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Húsvéti gondolatok
„Örvendeztek azért a tanítványok, hogy látják az Urat.” (Ján. 20,20)
Nagypéntek után a félelem sötét leple
borult a tanítványokra. Aggódva, szorongva, reménytelenül bújtak össze. Jézus
nélkül kilátástalan helyzetben. Valamikor
az Úr hívására elhagyták a családot,
munkahelyet és mindent. De most szétoszlott a tömeg, elhallgatott a hozsánna,
megszűntek az égi jelek, csak a Gecsemáné
kertjének iszonyatos emléke maradt.
Katonák és felbőszült sokaság rontott
Krisztusra, és amikor megbilincselték, a
tanítványok ijedten futottak minél
távolabb az Úrtól. Zsidók és rómaiak
megölték az Emberfiát és akkor elsötétült
a nap, feljajdult a föld, megnyíltak a sírok,
majd a tanítványok belezuhantak a
mulandóság keserves hangulatába.
Jézus nem hagyta el övéit! Tudta, hogy
hol tartózkodnak. A feltámadott Krisztus

megmutathatta volna magát a főpapoknak, Pilátus helytartónak, a hóhérjának,
aki szögekkel verte oda a keresztre, de
feltámadása után, az ellenségei helyett
tanítványait keresi fel, hogy megvigasztalja őket. Krisztussal csak azok
találkozhatnak, akiknek Ő megjelenik.
Megmutatja nekik kezeit és oldalát.
Örvendeztek azért a tanítványok, hogy
látják az Urat. Külső körülmények,
fenyegetett helyzetük változatlan, mint
karácsony éjszakáján a nyájukhoz visszatért betlehemi pásztoroknak.
Ellenség fenyeget, a fájdalom tövise szúr,
a halál ólálkodik közelünkben, de Krisztus látása nyomán belül történik valami:
csordulásig megtelt a szív örömmel!
Az evangélium: örömhír, győzelmi hír
arról, hogy megjelent az Isten üdvözítő

kegyelme. Az Isten szeretet. Megbocsát és
megerősít. Akinek valamilyen titkos
módon belép a szívébe, az megnyugszik.
Sok földi jóban részesülhetünk életünk
folyamán. De az egyetlen főboldogságunk a legnehezebb helyzetünkben is,
hogy VELÜNK AZ ISTEN! Jézus Krisztus kereszthalála, áldozata által eltörölte
minden bűnünket.
Utánunk lép, velünk marad és biztosít
arról, hogy halálunk után átvisz örök
dicsőségébe! A félénk tanítványok Jézus
által megnyugodtak.
Az Ige pedig azóta szüntelenül biztat bennünket: „Örüljetek az Úrban mindenkor!
Ismét mondom, örüljetek.”
BORBÁTHNÉ TÖRÖK ÉVA
REFORMÁTUS LELKÉSZ

Az Egyházban élő Krisztus
XVI. Benedek pápaságának egyik alapüze-

nem választható el a fej, úgy a fejtől sem

Mert ő az, aki a Szentlélek erejéből szűzi

nete: a hit nem egy elvont elmélet, hanem a

választhatók el a tagok.

Anyától született, aki sértetlen szűzi Egyházát ugyanolyan ihletéssel termékenyíti

feltámadott, és az Egyházban élő Krisztussal való találkozás öröme és lelkesedése.

Igaz ugyan: nem erre az életre vonatkozik,

meg, hogy az újjászülető keresztség által

Most halljuk Nagy Szent Leó pápától,

hanem az örök életre, hogy Isten lesz min-

megszámlálhatatlan

hogyan tapasztalhatjuk meg az Egyházban

den a mindenben, mégis már most is osztat-

Isten gyermekeinek sokasága, s akikről meg

és saját magunkban, hiszen mi, meg-

lan lakója ő a saját templomának, amely az

van írva: nem a vérnek vagy a testnek a

kereszteltek alkotjuk az Egyházat, az élő

Egyház, ígéretéhez híven: Én veletek vagyok

vágyából, s nem is a férfinek akaratából,

Krisztus jelenlétét: „Szeretteim! A legkisebb

mindennap, a világ végéig (Mt 28,20).

hanem Istenből születtek (Jn 1,13).

természetet felvéve olyan szoros kapcsolat-

Mindazt tehát, amit Isten Fia a világ

Mert ő az, akiben áldást nyer Ábrahám

ba lépett vele, hogy a Krisztus nemcsak

kiengesztelése végett cselekedett és tanított,

egész családja, az örökbe fogadott egész

abban az egy emberben van, aki az egész

nemcsak az elmúlt idők történetéből

emberiség: a pátriárka pedig a népek atyja

teremtés elsőszülöttje, hanem ott van min-

tudjuk, hanem a jelenben végbevitt művek

lesz, mert az ígéret fiai a hitből, nem pedig

den szentjében is, mert amint a tagoktól

erejéből is megtapasztaljuk.

a test vágyából születnek.

sokaság

szülessék,

kétség sincs abban, hogy Isten Fia az emberi
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Igen, ő az, aki az ég alatt élő összes nemzet

nevéért meghalni, miként a jó Pásztor is

tunk meg, együtt temetkeztünk el, és együtt

közül egyet sem mellőzött: valamennyi nép-

kegyes volt juhaiért az életét is feláldozni.

támadtunk fel az új életre.”

ből hívja össze szent juhai egyetlen nyáját.

