbbentő hírek
kerülnek napvilágra a családi problémák
miatti lelki sérülésről, a rossz érzelmi
életek tragédiáiról, és az emberi kapcsolatok egyre szaporodó agressziójáról. Vala-

Pap
Hírmondó
hol korán, nagyon-nagyon korán indul az
ember tapasztalása, és akár egész életére hatást gyakorló érzelmi emléke. Nem
mindegy, hogy lelki életünk kiegyensúlyozott-e, megnyugtató emberi környezet
vesz körül bennünket és annak alapja kell,
hogy legyen az egymást megértő és segítő
kölcsönösség.
Sajnálatosan eluralkodni látszik egyfajta
önző és visszaélő magatartás, miszerint a
becsületes és szorgalmas ember példája
csekély, holott ezek nélkül a megbecsülések nélkül jövőt és holnapot teremteni
nem lehet.
Számtalan az embert és közösséget megbetegítő érzéketlen irányultság, és a mindig
helytálló emberek túlzott leterhelése iránti
közöny. Már a gyermekek is rossz példát
láthatnak az erősen pénzszagú világ értékközvetítésében, és nagyon nehéz a lelkiismeretes következetesség megmutatása,
mind a szülő és mind a pedagógus oldaláról. Hiszem, mégis hinni szeretném, mint
ahogyan sokan, hogy az „elvetett mag”
virágba borul, és továbbviszi a jó példák
üzenetét. Munkánknak ez az egyetlen és
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éveket, évtizedeket biztosító valódi példája. A nem pénzben, de emberformálásban
nélkülözhetetlen becsületessége.
Mint minden évben, az idén is egy új
iskolát kezdő csoportot búcsúztattunk.
Gyermekeink nagyon jó közösséget alkottak, szinte felnőtteket is megszégyenítő
érzelmi törődéssel egymás iránt. Nem volt
könnyű a legutolsó év, hiszen a nagycsoportban nagyon sok feladatnak kell eleget
tenni és nélkülözni kényszerültünk kollégánk hosszú távollétét is, aminek segítségéhez köszönetet mondanék a kollektívának.
Gyermekeink iskolára való felkészítése
és megítélése, valamint a szülők döntése
alapján szeptembertől a következő gyermekek kezdenek évet:
1. Andrekovics László
2. Balla Vivien
3. Czidor Kitti
4. Demeter Alex
5. Dudás Lara Hanna
6. Fehér Magdolna
7. Gál Dávid
8. Géczi Ádám
9. Juhász Dávid
10. Kelemen Lili

11. Kolonics Ferenc
12. Lizák Bendegúz
13. Méri Virág Kitti
14. Oláh Bence
15. Radvánszki Anna
16. Radvánszki Csenge
17. Révész Noémi
18. Váradi Jázmin
19. Vincze Renátó

Takács Károlyné, klubvezető

Kirándulás Békéscsabára
Klubunk 12 éves fennállása alatt már
hagyománnyá vált, hogy minden évben
kirándulást szervezzünk. Így történt ez

2014-ben is. Polgármester úr segítségével
úti célunk: Békéscsaba és Gyula.
Június 13-án reggel 7 órakor elindult

a kiránduló buszunk 50 fővel. Gyulára
érkeztünk, ahol megtekintettük a város
nevezetességeit. Nagy élményekben volt
részünk, hiszen ezt az utat a városnéző
kisvonattal tettük meg. Nagyon szép, rendezett és tiszta a város.
A látogatás után az idő már úgy eltelt,
hogy ebédelni mentünk. Az ebédet az
erdős, idilli környezetben működő Mókus
Csárdában fogyasztottuk el. Ebéd után
az erdőben található tóhoz sétáltunk, és
ezután buszra szálltunk.
Tovább folytattuk utunkat a békéscsabai csülök- és sörfesztiválra. Mindenki
nagyon jól érezte magát. Egy kellemes
napot eltöltve kissé fáradtan, de annál jobb
hangulatban, éjfél után 2 órára szerencsésen hazaérkeztünk.
Ezért a felejthetetlen, szép napért köszönetünket fejezzük ki Maximovits György
polgármester úrnak, Czérna Gábor képviselő úrnak és kedves feleségeiknek és
Szarvas Gábornak. Remélem, a jövőben is
számíthatunk a támogatásukra.
Takács Károlyné klubvezető

Nekünk szól, rólunk

Önkormányzati

BUL MPIA

Szomszédvári
Olimpia és Fesztivál

HÍRMONDÓ
Pap Község Képviselő-testületének időszakos kiadványa

Augusztus 19–20.
Pap, Bárókert

220 felett...
Soha még ennyi ember számára nem
biztosított az önkormányzatunk havi fizetést, mint most. Tudjuk, hogy az ötven
több mint a húsz, ezért minden programot
kidolgozunk, ahol csak foglalkoztatásra
lehet pályázni. Mára elértük, hogy senki
nem kap segélyt, mindenki foglalkoztatásban van és még 4-5 fő üres állással is
rendelkezünk. Mondhatom, hogy reggeltől késő estig tart a munka. Uborkaszedés, leadás, locsolás, értékesítés, tervezés, szervezés… csak a mezőgazdaságban. Aztán az üzemeltetés, karbantartás,

