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A Képviselő-testület munkaterv szerint
2009. december 16-án tartotta soron következő ülését,

amelyen a jelenlévő 6 képviselő az alábbi döntéseket hozta:

– Megállapította az ivóvízért, a szennyvízkezelésért, a hulladék-

szállításért 2010. évben fizetendő díjakat és a 2010. évben

érvényes helyi adók mértékekét.

– Elfogadta a Képviselő-testület 2010. év I. félévére vonatkozó

munkatervét.

– Jóváhagyta az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény, a Szivárvány Óvod és Bölcsőde

szervezeti és működési szabályzatát, Veszprémi Kistérség

Többcélú Társulása társulási megállapodását.

– A házi segítségnyújtás és szociális étkeztetést végző szociális gon-

dozó részére az Egészségházban irodahelyiség kialakításához

szükséges fedezetet a 2009. évi költségvetéséből biztosította.

– A település rendezési terv felülvizsgálata kapcsán az alábbi

javaslatokat fogalmazta meg:

Telkek kialakítása:

– Óvoda mögötti területen alsó önkormányzati útról (Petőfi,

illetve Kállai É. utca irányából) történő betáplálással.

– Szabadság utca mindkét oldalán a meglévő telkek folytatásá-

ban.

– Bajcsy-Zsilinszky utcában (belterületbe vonás után).

– Vasút utcával párhuzamosan a Sportöltöző mögötti terület

belterületbe vonásával.

Az alábbi külterületi ingatlanok belterületbe vonása:

– Sertéstelep (025. hrsz.)

– Papkeszi 03/1. hrsz. alatti ingatlan

Ipartelep céljára javasolt terület:

– Papkeszi 072/6. és 072/7. hrsz.

Park bővítése:

– Papkeszi 225., 226. és 227. hrsz. alatti ingatlanok „park”-ká

minősítése.

– a Papkeszi 231. hrsz-ú Parkon keresztül ne vezessen közfor-

galmi közlekedésre alkalmas út.

– Döntött, hogy a Papkeszi 225. hrsz.-ú ingatlan kisajátítását

kezdeményezi és az eljáráshoz szükséges költségek fedezetét a

biztosítja.

– Határozatával hozzájárult Papkeszi Községi Önkormányzat és

a LAGÁBEK Kft (Cg.: 19-09-510260; adószám: 14268975-2-19;

székhely: 8183 Papkeszi, Fő u. 2.; képviseli: Kovács Lajos

ügyvezető) között 2008. december 10-én létrejött megálla-

podás módosításához, amelyet a LAGÁBEK Kft. képviselője

kezdeményezett.

– A 2009. évi költségvetés terhére 1 600 000 Ft-ot biztosított a

Egészségház, az Óvoda - Református templom, a Kultúrház, a

Kossuth utca és a Keszi ABC előtti járdaszakaszok fel-

újítására, amellyel kapcsolatban az árajánlatok bekérésével

megbízta a polgármestert. A felújítandó járdaszakaszok közül

a Kossuth utcai vegyesbolt és a Keszi ABC előtti szakaszok

költségeinek 50%-át, az előzetes egyezetésnek megfelelően, a

Balatonvidéki Zrt., mint ingatlantulajdonos viseli.

A Képviselő-testület munkaterv szerint 2010. január 27-én
tartotta soron következő ülését, amelyen a jelenlévő

9 képviselő az alábbi döntéseket hozta:

– Elfogadta a településen működő kultúrházak 2009. évi

működéséről szóló beszámolót, a 2010. évre tervezett prog-

ramját és annak végrehajtásához tervezett 700 000 Ft költ-

ségvetési igényt. 

– Turcsán József képviselő javaslatára megbízta a jegyzőt a

képviselők részére megállapítható költségtérítés jogszabályi

hátterének kidolgozásával és a rendelettervezet elkészítésével.

– Első olvasatban megtárgyalta és elfogadta a 2010. évi költ-

ségvetés koncepcióját.

– A polgármester illetményét és költségátalányát az előző évi

illetmény és költségátalány változatlanul hagyásával, bruttó

336 255 Ft-ban, ill. 67 251 Ft-ban állapította meg.

– Az alpolgármester a költségátalányát ugyancsak a 2009. évi

szinten állapította bruttó 40 350 Ft összegben.

– Elfogadta a balatonfűzfői Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

2010. évi költségvetése részeként a „Vadrózsa” Napközi-

otthonos Tagóvoda költségvetését. A tagintézmény műkö-

dési költségeihez a 2010. évben 7 442 000 Ft-tal járul hozzá.

Az adminisztratív költségekhez 1 700 000 Ft-tal járul hozzá.

– Döntött arról, hogy a Tátorján Szociális Szolgáltatóház

Közhasznú Társaság, mint a Mókuska Bölcsőde működtetője

részére 2010. évre 650 000 Ft működési célú támogatást

biztosít, valamint egész évben biztosítja a bölcsőde udvarának

karbantartását.

– 20 000 Ft támogatást biztosít a körzeti megbízott részére

Önkormányzati hírek



működése tárgyi feltételeinek javítására. 10 000 Ft-tal támo-

gatta a Veszprém Megyei Mentőszervezet 04-es Alapítványt, a

Balatonfűzfő és Térsége Tűzvédelméért Közalapítványt és a

Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítványt.

– Papkeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában

foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők, munkavállalók,

prémiumévek programban résztvevő köztisztviselő, a polgár-

mester cafetéria-juttatásának éves összegét 2010. január 1-től

az illetményalap 5-szörösében, azaz személyenként bruttó

193 250 Ft/év összegben határozta meg, amely a jogszabály

által meghatározott legalacsonyabb összeg.

– Elfogadta Papkeszi Községi Önkormányzat 2010. évi köz-

foglalkoztatási tervét.

– Határozott arról, hogy kezdeményezi Képviselő-testület a

Papkeszi 226. és 271. hrsz. alatti ingatlanok kisajátítását

kezdeményezi a 2007. évi CXXIII. törvény 2. §. c./ pontja

alapján.

– Döntött arról, hogy a település rendezési terv felülvizsgá-

latához szükséges digitális térképek beszerzéséhez beérkezett

árajánlatokról, amelyek közül a Veszprém Megyei Földhivatal

ajánlatát fogadta el bruttó 286 000 Ft áron.

– Háromtagú bizottságot választott tagjai közül a „Vadrózsa”

Napköziotthonos Tagóvoda felújítása során feleslegessé vált

anyagok és eszközök értékesítésére, meghatározva sorrendet

és egyes eszközök hasznosítási helyét.
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Tisztelt Érdeklődő Lakosság!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Képviselő-testület és Bizottságai ülései nyilvánosak. A soron következő ülések időpontja és tervezett

napirendje az ülést megelőzően a http://www.papkeszi.hu/onkormanyzat/kepviselotestuleti-ules/ menüpont alatt olvasható, hason-

lóan a bizottságokéhoz.

