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Egy nehéz év után, egy nehéz év elo
”tt
Ha dogozunk a kertben és egy munkafolyamattal végzünk, megfor-

lalkozóknak, sem pedig a lakosoknak, új adónemet nem vezet be.

dulunk és értékeljük az addig elvégzett munkánkat. Letöröljük az

Gondos, fegyelmezett gazdálkodással a hiány finanszírozható. A

izzadságot, kinyújtóztatjuk a megfáradt izmokat és örömmel vagy

hiány finanszírozhatóságakor mindenképpen el kell mondani, hogy

közönnyel, elégedettséggel vagy anélkül értékeljük a munkánkat.

az önkormányzat adókból származó kintlevősége ~4.500.000 Ft,

Hasonlóan tekintek vissza a 2011-es évre. Tudtuk, nehéz év vár

aminek behajtását meg kell kezdeni. A helyi adó az önkormányzat

ránk és nagyon fontos, hogy olyan költségvetést készítsünk, ami

egyik legfontosabb bevétele, ebből tartja fenn a települést, azokat a

teljesíthető és a lakosság érdekeit szolgálja. Több olyan esemény

szolgáltatásokat, amit a lakosság igénybe vesz.

történt Papkeszin, ami nagymértékben meghatározza a falu életét.
2011. október 1-jén közös körjegyzőséget alakítottunk ki Balaton-

A költségvetésben ~6.000.000 Ft-ot beruházásra és ~7.400.000 Ft-

fűzfővel, ami a lakosság érdekeit szolgálja. Ügyes-bajos dolgaikat

ot felújításra irányoz elő. Ezekből a tételekből tervezzük megvalósí-

továbbra is helyben intézhetik lakosaink, nem kell azért elutazni

tani urnafal építést a temetőben, a falugondnokság eszközeinek

Balatonfűzfőre. És ami nem elhanyagolható: így gazdaságosabban

fejlesztését és a feltételek javítását, a Papkeszi Kultúrház felújítását,

működhet a hivatal, és a jegyző megtakarított bérét Papkeszi

átalakítását, útburkolat felújítást és ebből biztosítunk pályáza-

úthálózatának fejlesztésére használhatjuk. Október elsejétől új

tokhoz önrészt. Mindezek mellett hasonlóan a korábbi évekhez,

körzeti orvos rendel a falu két rendelőjében. Fontos, hogy meg

továbbra is támogatja a településen működő intézményeket, így

tudtuk tartani a heti ötszöri rendelési időt (Colorban kétszer), ami-

kiemelten az iskolafenntartó Papkeszi Református Egyházközséget

hez már úgy hozzászoktunk.

Bőven volt kiadásunk 2011-ben:

~7.500.000 Ft-tal, valamint tulajdonosként részt vesz az isko-

egyházközösségeink (iskola, egyházak) 8.500.000 Ft, Vadrózsa

laépület EU-s forrásból megvalósuló energiatakarékos felújításában

Napközi otthonos tagóvoda 6.900.000 Ft, Mókuska Bölcsőde

azzal, hogy pályázati önrészhez 5.650.000 Ft-tal hozzájárul. Ennek

500.000 Ft, Japán hitel 1.450.000 Ft, civil szervezetek 730.000 Ft.

a hozzájárulásnak a megtérülése már a következő tanévben

És a legnagyobb tétel a volt képviselők (2002–2006 időszak)

elkezdődik azzal, hogy jelentősen csökkennek az intézmény fenn-

9.700.000 Ft „tisztelet díj”kifizetése. Szeretném megemlíteni azok-

tartási költségei, így többet fordíthat az iskola pedagógiai munkájá-

nak a képviselőknek a nevét, akik felajánlották elmaradt tisztelet-

nak fejlesztésére, a szakmai eszközeinek fejlesztésére, aminek

díjukat Papkeszi jövőjéért: Pongó Irén, Savanyu Gyula, Kiss Gergő,

közvetlen haszonélvezői a papkeszi gyerekek.

Hegedűs Vilmos. De voltak komoly nyertes pályázataink: KEOP
6.2.0/A Fenntarthatóbb életmód és fogyasztási lehetőségek

Elismerve a helyi civil szervezetek fontosságát a település életében

elősegítése 5%-os önrésszel, ÖNHIKI (1.) 4.450.000 Ft, ÖNHIKI

850.000 Ft-ot különített el támogatásukra. A Vadrózsa Napközi-

(2.) 5.000.000 Ft, ÖNHIKI (3.) 286.000 Ft, rövidlejáratú hiteltör-

otthonos Tagóvoda fenntartásához 6.557.000 Ft-tal, a Mókuska

lesztési támogatás 5.077.316 Ft.