Igen, Krisztus az, akivel együtt halnak meg

Meg kell halni bűneinknek, nem ünnepel-

Szüntelenül teljesíti tehát ígéretét: Más

nemcsak a dicsőséges bátor vértanúk,

hetjük Krisztus feltámadását lelkünkben a

juhaim is vannak, amelyek nem ebből az

hanem a keresztségben újjászülető hívő

gonoszság kovászával. Húsvét misztéri-

akolból valók. Ezeket is ide kell vezetnem.

emberek is magában az újjászületés szent-

umában érezzük meg Isten felénk is kiáradó

Hallgatni fognak szavmra, és egy nyáj lesz,

ségében.

szeretetét. Isten fia értem is meghalt a

és egy pásztor (Jn 10,16).

Ezzel a halállal ünnepeljük előírásosan az

kereszten, hogy bűneimért elégtételt adjon.

Úr húsvétját, a tisztaság és igazság kovász-

Így ha szakítunk bűneinkkel, megbánjuk

Jóllehet elsősorban Péternek mondja: Legel-

talan kenyerében, hiszen ha elvetjük a régi

azokat, megtapasztalhatjuk magunkban is a

tesd juhaimat (Jn 21,17), mégis az egy Úr

gonoszság kovászát, az új embert magának

feltámadt Krisztus jelenlétét. Ez az igazi

irányít minden pásztori gondoskodást. És

az Úrnak a teste táplálja.

Húsvéti öröm!

olyan viruló réten, olyan dús legelőn táplál-

Mert éppen azt hozza létre a Krisztus

Ezt az örök életünkből, feltámadásból for-

ja azokat, akik a Szikla köré gyűlnek, hogy

testében és vérében való részesedés, hogy

rásozó örömöt kívánom Papkeszi minden

máris mérhetetlenül sok a kövér legelőn,

azzá alakuljunk át, akit magunkhoz vet-

lakosának!

vagyis a szereteten annyira megerősödött

tünk, és így lélekben és testben, egész

bárány, hogy nem vonakodnak pásztoruk

életünkben hordozzuk őt, akivel együtt hal-
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Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület 2013. február 21-én

A Képviselő-testület

berhidai kisfiú megsegítése céljából, a

rendkívüli ülést tartott. Papkeszi Község

• megalkotta az önkormányzat 2013. évi

Vöröskereszt helyi szervezete által ren-

Önkormányzata Balatonfűzfő Város Ön-

költségvetéséről szóló 5/2013. (III. 4.)

dezett jótékonysági délután megtartá-

kormányzatával 2013. február 25. napjától

önkormányzati rendeletét.

sához. Ezúton mondunk köszönetet vala-

közös önkormányzati hivatal létrehozását

• elfogadta a községben működő egyházak,

mennyi fellépőnek, akik színvonalas

határozta el. A Képviselő-testület elfogadta

illetve civil szervezetek 2012. évi pénzügyi

produkciójukkal hozzájárultak a jóté-

a közös hivatal létrehozásáról szóló

támogatásának felhasználásáról szóló

konysági délután sikeres lebonyolításá-

megállapodást, annak aláírásával megbízta

elszámolást.

hoz. Köszönjük a pénzadományokat,

Ráczkevi Lajos polgármestert. Elfogadta

• elfogadta a Szivárvány Bölcsőde és Óvoda

melyeket vállalatok és magánszemélyek

továbbá a Polgármesteri Hivatal Alapító

„Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvo-

nyújtottak annak érdekében, hogy egy

Okiratának módosítását, melyre az új

dájának 2013. évi költségvetését. A

hivatal létrehozása miatt volt szükség. Az

tagóvoda működéséhez Papkeszi Község

• 194.864 e. Ft kiadási főösszeggel elfogad-

újonnan felállt hivatal elnevezése: Balaton-

Önkormányzata 2013. évben összesen

ta a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati

5.159 e. Ft támogatást biztosít.

Hivatal 2013. évi költségvetését.

fűzfői Közös Önkormányzati Hivatal. Pap-

kisfiú életminőségén javíthassanak.

keszi lakosságát, illetve a települést érintő

• pályázatot kiírásáról döntött az önkor-

ügyeket továbbra is helyben, a Papkeszi

mányzat informatikai rendszerének kar-

A Képviselő-testület 2013. március 7-én

Kirendeltségen intézhetik ügyfeleink.

bantartására.

rendkívüli ülést tartott, melyen megtárgyal-

• 2013. május 31. napjával felmondta a

ta a Bocskai István Református Általános

a

Veszprém Megyei Jogú Város Önkor-

Iskola támogatási iránti kérelmét. A

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

mányzatával központi háziorvosi ügyelet

Képviselő-testület az iskola támogatása

hulladékkezelési közszolgáltatásról, igény-

fenntartására kötött megállapodást.

ügyében konkrét döntést nem hozott, azt

A

Képviselő-testület

módosította

bevételéről szóló 13/2003. (X. 3.) ÖR.