Az Önkormányzat hatályos rendeletei elérhetőek a http://www.papkeszi.hu/intezmenyek/letoltheto-dokumentumok/rendeletek/

menüpont alatt.

A lezajlott ülések előterjesztései ill. az üléseken készült jegyzőkönyvek, a Bizottságok határozati javaslatai és a Képviselő-testület

által hozott határozatok, előzetes egyeztetést követően, ügyfélfogadási időben kikérhetőek és olvashatóak.

Kérjük Önöket, hogy a Hivatal ügyfélfogadási idejét ügyeik intézése során vegyék figyelembe véve!
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Rövid tájékoztatást szeretnék adni Önöknek a Bocskai István

Református Általános Iskola 2009/2010-es tanévének első félévi

eredményeiről, s a második félév terveiről.

Az iskolavezetés fő feladata volt az I. félévben az iskola

helyzetének stabilizálása, ami maradéktalanul sikerült. A

második félév a fejlesztések előkészítéséről szól majd. De nézzük

az eredményeket:

Felújítási munkák:

A tornateremben elkészült a pályafestés. 

4 alsós osztályteremben kicseréltük a világítást, szemkímélőbb,

energiatakarékos fényforrásokra. A modernizálás az Oktatási

Minisztérium által előírt szabványnál jobb látási körülményeket

biztosít. A mérések során ez megállapításra került. Valamint az

elektronikusan szabályozott világítás vibrálás mentes, így nem

rontja az iskolaotthonos tanulóink szemét. Kerítés, kapu építése

történt meg a tornaterem vonalában. 

A legfontosabb számunkra a gyermek. Azon igyekeztünk a félév

folyamán, hogy nyugodt, biztonságos, egészséges környezetben

tanulhassanak diákjaink, hogy képességeik szerint a legjobb

eredményeket hozhassák ki magukból. Fontos szempont volt,

hogy érdeklődésüknek, tehetségüknek, képességeiknek

megfelelően szakkörökön mélyíthessék el tudásukat.

A felvételire készülő nyolcadikosainknak plusz felvételi előkészítő

órákat biztosítottunk, magyar és matematika tantárgyakból.

Szakköreink népszerűek voltak a gyerekek körében, lehetett

angol, rajz, számítástechnika, foci, citera, néptáncra jelentkezni

a félév során, karate edzési lehetőség is indult. Foci suliban két

csoportot indítottunk, egyet az első-másodikas fiúknak és egyet

a felsősöknek is, de kosárlabda és pingpong edzési lehetőséget is

biztosítottunk diákjainknak. A tanév során szép eredményeket

értek el a Bocskaisok. Pingpong versenyen körzeti arany, ezüst

és bronzérmeket hoztak haza, megyei versenyre is bejutottak,

egy tanuló az első 10 között szerepelt. 

Harmadik-negyedik osztályosaink irodalmi vetélkedőn szerepel-

tek, körzeti versenyen Hajmáskért, Vörösberényt, Szentkirály-

szabadját megelőzve az első helyet szerezték meg.

A második félévben lendületesen folytatjuk tovább fejlesztő

munkánkat. Több pályázaton is indulunk, amikre nagy

energiákat kell mozgósítanunk.

Komoly beruházást tervezünk, a KEOP 5.1.3. Európai Uniós

pályázat keretében szeretnénk az iskola külső nyílászáróit ki-

cserélni, hőszigetelő külső vakolást, valamint födémszigetelést

megoldani. Teljesen felújítjuk a fűtési rendszert. A pályázat

készül, megvalósítási időszaka 2010/11-ben lesz. Az energia-

takarékossági pályázatra jellemző az, hogy elkészülte után kb.

50%-kal fogja csökkenteni energia felhasználásunkat, illetve az

épület széndioxid kibocsátását.

TIOP 1.1.1-es EU-s pályázat keretében interaktív táblák be-

szerzését indítjuk el, az osztálytermek 60 %-át tudjuk ellátni

modern tanítási eszközökkel nyertes pályázat esetén.

Rendkívül fontosnak tartom pedagógusaink továbbképzését is.

Szintén EU-s pályázat formájában a pedagógiai kultúra kor-

szerűsítése, pedagógusok új szerepben program keretében adtuk

be pályázatunkat két éves programra, aminek lehetőségeként

egy kolléga szakvizsgáját tudjuk biztosítani. A pályázat 100%-

ban támogatott. A tantestület szakmai felkészültségét emelő

programként sikerült exkluzív szerződést kötni a Szegedi

Tudományegyetem Oktatáskutatási Tanszékével, akik a peda-

gógiai kutatás egyik legkiemelkedőbb szereplői Magyar-

országon és nemzetközi szinten is.

Iskolánk az elkövetkezendő két évben bázis iskolája lesz a

Tudományegyetemnek.

A diagnosztizáló mérési feladatok Magyarországi és nemzetközi

feladat típusainak kidolgozásában és kipróbálásában veszünk

részt. Ezzel egyedülálló lehetőséget kapunk arra, hogy 1-6 osztá-

lyos gyermekeink megismerkedhessenek a leendő kompetencia

mérések anyagával és nagy gyakorlatot szerezhetnek a mérések

kitöltésében.

A mérések eredményei novemberben elérhetők lesznek az

egyetem honlapján, mindenkinek egy személyes azonosító kódja

lesz, amivel megnézheti az eredményeit. 

További előnye a programnak, hogy 6 kolléga továbbképzését

biztosítja a Szegedi Egyetem három féléven keresztül 100%-ban

és még kapunk egy kis anyagi támogatást is a program

keretében a kemény plusz munkáért.

Fontosnak tartjuk, hogy végzős diákjaink megállják helyüket a

középiskolában, ezért is tervezzük június 1-2-3-ára, hogy

matematika-magyar-történelem tantárgyakból kis érettségi vizs-

gát kell tenniük. Minden évfolyamon szövegértés, nyelvtan és

matematika tantárgyból mérni fogjuk a gyerekeket és ennek

eredményét a szülőkhöz is eljuttatjuk.

Minden fejlesztési igyekezetünk afelé hat, hogy a környék egyik

legerősebb, legjobb iskolája legyen a Bocskai István Református

Általános Iskola, olyan iskola, ahol bensőséges, nyugodt hangu-

lat van, ahová azért szeretnek járni a gyerekek, mert megkapnak

mindent, amit szükségesnek tartanak szüleikkel együtt a

folyamatos fejlődéshez. 

A hónap elején áttekintjük a tankönyveket is a kollégákkal, és

ahol szükségesnek látjuk, módosítjuk, modernizáljuk a

választékot. Persze a legfontosabb szempontok közé tartozik a

tankönyvek ára is, hogy ne terheljük a pénztárcájukat továbbra,

sőt, ha lehet csökkentsük a tankönyvcsomagok árát.