19-én
14.00
18.30
20.00
22.00
23.00
01.00

Falusi virtuóz
vetélkedés
Nelson együttes
Majka ft. Curtis
Dj Mayoros
Dj Newik
Danny D

,,Van egy kis büszkeség a szívünkben” – mondta egy idősebb bácsi mikor
a Szabolcsbákai úton találkoztunk. Az ott
lakó ember egy kézrázással köszönte meg,
hogy új aszfaltborítást kapott az utcájuk.
Van egy kis büszkeség a mi és remélem
mindannyiunk szívében is, mert lépten,
nyomon elkészül valami és így folyamatos
a fejlődés.
A ,,Báki” úton túl, aszfaltot kapott a
Dózsa-Petőfi összekötő, a temető és a
Bárókert is. Új tetőt a Szociális Alapszolgáltató épület. Bővül a játszótér, már rá se
lehet ismerni a Faluvégre. Turnusokban

Új kenyér szentelése
14.00 Szomszédvári Olimpia és Fesztivál
Bajnokok Találkozója
18.00 Romwalter Duó
18.30 Kocsis Janika
20.30 Tombola sorsolás
21.00 V-Zoy
22.00 Tűzijáték
12.00

alternatív fellépők

építés, beruházás. Már nem csak segítség, hanem egyenesen munkaerő a közmunkás. Nagyon korrekt munkatársakra
leltünk azokban az emberekben, akik
komolyan veszik a feladatukat. Nagyon
fontos, hogy jelen legyen a jó példa a brigádon belül és segítséget kapjanak azok
is, akik még most nem tudnak teljesen
önálló munkát végezni. 220 embernél ez
már több mint egyszerű munkaszervezés,
ennyi ember mindennapját szervezni már
hívatás.
135 közmunkás, 65 határozatlan
idejű és 33 diák.
Czérna Gábor koordinátor

Egy kis büszkeség

20-án

„B” színpad:

Rólunk szól, nekünk

táboroznak a gyerekeink a Turistaházban,
belaktuk az IKSZT-t, már fel sem tűnik a
Kossuth út vége, vízelvezetője. Fejlődés
van, még egy nagyon fontos helyen: a
munkatársak hozzáállásában. Lehetetlen
lenne ennyi munkát elvégezni, ha nem
találnánk felelős embereket az egyszerű
„közmunkás” között. Amit az agy létrehoz,
azt meg is kell valósítani, ahhoz viszont
EMBEREK kellenek. Településünk fejlődésében, egyre több jó képességű, elhívatott dolgozó végez munkát és nagy öröm az
is, ha van, aki ezt észreveszi. Legyen egy
kis büszkeség mindenki szívében.
pm.

Virágos településünkért 2014

Regisztrációs
díj: 100-300 Ft

Félidejéhez ért az idei év Település-tisztasági versenye. A pontozó
bizottság tagjai nagy szorgalommal
ellenőrzik az utcák, házak udvarának tisztántartását. A 19 ellenőrzött
szakasz közül három (Kisvárda,
Akác, Petőfi), egészen kiemelkedő
7 pont feletti átlagot, négy (Dózsa
eleje, Anarcsi, Táncsics, Rózsadomb) pedig 6,5 felettit ért el eddig.
Tudom, hogy az igazi verseny a
hajrában lesz. Még mindenkinek
érdemes egy kis többlet energiát
belevinni, hiszen a Szüreti felvonulás idején nagyon sok rózsatő kerül
A rózsatövek Szeged – Szőregről érkeznek
a legjobbak között kiosztásra.
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Beiskolázási
támogatás
z idei évben is van lehetősége
önkormányzatunknak segíteni a
beiskolázás költségében a településünkön élő családokat.

A

A képviselő-testület által meghozott döntés értelmében az általános iskolásainknak olyan tanszervásárlási utalvány kerül
kibocsátásra, amely Kisvárda két nagy
papír-írószer boltjában, akár részletekben
is levásárolható, 20%-os kedvezménnyel.
Az 5 ezer forint értékű, de több mint 6 ezer
forintot érő vásárlási utalvány mellett, mint
két üzlet egy 15%-os kedvezménnyel bíró
törzsvásárlói kártyát ad a vásárló családok
számára.
A vásárlási utalványok és a kedvezményre jogosító kártyák 2014. augusztus 12-től
vehetők át az Önkormányzati Hivatalban.
A középiskola nappali tagozatára beiratkozók közül, akik még nem szereztek szakmát vagy érettségit, 8 ezer forint pénzbeli
támogatást kapnak.
Főiskolásaink a Bursa Hungarica ösztöndíj előnyeit élvezhetik tíz hónapon
keresztül, önkormányzati támogatással. A
támogatásokhoz való hozzájutásról minden
érintett kap értesítést.
pm.

Bye-Bye
Summer Party
Már hagyomány településünkön, hogy
a nyári szünidő búcsúztatására zenés
estet szerveznek a település fiataljai. Az
augusztus 29-re tervezett rendezvényre
nagy létszámban várjuk a közép – és
felsőfokú iskolákba készülő diákokat.
Diákmunkások