• 2013. június 1. napjától a Balatonalmádi

egy későbbi időpontban, az Önkormányzat

számú rendeletét. A módosítás a közszol-

Város Önkormányzata által szervezett

2012. évi költségvetése végrehajtásának

gáltatás díjáról szóló mellékletet érintette,

központi háziorvosi ügyelethez történő

Magyar Államkincstár által történt elfo-

mivel az önkormányzat díjmegállapítási

csatlakozásról döntött. A központi házior-

gadását követően, az esetleges normatív

joga a törvény erejénél fogva megszűnt, így

vosi ügyelet-váltást az tette indokolttá,

visszafizetési kötelezettség ismeretében

a korábban megállapított díj mértékéről

hogy Papkeszi község 2013. január 1-jétől

kívánja meghozni.

szóló rendelkezést hatályon kívül kellett

a Balatonalmádi járáshoz tartozik, továb-

helyezni.

bá a település háziorvosa már korábban is

Papkeszi

a Balatonalmádi kistérségi ellátórendszer-

Képviselő-testülete 2013. február 27-én tar-

ben vállalt háziorvosi ügyeletet.

tott ülésén megalkotta az önkormányzat

A Képviselő-testület 2013. február 27-én
tartotta soron következő rendes ülését.

• térítésmentesen biztosította a papkeszi
művelődési házat Szalkai Huba 8 éves

Község

Önkormányzatának

2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.
(III. 4.) önkormányzati rendeletét.
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A Képviselő-testület az önkormányzat

19.780 e. Ft költségvetési hiánnyal

2013. évi költségvetését

(ebből: működési hiány: 14.647 e. Ft,

75.360 e. Ft költségvetési bevétellel
95.140 e. Ft költségvetési kiadással
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(A költségvetés főbb mutatószámait az
alábbi táblázat tartalmazza.)

felhalmozási hiány: 5.133 e. Ft.)
fogadta el.

Papkeszi Község Önkormányzatának 2013. évi működési és felhalmozási mérlege
Kiadások
1.
2.

A
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
3.
adó
4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
6. Egyéb működési célú kiadások
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított
7.
működési támogatás
8. támogatásértékű működési kiadások
előző évi működési célú előirányzat-maradvány,
9.
pénzmaradvány átadás összesen
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson
10.
kívülre
11. társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.

2013. évi
tervezett

Bevételek
B

2013. évi
tervezett

15,312

Közhatalmi bevételek

C
100

4,130

Intézményi működési bevételek összesen

500

27,316
0
41,645

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
Helyi adók
Illetékek

0
34,813
0
1,732
5,100

Pótlékok, bírságok
Átengedett központi adók
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Önkormányzat költségvetési támogatása
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen
Támogatásértékű működési bevételek
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok
általános tartalék
0
céltartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN
88,403
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN
megnevezés
2013. évi terv
megnevezés
0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
Intézményi beruházások
3,500
Önkormányzat költségvetési támogatása
Felújítások
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás
Felhalmozási célú saját bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénz813
Egyéb felhalmozási kiadások
maradvány átvétel
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson
0
felhalmozási támogatás
kívülről
befektetési célú részesedések vásárlása
0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
támogatásértékű felhalmozási kiadások
813
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
felhalmozási célú kamatkiadások (kötvény kamata)
0
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
2,424
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok
általános tartalék
céltartalék
2,424
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:
6,737
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
95,140
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Finanszírozási kiadások
0
Finanszírozási bevételek
likvidhitel visszafizetése (működési célú)
0
működési célú
Kötvény 2012. évi részlete (felhalmozási célú)
0
felhalmozási célú
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
95,140
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK
ÖSSZESEN (-) )
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESENKIADÁSOK ÖSSZESEN (+) )
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző
évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy
többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)

0
24,200
0
950
2,920
250
41,916
0
2,920
0

73,756
2013. évi
0
0
1,534
0
0
0
0
70
0

1,604
75,360

19,780
95,140
-19,780

0
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Új könyvek a colori Klubkönyvtárban!
• Baley Endre: Nyarak, melyek hol így, hol

• Mélységek fölött (magyar írók novellái a

úgy végződnek

vakságról, látókról és nem látókról)

• Charles Dickens: Ódon ritkaságok boltja

• Mircea Cartarescu: Miért szeretjük a nőket?

• Colin Clark: Egy hét Marilynnel

• Szigeti Endre: Mosogatógép és más állati

• Herman Brusselmans: A férfi, aki munkát

dolgok

talált

• Varga Domokos: Kutyafülűek

• Jeff Kinney: Egy ropi naplója 5. (A rideg való)

• Yitta Halberstam: Szívderítő csodák

• Jehuda Koren: Lélekben óriások voltunk
• Kondor Vilmos: Magda, a bestiális Népszín-

Nyitva tartási idő: kedd: 17.00–21.00;

ház utcai mindenes

csütörtök: 16.00–20.00

• Luca Di Flavio: Álmok bandája

Szeretettel várok minden kedves érdeklődőt!

• Márton László: Ne bánts Virág!
• Mary Hooper: Édességek kicsiny boltja

SAVANYU BEÁTA KULTURÁLIS SZERVEZŐ,

• Mary Hooper: Szirmok a hamuban

KÖNYVTÁROS

Gergely megrázza a szakállát
A népi megfigyelések szerint Gergely
napkor (március 12.) gyakran fordul elő
hideg, csapadékos idő, nem ritkán hó is.
Ez a népi megfigyelés valósággá vált,
ugyan nem ezen a napon, de érkezett hó,
nem is kevés. Március 14-ét és az azt
követő napok időjárását biztosan nem
felejtjük el egy ideig, hiszen az országos
szintű rendkívüli időjárás településünket
sem kerülte el. A március 14-i havazást és
hófúvást követően 15-re a Colorchemia
és Papkeszi közötti útszakasz járhatatlanná vált a hótorlasz miatt. Telepgondnokunk, Rafael Zsolt az Önkormányzat
által vásárolt traktorral tette szabaddá
ezt az útszakaszt.