A 2010/11-es tanévtől a szülők kérését figyelembe véve 4.

osztályra is tervezzük az iskolaotthon kibővítését. Ez a tanulási

forma a gyerekek jobb tanulmányi eredményét fogja majd hozni

az alsó tagozaton.

Iskolánknak alapítványa is működik, amely közhasznú és a

személyi jövedelemadó 1 %-a adóbevallásnál átutalható. Az

alapítvány célja a gyerekek táboroztatásának illetve a tehetséges

tanulók tanulmányi munkájának támogatása. 

Kérem, hogy aki teheti, támogassa iskolánkat az alapítványon

keresztül.A Bocskai István Alapítvány adószáma: 19264093-1-19.

Felajánlásaikat köszönjük.

TISZTELETTEL: BOLLÓK GYULA, ISKOLAIGAZGATÓ

Tisztelt Lakosság!
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Február
2. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása 16

órától a Kultúrház kistermében

6. Farsangi játszóház 15 órától

9. Szomszédolás – Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub ren-

dezvénye 16 órától a Kultúrház nagytermében

12. Farsangi rendezvény – „Vadrózsa” Napköziotthonos

Tagóvoda rendezvénye

20. Előadás a magyar nyelvről – Colori Ifjúsági Klub ren-

dezvénye

26. Farsangi rendezvény – Colori Ifjúsági Klub rendezvénye

Március
2. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása 16

órától a Kultúrház kistermében

8. Nőnapi rendezvény – Colori Ifjúsági Klub rendezvénye

13. „Petőfi Sándor versei” Veszprém kistérségi versmondó

verseny – Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub rendezvénye

16 órától a Kultúrház nagytermében

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

mindkét településrészen. 9.30-kor Colorban, 10.30-kor

Papkeszin 

18. Irodalmi teaház 17 órától

26. Húsvéti játszóház Colorban 17.30-tól

27. Húsvéti játszóház Papkeszin 15 órától

Április
6. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása 16

órától a Kultúrház kistermében

10. Férfi napi bál – Colroi Ifjúsági Klub rendezvénye

10. Versmondóverseny a Bocskai istván Általános Iskola és a

Kultúrház közös rendezvénye 14 órától a Kultúrház

nagytermében

17. Szomszédolás – Sorstárs Népdalkör rendezvénye

22. Falutakarítás a Föld Napja alkalmából 15 órától a

lakosság segítségével

22. Szemétszedés – Colori Ifjúsági Klub szervezése

30. Akadályverseny, májusfa-állítás – Colori Ifjúsági Klub ren-

dezvénye

Május
1. Majális 

2. Anyák napi műsor Colorban 15 órától

4. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása 16

órától a Kultúrház kistermében

14. Helytörténeti kiállítás - Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas

Klub rendezvénye 17 órától a Kultúrház nagytermében

20. Irdodalmi teaház 17 órától

22. Focikupa – Colori Ifjúsági klub rendezvénye

28 Óvoda évzáró rendezvénye

29. Gyermeknap mindkét településrészen 9–13 óráig Color-

ban; 14–18 óráig Papkeszin

Június
1. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása

17 órától a Közösségi parkban

4. Előadás a trianoni béketárgyalásról – Colori Ifjúági Klub

rendezvénye

7. Pedagógus napi rendezvény

Fogathajtó vetélkedő – civil rendezvény

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.

Falukarácsony
Papkeszin december 20-án Falukarácsonyt tartottunk, ami a

tervek szerint a Kultúrház udvarán került volna megrendezésre,

azonban az előző, illetve az aznap délelőtti időjárás nem tette

lehetővé, hogy a szabadban tudjuk ezt a programot megvalósí-

tani. Annak ellenére, hogy a program szabadtériként lett meg-

hirdetve, nagyon sokan jöttek el, és nézték meg a műsort, ahol

elsőként az óvodások léptek színpadra egy ünnepi összeállítás-

sal, majd a település önkéntes felnőttjeiből álló színjátszó cso-

port előadta A tizenkét hónap című mesejáték rövidített válto-

zatát. A műsor zárásaként egy kivetítős, verses, zenés karácso-

nyi összeállítás következett. Szeretném felsorolni, kik szerepel-

tek a karácsonyi műsorban:

Horváth Bálint, Takács Erik, Humpok Mária, Hajdú Istvánné.

Baksa Árpád (Január szerepében), Humli Veronika (Február),

Horváth Annamária (Március), Eszes Attila (Április), Németh

László (Május), Lohner Jánosné (Június), Tóth Andrea (Július),

Klemencz Attiláné (Augusztus), Gál Tiborné (Szeptember), Rap-

atyi Gábor (Október), Kovács János (November), Ráczkevi

Lajos (December), Horváth Lászlóné (Mostoha), Eszes-Sinka

Zsuzsanna (édeslány), Kukáné Horváth Barbara (Mosto-

halány), Varga Zsoltné (kancellár), Tánczos Péter (Professzor),

Savanyu Beáta (királynő).

A nézők szavaiból arra következtettem, hogy a karácsonyi

műsor nagyon jól sikerült. 

Én is azt gondolom, hogy színvonalas előadást nyújtottunk a

kedves közönségnek. Természetesen nem vagyunk profi

színészek, de úgy érzem, minden szereplő megtette a tőle telhető

legtöbbet, hogy egy felejthetetlen műsort ajándékozzon a

lakosságnak. A próbák alatt elhatároztuk, hogy megpróbálunk

életre hívni a faluban egy amatőr színjátszó csoportot, így ne

lepődjenek meg, ha találkoznak majd szórólapunkkal, és

meghívjuk egy színházi estére a papkeszi, vagy éppen a colori

Kultúrházba. Kérem, hogy ha ez megtörténik, ne hagyják a

nézőteret üresen, jöjjenek el majd, és nézzék meg az előadást!

Visszatérve a falukarácsonyhoz, most először volt falukarácsonyfánk

a szabadban, amit felajánlásként kaptunk, illetve a Cigány Kisebbsé-

gi Önkormányzat anyagi támogatása révén vásároltunk a fára nike-

cell-díszeket, szabadtéri égősorokat, szaloncukrot, illetve a

vendéglátáshoz (tea, forralt bor, kakaó és kalács) szükséges ter-

mékeket. A falu adventi koszorúját most is Kiss Beáta készítette. A

fénytechnika költségeit Rapatyi Gábor alpolgármester úr vállalta.

A papkeszi és a colori Művelődési ház első féléves programterve 2010.
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A műsor közben került sor a korábban meghirdetett „Telepü-
lésünk a múltban és a jelenben” fotópályázat, valamint az

Oktatási és Kulturális Bizottság által meghirdetett „Hópihe
Karácsony” elnevezésű rajzpályázat eredményhirdetésére és a

díjátadásra. A fotópályázat első helyezettjeinek díja (10 000 Ft

mindkét kategóriában) civil támogatás volt. A pályázatra na-

gyon kevés fotó érkezett, pedig bizonyára sokaknak van otthon

a fiókban régi vagy esetleg új fényképük, amelyek a településen

készültek. Igazából az is öröm volt, hogy összesen hatan adtak

le fotókat, amelyeket zsűri értékelt, és döntött a helyezésekről.

A zsűri elnöke Borsné Simon Györgyi volt, a zsűri tagjai pedig

Vargáné Mátics Zsuzsanna és Horváth István. A zsűri az alábbi-

ak szerint értékelte a beérkezett pályaműveket:

Gyermek kategória:
I. helyezett: Takács Erik

II. helyezett: Takács Donáta Dóra

Felnőtt kategória:
I. helyezett: Patatics Krisztián – Colorchemia ltp.

II. helyezett: Turcsán József

III. helyezett: Varga Gizella

IV. helyezett: Takács Péterné

Ezúton is gratulálok minden versenyzőnek.

Szeretném, ha 2010-ben is hasonlóan értékes, színvonalas mű-

sorokat, programokat tudnék szervezni a település lakosságá-

nak, Önöket pedig ismételten arra kérem, jöjjenek el a Kultúr-

házak, és a településen működő intézmények, civil szervezetek

rendezvényeire.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

TTiisszztteelltt  ppaappkkeesszzii  ééss  ccoolloorrii  LLaakkoossookk!!
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a Papkeszi Hírlap 2010.

évben is kéthavonta jelenteti meg a település hírlapját, melynek

lapzártái a következők:

• Március 26. 16 óra (áprilisi szám)
• Május 28. 16 óra(júniusi szám)
• Július 29. 16 óra (augusztusi szám)
• Szeptember 30. 16 óra (októberi szám)
• November 26. 16 óra (decemberi – karácsonyi – szám)

Amennyiben gondolataikat, véleményüket szeretnék a hírlap ha-

sábjain keresztül a lakosság elé tárni, kérjük, hogy a megadott

határidőkig az írásokat eljuttatni szíveskedjenek az alábbi helyek

valamelyikére: Papkeszi vagy colori Művelődési Ház, Savanyu

Beáta kulturális szervező: epapkeszi@gmail.com

Kukáné Horváth Barbara: khbarbara@gmail.com

Papkeszi Községi Önkormányzat: papkeszikozig@invitel.hu

Kérjük a határidők pontos betartását, a lapzártát követően

beérkező cikkek lapunk következő számában jelennek meg.

KUKÁNÉ HORVÁTH BARBARA

Nõnapi bál
2010. március 6-án 20 órától a papkeszi
Kultúrházban. Belépõjegyek ára: 1.000 Ft
Program: a fennállásának 10. évfordulóját
ünneplõ Férfi klub vidám mûsora, melyet haj-
nalig tartó bál követ.
Zene: Kubicsek Rudolf
Színvonalas kiszolgálás a büfében.
Jegyek a Férfi klub tagjainál kaphatók.
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Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub hagyományteremtő szán-

dékkal, szeretné megrendezni Papkeszi községben, Petőfi

Sándor versmondó versenyt.

Szeretettel hívjuk községünkbe azokat a versmondó nyugdíja-

sokat, akik a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása települé-

sein laknak és Petőfi Sándor költészetét kedvelik. A versenyen,

egy szabadon választott verssel lehetséges részt venni.

A verseny fővédnöke: Köbli Miklós, Veszprémi Kistérség

Többcélú Társulása, elnök

A verseny védnöke: Praznovszky Mihály irodalomtörténész,

muzeológus, Ráczkevi Lajos Papkeszi község, polgármester 

A zsűri tagjai: Vándorfi László, Pannon Várszínház igazgató-

rendező, Oravecz Edit, Pannon Várszínház színművésznő,

Bollók Gyula, Bocskai István Református Általános Iskola,

igazgató

Résztvevők: a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása

településeinek nyugdíjasai

A verseny időpontja: 2010. március 13. (kezdési időpont a

jelentkezők létszámától függően kerül kialakításra)

A verseny helyszíne: Papkeszi község Művelődési Háza

Jelentkezési határidő: 2010. február 25.

A jelentkezőknek részletes tájékoztatást tartalmazó meghívót

küldünk.

A verseny díjai: Értékes könyvek, ajándékok, oklevél.

Jelentkezni „Jelentkezési lapon” lehetséges, amelyet Papkeszi

község honlapjáról (www.papkeszi.hu) lehet letölteni, vagy a

személyesen a Művelődési Házban Savanyu Beáta kulturális

szervezőtől igényelni. Felvilágosítás telefonon: 88/588-680-as

telefonszámon.

PAPKESZI ŐSZIRÓZSA NYUGDÍJAS KLUB

Felhívás Peto”fi Sándor versmondó versenyen való részvételre

�
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Kedves Olvasók!

Ezután a Papkeszi Hírlapban megjelenik majd egy, az alábbihoz

hasonló teszt. Ha van kedve játszani, töltse ki a tesztet, karikáz-

za be, vagy húzza alá a helyesnek gondolt választ, majd névvel,

lakcímmel ellátott borítékba helyezve juttassa el a papkeszi vagy

a colori Kultúrházba, minden páratlan hónap 20-áig. A legtöbb

helyes választ megjelölt játékosok között kisorsolásra kerül a

Legendák nyomában című dvd sorozat egy epizódja. 

A helyes megfejtést a következő hírlapban olvashatják.

Kellemes időtöltést kívánok.

1. Honnan kapta nevét a ,mózeskosár?
A. A bibliai Mózest ilyen kosárban találták meg Egyiptomban,

a Nílus mentén.

B. A feltalálója és forgalmazója Mózes Áron pesti kézműves

volt, aki ebből a találmányából gazdagodott meg.

C. Dr. Mózes Artúr, a 19. század végén élt gyermekpszicholó-

gus írta le először ezt a kosarat, mint legkedvesebb szállító-

eszközt.

2. Miről kapta a mezopotámiai Tigris folyó a nevét?
A. Nem is tigrisnek, hanem tigrisznek kell ejteni, ami óperzsául

„nyilat”, pontosabban sumérul „győzelmes lándzsával

száguldó”-t jelent.

B. A tigris az asszírok szent állata volt, isteneiknek is tigristestük

volt. Az istenek testének fő tápláléka a folyó vize volt, innen

kapta a nevét.

3. Rómában ha egy ifjú nagykorúvá vált, ünnepélyesen megvál-
toztathatta fejének szőrzetállományát. Milyen módon?
A. Megkezdhette a bajusz-és szakállnövesztést.

B. A nagykorúvá válás napjának ünnepélyes szertartása

keretében borotválhatták le először a szakállukat.

C. Ha akarta, kopaszra vágathatta a haját, addig ugyanis

növesztenie kellett.