A havazást követően esőzések színesítették az amúgy már kissé elgyötört lelkünket, újabb gondokat okozva országszerte,
és településünkön is: patakjaink kiléptek
medrükből, valamint több helyen jelentős belvizek alakultak ki.

megköszönni Rafael Zsolt telepgondnoknak a munkáját is.

Példamutató összefogással segítettek a
lakosok egymásnak ezekben a napokban.
Külön köszönetet szeretnék mondani a
Papkeszi Polgárőrség tagjainak, akik
nagy segítséget nyújtottak az árterek
tisztításában: Eszesné Brasch Mária,
Punk Miklós, Bakó András, Hoóz
Kálmán, Horváth Roland és Sohajda
Menyhért, továbbá ezúton is szeretném

RÁCZKEVI LAJOS
POLGÁRMESTER

Kérem Önöket, hogy fokozattan ügyeljenek az ingatlanuk közelében lévő
vízelvezető árkok tisztaságára.

A Papkeszi Polgárőrség
telefonszáma:
31/3167909
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Erdei iskolában jártunk Városlődön
A Bocskai István Református Általános Iskola hagyományai
közé tartozik az erdei iskola megszervezése. Ebben a tanévben
Városlődön töltöttünk el felejthetetlen napokat március 18-22
között. A programra felső tagozatos diákok jelentkezhettek. Az
utazás költségeit az iskola, a meglepetés programot (látogatás a
Herendi Porcelánmanufaktúrába) a Bocskai István Alapítvány
támogatta, a programok, a szállás és az étkezés költségeit a
szülők viselték.
Megérkezéskor a tél fogadott minket. Első nap megismerkedtünk az év madara, az év fája és virága jellemzőivel,
tablón mutattuk be egymásnak jellemző tulajdonságaikat. Este
a Vad Magyarország című filmet néztük meg, mely hazánk vízpartjainak állatvilágát mutatta be. Kedden végre kisütött a nap,
így elmentünk Városlőd egykori erődítményéhez, a Hölgykő
várához. Délután a horgásztóhoz túráztunk, útközben megfigyeltük Városlőd néhány érdekes épületét: Német nemzetiségi
tájház, Napórás ház, Üveghuta. Este csillagász segítségével
gyönyörködhettünk az égbolt fényeiben. Másnap Városlőd
múltjával ismerkedtünk meg. Délután a zirci Természettudományi Múzeum szakemberei mutatták meg a tavasz
első rovarjait, majd mikroszkóp segítségével vizsgáltunk meg
lepkét, kullancsot és más rovarokat, de láttunk mohát, hajszálat
is. Megtudtuk, hogy mit jelen a binokuláris, monokuláris és
sztereo mikroszkóp. Nagyon érdekes volt ezeket az apró
élőlényeket megfigyelni és ennyire felnagyítva látni. A
következő nap Városlőd egykori jellegzetes iparával, az üveg-

gyártással és csiszolással ismerkedtünk meg. Mi magunk is
kipróbálhattuk az üvegcsiszolás művészetét, saját kezünkkel
díszítettünk ki egy üvegpoharat, melyet aztán haza is hozhattunk. Éva nénivel együtt úgy éreztük, nagyon hamar elérkezett
az utolsó nap, még szívesen maradtunk volna ebben a kedves
faluban. Hazafele a porcelángyártás és festés titkait figyelhettük
meg Herenden, a világhírű manufaktúrában. Mi valamennyien,
akik részt vehettünk a programban, úgy érezzük, olyan
ismereteket szereztünk az egy hét alatt, amire sokáig emlékezni
fogunk. Különösen jó volt az, hogy hiába voltak a tanulók
három osztályból, nagyon jól érezték magukat így együtt, tizenhárman.
RÁCZKEVINÉ ARANKA NÉNI

Gyermeknap
Papkeszin, a Kultúrház udvarán május 25-én 13.00–18.00 óráig
Program: Kalandtúra, játéktér sok-sok érdekes és vidám játékkal, óriáscsúszda,
mini játszótér a legkisebbeknek, arcfestés, játszóház, vidám bohóc műsor és a Rest Macskák
Amatőr Színjátszó Csoport gyermekelőadása.

SZERVEZŐ TANÁR
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Suliváró
A Bocskai István Református Általános Iskolában idén is elindítottuk a már hagyománnyá vált Suliváró programot. Az első
alkalomra február 26-án került sor, ahol a gyerekek játékos
feladatok keretében ismerkedtek az iskolában rájuk váró feladatokkal. Egyénileg és csoportokban is dolgoztak, közben pedig
„barátkoztak” a tanító nénikkel. A foglalkozás során képet
kaptunk a jövendőbeli elsősök rajzos munkáiról. Meséket
egészítettünk ki, zajokat ismertünk fel, állatokat helyeztünk el
házikóikban. A játékos fejlesztés során nagyon ügyesen, pontosan, fegyelmezetten, egymást segítve oldották meg a feladatokat.
A második foglalkozás egy délutáni mozgásos „játékóra” volt
március 26-án, melyre szülők is jöttek szép számmal, nagy
örömünkre. Itt már ismerősként üdvözöltük egymást. Csapatokat alkotva „versenyeztek” egymással a kicsik. Ez a
foglalkozás már a főként a sportos játékokról szólt, melyben
volt akadályverseny, célbadobás, labdagurítás, zsákbafutás,
százlábúzás és még hasonló izgalmas játékok. Mindenki nagyon jól érezte magát.