4. Mennyi pénze volt annak, akinek éppen egy petákja volt?
A. Eredetileg ötöst jelentett, ám a napóleoni háborúk után hét

krajcár volt az értéke.

B. A peták a Péter – fillér – becézett formája, és ezt a hívők a

templomban kiadták a perselyezésnél.

5. III. Henrik francia király idejében a férfiak olyan testájukat is
borotválták, ahol ma már szinte divat. Hol?
A. A mellszőrzetüket borotválták.

B. A lábukat.

C. A hónaljukat.

6. Mi volt régen a gügyü feladata?
A. A XVII. Században így hívták a főúri udvaroknál azt a

nevelőnőt, aki beszélni tanította a gyerekeket.

B. A fizetett házasságközvetítő vénasszonyokat nevezték így.

C. Az iskolában bukott tanulókkal korrepetáló nevelőnőt.

7. Mi volt eredetileg a vaskalap, az ismert szólás eredete?
A. Egy háromszögletűre felhajtott, karimás posztókalap, melyet

a XVII. századbtól fogva kellet viselniük a debreceni diákok-

nak és tanároknak. A XIX. század közepére azonban már

kiment a divatból.

B. Középkori vallatóeszköz volt. A vaspántokat úgy húzták a

vallatni kívánt emberek fejére, hogy az a szemet is eltakarta.

8. Miért hét napból áll egy hét?
A. Mert a föníciaiaknak éppen hét főistenük volt. Nekik szen-

teltek egy-egy napot.

B. Mert a babilóniaiak öt bolygót ismertek, valamint a Napot és

a Holdat. Úgy hitték, hogy a napokat a bolygók uralják, ezért

bevezették az idő új mértékét, a hétnapos hetet.

9. Kik voltak az első pedagógusok?
A. A pedagógus régen ranszolga volt, ő vezette a gyermekeket a

tanítóhoz.

B. A pedagógus feladata a diák lábra állítása volt az oktatás útján.

C. A professzorok kísérői voltak.

10. Az ókori Rómában a Vesta-tűzre szüzeknek kellett
vigyázniuk. Meddig?
A. Egy életen át

B. Mindössze három hónapot

C. Harminc évet

A Bocskai István Református Általános Iskola
2. féléves programterve

jan. 15. Első félév vége

jan. 22. Bizonyítványok kiosztása

jan. 25. 16 óra nevelési értekezlet

febr. 1. 16.30 óra szülői ért.

febr. 5. 14–19 óra farsang a tornateremben

március 3. 8-16 óra nyílt nap

márc. 12. 13 óra 48-as megemlékezés a művelődési házban

ápr. 1. Csendes nap

ápr. 10. vagy 11. Költészet Napja a művelődési házban

ápr. 8–9. 14 óra Bocskai Napok

máj. 3. 15 órától Anyák Napja

osztályonként fél óra helye: iskola

máj. 20–21. délután hulladékgyűjtés

máj. 28. 9 óra gyereknap az Általános Iskolában

máj.-jún. osztálykirándulások

máj. 26. Kompetenciamérés

június 1. 2. 3. vizsga a 8. osztályosoknak- kis érettségi

matematikából, magyar nyelv és iro-

dalomból, történelemből

jún. 8. 14 óra osztályozó ért. alsó

9. 14 óra osztályozó ért. felső

Jún. 15. Utolsó tanítási nap

jún. 19. 9 óra Ballagás, évzáró
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Óvódásainkkal minden évben újra és újra megéljük a

Mikulásvárás varázsát. Öröm nézni a várakozással teli szem-

párokat.

Péntek délután a Kultúrházban gyülekeztünk a gyerekekkel,

szülőkkel, hogy várjuk együtt, mint egy nagy „család” a

Mikulást.  Ezt megelőző két hétben már készültünk rá a

gyerekekkel. Képeket nézegettünk a Mikulásról, szánjáról, rén-

szarvasokról. Mikulás figurákból kiállítást rendeztünk a cso-

portban. (Mindenki behozhatta otthonról a plüss Mikulását.)

Verseket, énekeket tanultunk, Mikulás-dalokat hallgattunk,

meséket mondtunk. Festettünk, vágtunk, ragasztottunk, raj-

zoltunk, színeztünk Mikulást, csizmát, zsákot, rénszarvast,

szánt. Ráhangolódtunk a „nagy napra”. 

Az óvónénik pár segítő anyukával munkadélutánon készítettek

eladásra szebbnél-szebb ünnepi díszeket: hětőmágnest, ajándék-

kísérőt, díszdobozt, csipeszt, karácsonyfadíszt, függönydíszt.

Köszönjük Humpókné Mónika, Kukáné Barbara, Horváth Tünde,

Dragodánné Ildikó, Bakáné Ildikó, Varga Krisztina, Czotter Edina

segítségét. Felajánlásként érkeztek: díszpárnák (Ádámné Nikolett)

képeslapok, díszdobozok, ajtódíszek (Tóth Andrea, Boldizsárné

Renáta, Kotroczóné Tímea). Sok ajándéktárgy elfogyott, gazdagít-

va a szülői munkaközösség kasszáját. A befolyt összeget a gyerekek

karácsonyi ajándékára, kirándulásokra, gyermeknapra, nagycso-

portosok búcsúztatására fordítjuk. Ezúton köszönjük Tóth

Andreának a teraszkorlátra helyezett kedves kis figuráit.

A Mikulás elhozta minden gyermeknek a megérdemelt cso-

magot. Most az egyszer a virgácsot elfelejtette, de mit lehet

tenni, ő is feledékeny már. Nagy élmény volt a gyerekeknek,

hogy lefényképeztük őket a Mikulással.

Az Adventi időszak mindenki számára izgalommal teli

várakozást jelentett, díszbe öltöztettük a csoportszobákat, az

öltözőt. Reggelente karácsonyi fények fogadták az érkező

gyerekeket és narancs, sült alma, vanília illata lengte be az

óvodát. Az otthonról hozott kedves, karácsonyi jelképek külön

polcokon kaptak helyet. Sokat beszélgettünk a decemberi ha-

gyományokról, népszokásokról (cseresznyeág hajtatás, búzaül-

tetés, Luca-szék készítés). 

A gyerekekkel angyalokat, fenyőfákat, harangokat, csillagokat

készítettünk különböző technikákkal. Együtt készítettünk

mézeskalácsot is. A hagyományos karácsonyi énekeket, ver-

sikéket, történeteket hallgathatták, énekelték nap, mint nap.

Mire az adventi naptárunkban eljutottunk a 17-es számig (az

oviban 17-én tartottuk a kis ünnepségünket) már nem csak

óvodánk fürdött karácsony fényeiben, de a gyermekek szeme is

csillogott az izgalomtól. Ezen a szép napon mindenki

ünneplőruhába öltözött és ámulva lépett be a csoportszoba ajta-

ján, hiszen már ott várta őket a feldíszített karácsonyfa. A hát-

térben halk karácsonyi zene szólt és csak az égősorok és a

különböző helyeken elhelyezett mécsesek világították be a cso-

portszobákat.

A reggeli után a Katica-csoport nagycsoportosai kedveskedtek

karácsonyi műsorral minden gyermeknek és a meghívott

vendégeknek (Ráckevi Lajos polgármester, Salamon Tamásné

óvodavezető), majd közösen énekeltük el karácsonyi dalainkat.

Míg meglátogatta egymást a két csoport, az angyalka is meg-

érkezett, s nem is üres kézzel. Mindkét csoportba hozott lányok-

nak és fiúknak ajándékot egyaránt, és ujjacskákat, fejecskéket

ösztönző játékokat is.

Ebédig senki sem unatkozott, nem volt álmos és nem hiányzott

az anyukája: az új játékokkal szélsebesen szállt el az idő.

Sajnos másnap búcsút mondtunk a szép karácsonyi hangulat-

nak. Minden dolgozó azzal töltötte az idejét, hogy az épületben

található összes tárgyat, bútort elcsomagolja, betakarja, por

által hozzá nem férhetővé tegye. Ezen előkészületek a következő

napi munkálatok miatt voltak szükségesek. Óvodánkban a Pap-

keszi Önkormányzat pályázati úton nyert pénzből az egész

épület elektromos hálózatát és fűtésrendszerét korszerűsítette,

felújíttatta. Sőt folytatódik a sorozat a kinti nyílászárók

cseréjével, ami január végére be is fejeződik. Igaz, hogy e

tevékenységek a lehető legrosszabbkor lettek időzítve, de az

utána való fárasztó takarítási munkálatok ellenére is mindnyá-

jan örülünk, hogy ezután komfortosabb, szebb és biztonságo-

sabb környezetben fogadhatjuk majd a gyerekeket. Szeretnénk

megköszönni a szülőknek a takarítás során nyújtott segítséget,

valamint a polgármester úrnak a munkálatok feletti felügyeletet

és a későbbiekben felmerülő kisebb problémák kapcsán tett

azonnali intézkedéseit.

Megújulva, s lassan talán meg is szépülve várjuk bizakodva az

újévet!

Nemsokára a farsangi időszakba lépve, lesegetjük a közelgő

kikeletet, de addig is a gyerekek megcsappanó vitaminkészletét

a szülők által minden hónapban behozott gyümölcsökkel, zöld-

ségekkel próbáljuk feltölteni. Ennek a pár éve folytatott jó

szokásnak köszönhetően, a gyerekek mindennap vitaminhoz

juthatnak. Ezzel is elősegítjük az egészséges életmódra nevelést.

A Szülői Munkaközösségnek és különféle pályázatoknak

köszönhetően óvodánk tárgyi felszereltsége évről évre bővül. A

gyermekek által használt bútorzatok nagy része kicserélődött, új

szőnyegek, radiátorvédők teszik szebbé a csoportokat. A

játékaik és a tornaszerek is minden évben gyarapodnak jó

minőségű fejlesztő eszközökkel. Az udvaron is egyre több játék

várja megnövekedett mozgásigényüket.

„ …Itt állok magam is, azt óhajtom éppen:
Jobb időket éljünk, mint az elmúlt évben.
A mezőkön áldást, a hazában békét,
Az emberek szívében boldog egyetértést.
Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk,
Adjon az Úr Isten Boldog Új Esztendőt nékünk!”

HOÓZNÉ MIKLÓS ZSUZSANNA,

KÁNTORNÉ ISTÓK KLÁRA

ÓVÓNŐK

Újévi megújulás
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A PÖNYK 2010. január 5-én megtartotta éves közgyűlését, ahol

a tagság és a meghívott vendégek, meghallgatták Baksa Árpád

elnök évértékelőjét. 

A elnök ismertette 2009. programjaink végrehajtását, szólt az

évi aktivitásainkról, örömszerző, hagyományőrző és kulturális

programjainkról. Kedves olvasó ezt a részletes értékelést, a Pap-

keszi Hírlap 2009. évi novemberi számában olvashatta.

Megköszönte a klubtagok egész éves munkáját, aktivitását,

amellyel öregbítettétek községünk és a Papkeszi Őszirózsa

Nyugdíjas Klub hírnevét. Kérte, hogy a 2010-es évben is hason-

ló tenni akarással, lendülettel vegyünk részt a programokban,

tegyük magunkat hasznossá klubunkban, szeretett közösségünk

boldogulására. Kívánt ehhez mindenkinek jó egészséget és sok

boldogságot. Simon Jójárt Sándor elnökségi tag ismertette a

2010. év programját, amelyet a közgyűlés elfogadott és amelyet

az alábbiakban közre adunk. Mindenkit szeretettel várunk

rendezvényeinkre, látogassanak ezeken bennünket, segítsék a

munkánkat. Az egész évre tartalmas, színvonalas műsorokat állí-

tottunk össze, hasznos időtöltést szeretnénk nyújtani az azokban

résztvevőknek. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy mit szeretnénk

megvalósítani az Önök segítségével, önzetlen segítségével.  

Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub 2010. évi programja:
JJaannuuáárr
• Január 5. 16.00 Beszámoló, évnyitó közgyűlés, tagdíjfizetés –