A jövőben még két foglalkozást tervezünk. Az egyikre április
24-én a délelőtti órákban kerül sor. A másik alkalommal pedig
május 28-án egy kézműves foglalkozás lesz délután 16.30-kor,
melyre szintén sok szeretettel várjuk a szülőket is.
PAPNÉ VÉKONY ILDIKÓ

Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata szeretettel
meghívja Önt és kedves családját a

Költészet Napja
alkalmából megrendezésre kerülõ programjaira
A rendezvények helyszíne:
Kultúrház, Papkeszi, Fõ u. 21.
Minden kedves érdeklõdõt
szeretettel várunk!
A kiállítás április
11-tõl 19-ig tekinthetõ
meg a Kultúrház nyitva
tartási idejében.

április 11. 17.00

április 12. 17.00

Nyéki Andrea amatõr festõmûvész
kiállításának megnyitója

Magyar költõk múzsái címmel Péller
Andrásné elõadása

A vendégeket köszönti
Ráczkevi Lajos polgármester
Majd felolvasószínpad kortárs költõk
verseibõl
Ha Önnek van kedvenc verse – bármely kortárs költõ alkotása lehet –, amit szívesen felolvasna a rendezvényen, szeretettel várjuk.
Felolvasási szándékát a rendezvényt megelõzõen a Kultúrházban jelezni szíveskedjék.

április 13. 15.00
Versmondó verseny Weöres Sándor és
kortársainak verseibõl
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Tisztelt Lakosság!
A Föld napja alkalmából
falutakarítást
szervezünk Papkeszin
április 22-én 15.30-tól.
Gyülekezõ a Kultúrháznál
Az idén is tegyük szebbé
településünket!
A szemétszedéshez kesztyût
és zsákot biztosítunk.
Papkeszi Község Önkormányzata

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához,
ha
neme,
faji hovatartozása,
bőrszíne,
nemzetisége,
nemzetiségi vagy etnikai
kisebbséghez való tartozása,
fogyatékossága,
életkora,
egészségi állapota,

vallásivagy világmeggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri.

Meghívó
A Rest Macskák Amatõr
Színjátszó Csoport társulata
szeretettel meghívja
a tisztelt lakosságot következõ
elõadására, amelyben három
Rejtõ Jenõ bohózatot láthatnak.
Az elõadás 2013. május 11-én
17.00 órától kerül megrendezésre
Papkeszin a Kultúrházban.

Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata
szeretettel meghívja
a tisztelt Lakosságot
2013. április 22-én
15.00 órai
kezdettel a közösségi
parkban megrendezésre
kerülõ emlékfa ültetésre.

Ott vagyunk a közelében.
Keresse fel dr. Szatmári Éva Fejér megyei
egyenlő bánásmód-referens ügyfélfogadását
2013. április 3-án (szerda) 12.00 és 16.00 óra között
Székesfehérvári Álláskeresők Regionális Egyesülete
(Székesfehérvár, Tolnai utca 10.) bejárat az épület mögött
2013. április 10-én (szerda) 12.00 és 16.00 óra között
Megyei Kormányhivatal (Székesfehérvár, Piac tér 12–14.)
2013. április 17-én (szerda) 12.00 és 16.00 óra között
Székesfehérvári Álláskeresők Regionális Egyesülete
(Székesfehérvár, Tolnai utca 10.) bejárat az épület mögött
2013. április 24-én (szerda) 12.00 és 16.00 óra között
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
(2490 Pusztaszabolcs, Velencei utca 2.)
Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!
Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, ELŐZETES BEJELENTKEZÉS
06-20/206-3031 TELEFONSZÁMON
TÁMOP-5.5.5/08/1
A diszkrimináció elleni küzdelem –
a társadalmi szemléletformálás és
hatósági munka erősítése
Egyenlő Bánásmód Hatóság
1024 Budapest, Margit krt. 85.
www.egyenlobanasmod.hu/tamop
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IV. „Petőfi Sándor versei” versmondó verseny Papkeszin
Részlet a megnyitó beszédből: „Papkeszi
Őszirózsa Nyugdíjas Klub nevében tisztelettel köszöntöm a környező települések
megjelent polgárait. Nemzeti színű lobogó, kokárda, Petőfi Sándor, Tizenkét
pont, Nemzeti Dal, 1848, forradalom és
szabadságharc. Március 15-e a legszentebb nemzeti ünnepünk. Ekkor emlékezünk az 1848-as forradalom és szabadságharc történelmi pillanataira, szereplőire. A 165 évvel ezelőtti jeles napokra
gondolunk, hívjuk segítségül versei
megszólaltatásával legnagyobb költőnket.
Mi, a Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
tagjai, versennyel szeretnénk emlékezni az
eseményekre, elhelyezni képzeletbeli
nemzeti színű lobogónkat Kossuth, Petőfi, Bem vagy bármelyik 48-as emlékmű
lábánál. Ha én akkor éltem volna, imígyen szóltam volna hozzá: – Kedves
őrnagy uram! Már meg ne sértődj, ne