kisterem

• Január 9. 15.00 Emlékműsor a II. világháború hősei, áldozatai

tiszteletére* – Papkeszi Kultúrház nagyterem, Hősi emlékmű

FFeebbrruuáárr
• Február 2. 16.00 Klubfoglalkozás – kisterem 

• Február 9. 16.00 Szomszédolás Királyszentistván Nyugdíjas

Klub fogadása* – Papkeszi Kultúrház nagyterem

Farsangi készülődés, Fánkoló bál**

MMáárrcciiuuss
• Március 2. 16.00 Klubfoglalkozás Nőnap, a hölgyek köszön-

tése – kisterem

• Március 13. „Petőfi Sándor versei” Veszprém Kistérségi

Többcélú Társulása nyugdíjas versmondó verseny* – Papkeszi

Kultúrház nagyterem

• Március 15. Nemzeti ünnep**

ÁÁpprriilliiss
• Április 6. 16.00 Klubfoglalkozás – kisterem

• Április 17. 07.00 Fürdőlátogatás Agárd*

• Április 22. Föld Napja aktivitás, a falu apraja nagyja, folyó és

falutakarítás, Papkeszi község kijelölt területe**

MMáájjuuss
• Május 4. 16.00 Anyák napi köszöntő, klubfoglalkozás –

kisterem

• Május 14. 17.00 Papkeszi Helytörténeti kiállítás* – Papkeszi

Kultúrház nagyterem

JJúúnniiuuss
• Június 1. 17.00 Klubfoglalkozás, szalonnasütés, Papkeszi

közösségi park

• Június 8. 14.00 Herendi Porcelán Múzeum megtekintése*

JJúúlliiuuss
• Július 6. 17.00 Klubfoglalkozás, névnaposok köszöntése

Gulyás csárda

• Július 17. Papkeszi Falunapon részvétel**

• Július 24. 07.30 Fürdőlátogatás, Tamási*

AAuugguusszzttuuss
• Augusztus 3. 17.00 Klubfoglalkozás, kisterem

• Augusztus 20. 06.00 Államalapítás ünnepélyén részvétel,

Ópusztaszer*

SSzzeepptteemmbbeerr
• Szeptember 7. 17.00 Klubfoglalkozás, kisterem

• Szeptember 11. 16.00 Általános amatőr művészeti találkozó*

– Papkeszi Kultúrház nagyterem

• Szüreti felvonulás és bál**

OOkkttóóbbeerr
• Október 5. 16.00 Klubfoglalkozás, Szomszédolás 

• Balatonfűzfői Nyugdíjas Klub fogadása,* – Papkeszi

Kultúrház nagyterem

• Október 23. 10.30 Október 23-i Nemzeti ünnepi műsorban

részvétel**

• Október 31. 15.30 Mindenszentek és Halottak napi megem-

lékezés, műsor* – Papkeszi községi temető

NNoovveemmbbeerr
• November 9. 16.00 Klubfoglalkozás, kisterem

DDeecceemmbbeerr
• December 3. 16.00 Évzáró klubfoglalkozás, névnaposok

köszöntése* – Gulyás Csárda

Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub 2010. évi programját, a

2010. január 5. közgyűlésen a klub tagsága elfogadta. Program-

ban szereplő aktivitás és időpontváltozás lehetséges.

Megjegyzés: * a PÖNYK szervezi és rendezi,

**községi rendezvény, a PÖNYK résztvevő

A közgyűlés végén Sztána Lászlóné az egyesület titkára

ismertette a 2009. év gazdasági eredményeit, a 2010. év prog-

ramjainak várható kiadásait. A közgyűlés továbbra is változat-

lan 150Ft/hó tagdíjat állapított meg, a 46 fős tagság számára. 

Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub 2009–2010
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A Papkeszi Ifjúsági Klub hírei
Mi történt a 2009 évben, az Ifjúsági Klubban

Az Ifjúsági Klub 2008. december 15-én alakult meg 21 taggal.

A klub tagjai elnöknek Kiss Krisztiánt, titkárnak Kovács Judi-

tot választotta meg. Az Ifjúsági Klub mellé társult a már

meglévő edzőterem – Torma Krisztián és Nagy Richárd

vezetésével – hogy a falu fiataljai számára továbbra is

sportolási lehetőséget tudjon biztosítani. Az edzőteremi tagok

létszáma 21 fő. Az Ifjúsági Klub nagy lelkesedéssel és sok ter-

vel indult. Először a Papkeszi Polgármesteri hivatal biztosított

klubhelyiséget a Művelődési ház hátsó termében, amelynek

rendbehozatalát és átalakítását az Ifjúsági Klub vállalta. A

munkálatok nyár elején kezdődtek. A felújításhoz szükséges

anyagok beszerzéséhez a klub anyagi segítséget az önkor-

mányzattól valamint a falu polgáraitól kapott. A munkálatok

az ifjúsági klub tagjaival valamint helyi lakosok közre-

működésével zajlott. Mind az anyagi támogatást mind segít-

séget ezúton is hálásan köszönjük. 

Sajnos a későbbiek folyamán az elnök és a titkár lemondott így

rendkívüli közgyűlést kellett összehívni mely során új elnököt és

titkárt választottak az Ifjúsági Klub tagjai. A rendkívüli köz-

gyűlés dec. 5-én lett megtartva, amikor a megjelent tagok

elnöknek Karáth Lászlót, titkárnak Czotter Edinát választották.

Az azóta eltelt időben a tagok létszáma 48 főre bővült.

Reméljük a 2010-es évre kitűzött célok és programok közül

minél többet sikerül megvalósítania az Ifjúsági Klubnak, ezzel is

tovább színesítve a falu kulturális és közéletét.

A 2009-es évben az Ifjúsági Klub edzőtermi tagjai több
versenyen is részt vettek:

• Pápán Megyei súlyemelő versenyen Torma Krisztián 80 kg-os

súlycsoportban 340 kg-os súlymozgatás kategóriában

oklevelet és érmet szerzett.

• Jendrassik Venesz diáknapi fekvenyomó versenyen Nagy

Richárd 60 kg-os súlycsoportban I. helyezést ért el.

• Natúr erősemberek 2009. 08. 22-ei versenyen is részt vett az

edzőtermi csapat.

• Jendrassik Non-Stop focin is részt vett az edzőtermi csapat.

• A nyár folyamán az edzőterem tagjai a focipályán egy

kisméretű pályát hoztak létre, amin fiatalok és felnőttek

együtt versenyezhettek.

Ezúton is gratulálunk mindenkinek az eddig elért ered-

ményekért és reméljük a jövőben is további szép eredményeket

érnek el.

KARÁTH LÁSZLÓ, PIK ELNÖK

…mert vásárolni tudni kell 

…és ebben támogatnak fogyasztói jogaid

Tudja Ön, mit tehet, ha egy hónapos cipőjének talpa levált, és a

bolt nem veszi vissza azt? Kihez fordulhat segítségért, ha hitelre

vásárolt terméke hibás már közvetlenül a vásárláskor?

Gondolt arra, hogy a csomagoláson található jelek Önnek szóló

üzenetek? Esetleg eltévedt az E számok erdejében?

Mindannyiunk érdeke, hogy a fenti kérdéseket hallván ne

jöjjünk zavarba. Hogy pontosan tudjuk, mikor, hol és milyen

jogaink vannak. Hogy világos vásárlási feltételek között

tudatosan tudjuk kiválasztani a számunkra legmegfelelőbb ter-

méket. Ha valami probléma lép fel a vásárlás kapcsán, tiszta

legyen az út a megoldás felé. 

A Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület segít abban,

hogy a fenti kérdésekre is választ kaphass. 

Éljünk fogyasztóvédelmi jogainkkal!

A Csalán Egyesület fogyasztóvédelmi tanácsai:
• Nézzük meg, hol vásárolunk. Megbízható helyről nagyobb

eséllyel szerzünk be jó minőségű terméket. A Nemzeti

Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján (www.nfh.hu) meg-

található a mindenkori „veszélyes termékek” listája, amit

vásárlás előtt érdemes átfutni. 

• Ha a terméken két ár van feltüntetve, akkor a vásárlónak joga

van az alacsonyabb áron történő vásárláshoz. Ez akkor is

érvényes, ha a vonalkód leolvasó más árat „lát”. Ekkor a

vevőszolgálatnak vissza kell térítenie a különbözetet. 