menj te háborúba, harcba, írj inkább
gyönyörű verseket, hagyd reánk a
csatározást. Emlékezni szép, tehát tarts
velünk, immáron negyedik alkalommal
szervezzük ezt a versenyt. Szép-korú
nyugdíjas társaink közül néhányan
Petőfi Sándor kifogyhatatlan, nagyszerű
verseit előadva szórakoztatnak bennünket. Fejet hajtanak a forradalmárok és a
költő előtt ezzel a rendezvénnyel, saját fellépésükkel. Felnézek rátok kedves nyugdíjas társaim, akik nemes versengésben
Petőfi Sándor verseit előadjátok. Kívánok
nektek sikeres versenyzést, a kedves nézőközönségnek jó szórakozást.”
Az alábbi összetételű zsűrinek nehéz
feladatot adtak a szereplők: Oravecz Edit
színművésznő, a Pannon Várszínház
tagja, a zsűri elnöke, Savanyu Beáta kulturális munkaszervező és Bollók Gyula a

Az első helyezett Horváth Gizella

Bocskai István Református Iskola igazgatója, a zsűri tagjai.
A verseny nagyon jól felkészült előadók,
élményt adó szavalásával, az alábbiak
szerint alakult:
I. helyezett: Horváth Gizella – Szentgál
II. Váróczi Kálmán – Balatonfűzfő
III. Horváth Istvánné – Papkeszi
Különdíjban részesültek: Migray Emőd,
Baksa Árpád, Humpók Mária és Polgár
Gáborné. Emléklapot kaptak: Balatoni
József, Balázs Lászlóné és Sümegi Éva.
A rendező házigazda klub nevében
köszönetet mondok mindazoknak, akik
támogatták és segítették a rendezvény
sikeres megvalósítását.
SIMON - JÓJÁRT SÁNDOR
ELNÖKSÉGI TAG

A második helyezett Váróczi Kálmán

A harmadik helyezett Horváth Istvánné
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Változások az EU Élelmiszersegély Programban
Az Európai Unió által finanszírozott EU
Élelmiszersegély Programot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(MVH) szervezi. Az országos program
keretében az EU-s forrásból közbeszerzési eljárást követően előállított élelmiszereket az MVH-val szerződött segélyszervezetek juttatják el a magyarországi
rászorultak részére.
Az EU Élelmiszersegély Program évek óta
működik a községben, amelynek célja „a
közösség legrászorulóbb személyeinek

intervenciós készletekből származó
élelmiszerekkel történő ellátása”. A program a Veszprém Főegyházmegyei Karitász koordinálása mellett az Önkormányzat, és Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével
valósul meg.
A programra 2013. évben egy formanyomtatvány kitöltésével lehet jelentkezni
a faluban állandó lakcímmel rendelkező
lakosoknak. A formanyomtatvány a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

irodájában, Papkeszi, Fő u. 65 szám alatt
átvehető, illetve leadható.
A leadási határidő: 2013. május 17.,
későbbiekben a kérelmek leadására nincs
lehetőség. A valótlan adatokat tartalmazó beadványokkal foglalkozni nem áll
módunkban. A kérelmeket rászorultság
alapján bíráljuk el, az osztást megelőzően
az érintetteket levélben értesítjük.

Információk a helyi munkaerőpiaci helyzet
javítására tett intézkedésekről
Lakossági kezdeményezésre Ráczkevi
Lajos polgármester úr a község lakossága munkaerő helyzetének javítása
érdekében levélben kereste meg az
alábbiakban felsorolt vállalatokat és
munkaerő közvetítéssel foglalkozó
cégeket:

A hivatalos levelek kiküldését követően
– mivel azokra egyetlen reagálás történt
– a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója telefonon, illetve
elektronikus úton folytatott egyeztetést,
melyek eredményéről az alábbiakban
számolhatunk be:

1. Continental Teves Magyarország Kft.
(Veszprém )
2. Valeo Auto-Electric Magyarország
Kft. (Veszprém)
3. Beurer-Hungaria Kft. Veszprém
(Veszprém)
4. Jost Hungária Bt. (Veszprém)
5. Pepperl+Fuchs Kereskedelmi Kft.
(Veszprém)
6. PRECISION CONTROLS KFT.
(Veszprém)
7. HARIBO HUNGÁRIA KFT
(Nemesvámos)
8. MTD Hungária (Nemesvámos)
9. Philips Kft. (Székesfehérvár)
10. DENSO Gyártó Magyarország Kft.
(Székesfehérvár)
11. Győri Keksz Kft. (Székesfehérvár)
12. General-Plastics Kft. (Székesfehérvár)
13. Man at Work (Veszprém)
14. Pannon Work (Veszprém)

A Continental Teves Magyarország Kft.
a munkavállalói bejárását saját
autóbuszjáratok indításával oldja meg,
a járatok útvonalán Papkeszi is szerepel.
A Haribo Hungária Kft. az üzembővítést követően nem kíván új dolgozókat felvenni, azonban júniusban – az
esetlegesen
megüresedett
állások
betöltése céljából – egyeztetések történhetnek. A Valeo Auto-Electric Magyarország Kft. visszajelzése szerint,
megvizsgálják lehetőségeiket, melynek
eredményéről tájékoztatást ígértek.
A többi megkeresett cég – 11 ! - a többszöri megkeresés ellenére sem jelzett
vissza! Amennyiben a későbbiekben
pozitív visszajelzések, álláslehetőségek
érkeznek, az érintetteket levélben fogjuk
értesíteni.

FÖRKÖLI KATALIN
CSALÁDGONDOZÓ
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Élénkül a forgalom az utakon
Most már igazán várjuk a tavaszt, a jó időt, hogy minél többet lehessünk a szabadlevegőn. A tél márciusi, talán utolsó
tombolása a Dunántúlon a közlekedésben okozta a legnagyobb káoszt, és ez is figyelmezetés legyen mindnyájunknak, a
közlekedés „veszélyes üzem”.
Az időjárás ilyenkor csalóka. A szikrázó napsütés, az úttestre
lecsapódó pára, a hajnali köd, a reggeli-esti hideg váratlan
helyzet elé állítja a téli bezártságból kiszabaduló, hétvégére
kiruccanó közlekedőket. Több az autó, a motor, a kerékpár és
a gyalogos az utakon.
A közlekedési szabályokban ugyan nem történtek jelentős változások, a szabályszegések miatt kiszabható és kötelezően
kiszabandó (közigazgatási eljárások) büntetési tételek azonban olyan jelentős összegek, amelyek komolyan megterhelik
pénztárcánkat. Mielőtt útnak indulnak, kérem, ne csak a
gépjármű műszaki állapotát, a vezetői engedélyek
érvényességét – a hátsó oldalon – ellenőrizzék, hanem frissítsék fel KRESZ tudásukat is, hogy elkerüljék a „nem tudásból”
eredő csekkes borítékokat.
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság területén 2012. évben
bekövetkezett közlekedési balesetek elemzésekor megfigyelhető a szezonalitás, amely a nyáron többszörösére növekvő
nyaraló- és járműforgalommal magyarázható.
A Kapitányságunk illetékességi területén a 2011. évi adatokat
a 2012. év adataival összehasonlítva:
• csökkent a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek
száma (79-ról 62-re),
• a halálos balesetek száma a megegyezett (3 volt),
• a súlyos sérüléssel járó balesetek száma csökkent (34-ről
18-ra),
• a könnyű sérüléses balesetek száma gyakorlatilag nem változott (42 helyett 41 volt).
• a sérülés nélküli balesetek száma sem változott jelentősen
(152 helyett 157 volt).

A balesetek leggyakoribb okai között szerepelnek továbbra is
a gyorshajtás, a követési távolság,valamint az elsőbbségi és
kanyarodási szabályok be nem tartása. 5 esetben fordult elő,
hogy a balesetet okozó vezető ittas volt.
2012-ben 59, míg 2011-ben 88 közlekedési büntetőügyben
indítottunk eljárást, ezen belül az ittas járművezetés miatt
elrendelt nyomozások száma 42-ről 24-re csökkent.
A közlekedés legvédtelenebb résztvevői a gyalogosok, illetve
kerékpárosok. 2012. évben – hasonlóan a 2011. évi adatokhoz – a kerékpárosok által okozott balesetek száma magas
volt (15 eset), ezért továbbra is fokozott figyelmet fordítunk
az ellenőrzésükre. A kerékpáros balesetek oka gyakran a
kerékpárosok ittas állapota miatt bekövetkező elesés volt.
Szeretném pontosítani az alkohol fogyasztása utáni kerékpározással kapcsolatban elterjedt információt! A főútvonalon
továbbra sem szabad közlekedni alkohol fogyasztása után.
Keresztülhajtani sem szabad! Azonban a mellékutakon sem
korlátlan a lehetőség. Az alkohol fogyasztása után mért 0,3
mg/l légalkohol érték felett sem szabad részt venni a közúti
közlekedésben, mellékúton sem. És ezzel még nincs vége.
K ö z ú t i k ö z l ek e d é s b e n c s a k a r r a a l k a l m a s á l l a p o t b a n s z a b a d
részt venni! Vagyis az, aki már egy sörtől cikk-cakkban tekerne hazafelé, jobban teszi, ha leszáll és tolja a kerékpárját.
2013. évben az Országos Baleset-megelőzési Bizottság a gyalogos és kerékpáros balesetek megelőzésnek jegyében szervezi
programjait. Az országos méretű akciók során hangsúlyt kap
a gyermekek oktatása a helyes közlekedési magatartásra, a
közlekedési szabályok felfrissítése, a „jól láthatóság”, a biztonságos közlekedésre alkalmas és a jogszabályoknak
megfelelő kerékpár felszereltsége, és természetesen a fokozott
közúti ellenőrzések.
STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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Cinegeének
Nyakacskáné Pribék Mária verse
Nyitnikék, nyitnikék,
nézz az égre, milyen kék!
Hóvirág, kis virág,
nyílj ki, vár a szép világ!
Hirdessed a tavasz jöttét,
az örök körforgás kezdetét!
Bár nevedben még ott a „hó”,
a tél már csak távozó.
Bontsd ki fehér szirmaidat,
s csinosítsad magadat!
Nézd, a meleg napsugár
hívogatón csak rád vár!
Unja ám a hosszú telet,
elkergeti a hideget.
Alig várja már őkelme,
hogy hosszan, melegen süthetne.
Kicsalja az embereket,
s gyermekeket a fényre,
elűzi a depressziót,
s a szürkeséget végre.
Ontja szét a sugarait
egyre melegebben,
keltegeti a természetet,
hogy álmából ébredjen.
A fákra meg egyre többen
telepednek madárkák,
s a szép tavasz üdvözlését
teli torokból fújják.
NYITNIKÉK, NYITNIKÉK! –
száll az égig harsogva,
megmozdul a lélek tőle,
mert ez a tavasz himnusza.