• Jó ha tudjuk, hogy a hibátlan terméket a kereskedő sem

visszavenni, sem kicserélni nem köteles. 

• Mindig legyen nálunk bizonylat a vásárlásról. A blokk, a

nyugta, illetve adott esetben a jótállási jegy igazolja, hogy ott

és akkor vettük a terméket, amivel problémánk van. 

• Ha a termék hibás, nem működik, szavatosság illetve jótállás

érvényesíthető. 

A szavatosság az akciós termékekre is vonatkozik (hacsak nem

olyan hiba miatt reklamálunk, amit a vásárláskor közöltek

velünk).

Ha panaszunkat a kereskedő nem orvosolja, beírhatunk a

vásárlók könyvébe, illetve fogyasztóvédelmi tanácsadást

kérhetünk, például a fogyasztovedelem@csalan.hu e-mail címen

a Csalán Egyesület jogi tanácsadójától.  A Békéltető Testülethez

is fordulhatunk, ha nem jutunk dűlőre az üzlettel a vásárolt ter-

mék minőségét, biztonságosságát illetően. 

A Békéltető Testület (88-429-008, postacím: 8200 Veszprém,

Budapest u. 3., Pf. 220) bírósági procedúránál emberibb

módon, a vásárló számára ingyenesen  megoldást kínál a vitás

helyzetre.

Fogyasztóvédelmi kérdéseivel a Csalán Egyesület jogi tanács-

adójához is fordulhat a fogyasztovedelem@csalan.hu e-mail

címen, illetve előzetes telefonos bejelentkezést (88-443-450) és

időpont egyeztetést követően a Csalán Egyesület (Veszprém,

Rákóczi f. u.3.) irodájában személyesen is mód nyílik a tanács-

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

KKéésszzüülltt:: Tradeorg Nyomda Kft. Fûzfôgyártelep  FFeelleellôôss  vveezzeettôô:: Tóth Zoltán  TTöörrddeellééss:: Demeter Zsuzsanna

AA  sszzeerrkkeesszzttôôbbiizzoottttssáágg:: Oktatási és Kulturális Bizottság

FFeelleellôôss  sszzeerrkkeesszzttôô:: K. Horváth Barbara

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Balaton-

fűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületével, mint gesz-

torral, közösen 2009. március 30-án pályázatot nyújtott be a

Papkeszin, intézményfenntartó társulásban működtetett

„Vadrózsa” Napköziotthonos Óvoda infrastrukturális

fejlesztésével kapcsolatban.

A pályázat elbírálása során a „Vadrózsa” Napköziotthonos

Óvoda 10 000 000  Ft egyszeri, vissza nem térítendő támo-

gatást nyert, amelyhez Papkeszi Községi Önkormányzat 2009.

évi költségvetéséből 2 500 000 Ft önrészt biztosított. Balaton-

fűzfő Város polgármestere az Önkormányzati Minisztérium-

mal 2009. október 20-án aláírta a támogatási szerződést,

aminek alapján az óvoda villamos-, és vízhálózat a vizes-

blokkok felújítása, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés és az

épület festése valósulhat meg.

A támogatási szerződés végrehajtására a Balatonfűzfő Város

Önkormányzata polgármestere, mint a pályázat végre-

hajtásáért felelős személy együttműködési megállapodás

keretében 2009. november 9-én megbízta Papkeszi község pol-

gármesterét, hogy a támogatási szerződésben foglaltak meg-

valósítása érdekében kérjen be ajánlatokat.

A fűtéskorszerűsítésre érkezett ajánlatok közül a Vázsony

Építő Kft. 3 197 096 Ft-os, a nyílászárók esetében az ADA-

BAU Kft. 3 076 008 Ft-os, a villamoshálózat felújítására Szabó

Ferenc Barna 1 471 158 Ft-os ajánlatát fogadtuk el, amelyeknél

az ajánlati áron kívül, figyelembe lett véve a műszaki tartalom,

a garanciavállalás és a referenciák.

Ezt követően Balatonfűzfő Város polgármestere, mint a gesztor

képviselője a kivitelezőkkel aláírta a vállalkozási szerződéseket,

amelyek alapján a munkálatok megkezdődhettek. 

Az eddigiekben a villamoshálózat korszerűsítése, a nyílászárók

cseréje és a fűtéskorszerűsítés történt meg, amelyek közül eddig

a villamos hálózat műszaki átvétele történt meg. Ezen jelen volt

Balatonfűzfő Város Polgármesteri Hivatala I. fokú építésügyi

hatóság képviselője.

A korszerűsítést követően az épület modernebb, takarékosabb,

esztétikusabb belsőt nyer, amelynek szükségessége vitathatat-

lan.

A felújítás során keletkező anyagok hasznosítását a képviselő-

testület tagjaiból választott bizottság felügyeli.

Az óvodaépülethez hasonlóan a papkeszi Kultúrház külső

nyílászáróinak cseréjét is sikerült megvalósítani, amely a

felújítás forrása a mozgókönyvtári normatíva Papkeszire eső

része. Ugyan ebből a normatívából vásároltunk a 2009. évben

projektort 173 625 Ft értékben.

Takarékos és körültekintő gazdálkodás lehetővé tette a

közvilágítás részbeni bővítését. A lakosság igényeit figyelembe

véve új lámpatestek kerültek felszerelésre, Colorchemia

lakótelepen 2 db Papkeszin 4 db, összesen 1 002 000 Ft értékben.

A képviselő-testület 2009. évben döntött arról, hogy 2009. évi

költségvetési forrásból 1 600 000 Ft értékben járdafelújításokat

hajt végre, együttműködve a Kossuth utcai vegyesbolt és a

Keszi ABC tulajdonosával, aki vállalta, hogy a két bolt körüli

járdafelújítás költségeinek felét átvállalja, annak ellenére, hogy

a járdaszakaszok önkormányzati tulajdonban vannak. A

kivitelezésre 2010. márciusától nyílik lehetőség.

A LEADER közösség tagjaival közösen benyújtott pályázat si-

keres esetén a meglévő park bővítésével a faluközpont megújul-

hat, nagyobb jobban felszerelt, igazi találkozóhelyet jelentő

közösségi tér jöhet létre.

A „pályázat” szót sokan mantraként ismételgetik, mintha az

elegendő volna ahhoz, hogy az elképzelt cél meg is valósuljon.

Egy forráshiányos településnek – különösen, ha az falu – igen

szűk a mozgástere a pályázatok területén, különösen azokon a

területeken, amelyek a falu életében jelentős változást hoznak:

útépítés, járdaépítés, felújítás, intézmények felújítása, bővítése.

Ezekhez jelentős, a falu erejét meghaladó önrész vállalásával

van mód. Sok esetben a pályázat előkészítő költségei is több

millió forint. Éppen ezért csak tervszerűen, a lehetőségek

figyelembe vételével érdemes és lehet pályázni.

Megújuló intézmények – közterek
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