Sérelmek a pszichiátrián
Ha Önnel vagy ismerősével, hozzátartozójával pszichiátriai
kezelése során visszaélést követtek el, illetve ha tudomása
van ilyen esetről (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás,
bántalmazás, gyógyszer túladagolás stb.), írja meg panaszát a
következő címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Felhívás!
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési
rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi,
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím:
1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Papkeszi Hírlap

12

2013. április

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

3. Melyik évben mutatta be egy budapesti

9. Mit jelent a borok esetén a cuvée kife-

karikázza be, vagy húzza alá a helyesnek

kiállításon Dobos József a dobostortát?

jezés?

gondolt választ, majd névvel, lakcímmel

a) 1879

a) házasítottságot

b) 1885

c) 1905

ellátott borítékba helyezve juttassa el a pap-

b) magas alkoholtartalmat

keszi vagy a colori Kultúrházba, minden

4. Mikor kezdődik a nyári időszámítás

páratlan hónap (ebben az esetben 2013.

Európában?

c) hosszú érlelést

május) 20-ig. A megjelölt időpontig nem

a) Március első vasárnapján

10. Mi a pipere szó eredeti jelentése?

csak személyesen, hanem elektronikusan is

b) Március harmadik vasárnapján

a) szépség b) bors

eljuttatható a könyvtárba a megoldás. A

c) Március utolsó vasárnapján

c) természetes

feltüntetve az epapkeszi@gmail.com email

5. Melyik város színháza a Csíky Gergely

Az előző számban megjelent teszt helyes

címre küldhető. (Ne feledje nevét és

Színház?

megoldása:

lakcímét is feltüntetni!)

a) Temesvár

A legtöbb helyes választ megjelölt játékosok

c) Pécs

kérdések számát, és a válaszok betűjelét

b) Székelyudvarhely

1 – A (Illustre Théatre).; 2 – C (gyümölcscukor); 3 – C (az elhunyt belső szerveit

között ajándékkönyv kerül kisorsolásra.

tárolták benne); 4 – B (svájci); 5 – B (Mark

A helyes megfejtést a következő hírlapban

6. Melyik opera szereplője Melinda?

Chagall); 6 – A (Gyáva); 7 – C (Közép-Afri-

olvashatják. Kellemes időtöltést kívánok.

a) Anyegin

ka); 8 – A (Ignotus); 9 – A (Alfred Bernhard

b) Parasztbecsület

c) Bánk bán

Nobel), 10 – B (Real Madrid CF).

7. Melyik évben indult a Magyar Televízió Jogi

A március 20-ig visszaküldött kérdéssorok

1. Melyik holdfázis látható Törökország
nemzeti zászlaján?

esetek című, valós eseteket feldolgozó műsora?

közül hármat töltöttek ki hibátlanul. A játék

c) újhold

a) 1971

nyertese: Aschenbrenner Judit (Papkeszi)

2. Kinek a műve a Törökországi levelek?

8. Melyik az a sakkfigura, amelyet játék

a)Mikes Kelemen

közben a szabályok szerint nem lehet leven-

a) első negyed

b) utolsó negyed

b) 1973

c) 1980

Nyereménye: Oláh János Gyümölcsfa kertéb)Kosztolányi Dezső

szet című könyve. Gratulálok a nyertesnek.

ni a tábláról?

c)Krúdy Gyula

a) vezér

Tervezett programok
Április
2. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
klubfoglalkozása 16.00 órától a Kultúrház Kistermében
11–13. Költészet napi rendezvények
11-én 17.00 órától a rendezvénysorozat
és Nyéki Andrea amatőr festőművész
kiállításának megnyitása, majd Felolvasószínpad kortárs költők verseiből
12-én 17.00 órától Magyar költők
múzsái címmel Péller Andrásné előadása
13-án 15.00 órától Versmondó verseny
– Weöres Sándorra emlékezünk
19. Bocskai Napok kulturális műsora
22. 15.00-től a 2012-ben született gyermekek emlékfájának elültetése a

b) huszár c) király

közösségi parkban, Falutakarítás a Föld
Napja alkalmából 15.30 órától a
lakosság segítségével Papkeszin
Május
4. Anyák napi műsor Colorban 15.00
órától
7. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
klubfoglalkozása 16.00 órától a
Kultúrház kistermében
11. Rest Macskák Amatőr Színjátszó
Csoport előadása 17.00 órától
25. Gyermeknap Papkeszin 13.00–
18.00 óráig a Kultúrház udvarán
29. Irodalmi teaház 17.00 órától – Verseivel és verses meseregényeivel bemutatkozik Nyakacskáné Pribék Mária

SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Június
3. Pedagógus napi ünnepség a
településen működő oktatási és nevelési
intézmények dolgozói részére
4. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
klubfoglalkozása 17.00 órától a
Kultúrház kistermében
7. Óvoda évzáró rendezvénye
Július
2. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
klubfoglalkozása Kultúrház nagytermében 17.00 órától
19–20. Papkeszi Falunapok (pénteki
megnyitórendezvény
Papkeszin
a
Kultúrházban, a szombati nap programjainak helyszíne a közösségi park)
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