Bölcsőde működéséhez 800.000 Ft-tal, valamint a karbantartási
munkák elvégzésével járul hozzá.

A nehéz gazdasági helyzet ellenére sikerült a folyószámlahitelünket
35.000.000 Ft-ról 24.000.000 Ft-ra csökkenteni. Úgy gondolom, a

Úgy gondolom, nem szégyenkezhetünk, ha visszatekintünk az előző

válság ellenére ez egy nagy lépés. De arról sem szabad elfeledkezni,

évre. Legyünk büszkék az eredményekre, de sok még a tenni való.

hogy 2011. december 1-én eltörölte a kormány az úgy nevezett
japán hitelünket, amit még 2019-ig fizetnünk kellett volna.

„Semmi sem elérhetetlen,csak az, amiben nem hiszünk.”
(Szűcs Szabolcs)

A 2012. évi költségvetést 121.271.000 Ft kiadással és 91.567.000 Ft
bevétellel és 29.704.000 Ft hiánnyal fogadta el a Képviselő-testület.
A 2012-es év mindenkinek nehéz év lesz, ezért Papkeszi Képviselő-

RÁCZKEVI LAJOS

testülete úgy döntött, hogy az adók mértékét nem emeli sem a vál-
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Önkormányzati hírek
Döntött a településrendezési terv módosításáról, amelyet helyi
vállalkozók kértek annak érdekében, hogy pályázatokon tudjanak indulni. A módosítás költségeit a kérvényezők vállalták.
Megtárgyalta a helyi adók mértékéről szóló előterjesztést és úgy
határozott, hogy az adók mértékét a 2012. évben nem változtatja. Így a helyi adók az alábbiak szerint alakulnak:

A Képviselő-testület 2011. december 14-én tartotta soron következő ülését. Az ülésen – többek között – az alábbiakról döntött:
Meghallgatta és elfogadta a Kirendeltség 2011. évi munkájáról
szóló beszámolót.
Meghatározta a Testület 2012. évi munkatervét.
Jogszabály

Adónem

4/1999. (II.26.) helyi rendelet a kommunális adóról

magánszemélyek kommunális adója

4/2003. (III.28.) helyi rendelet a helyi iparûzési adóról

helyi iparűzési adó

A 2012. év első rendes ülését január 25-én tartotta a Testület.
Ezen az ülésen döntött:
Elfogadta a Balatonfűzfő Városával közösen fenntartott
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde költségvetését. A költségvetésen
belül a papkeszi „Vadrózsa” Napköziotthonos Óvoda kiadási
főösszege 29.171.000 Ft, amelyhez az Önkormányzat a 2012.
évben 6.557.000 Ft-ot biztosít, az összes kiadás 22,5%-át.

13.000 Ft/adótárgy/év
adóalap 2%-a
1.300 Ft/m2

5/2003. (III.28.) helyi rendelet az építményadóról építményadó

A 2012. évet a Képviselő-testület január 18-án rendkívüli üléssel kezdte, amelyen a járások kialakításával kapcsolatban társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetről fogalmazta meg
álláspontját.
Az ülésen a környező településekkel történt előzetes
egyeztetések alapján, figyelembe véve a jelenlegi helyzetet, az
alábbi véleményt alakította ki és küldte meg az illetékes minisztériumnak:
1. Támogatja Balatonfűzfő Városnak a járási székhely státusz
megadását.
2. Amennyiben az 1. pont szerinti javaslat nem támogatható,
úgy támogatja Balatonalmádi városnak a járási székhely státusz megadását.
3.1. Javasolja, kerüljön módosításra az a törvényi rendelkezés,
miszerint közös önkormányzati hivatal csak egy járáson
belül jöhet létre.
3.2. Kezdeményezi Papkeszi Községnek elsősorban a létrejövő
Balatonfűzfő járáshoz, másodsorban a létrejövő Balatonalmádi járáshoz, amennyiben ezen járások nem jönnek
létre, úgy a Balatonfüredi járáshoz történő átsorolását.

Mértéke a 2011. évben

Első fordulóban megtárgyalta és elfogadta a település 2012. évi
költségvetési tervezetét. Felülvizsgálta a polgármester illetményét, költségtérítését, valamint az alpolgármester költségtérítését.
Elfogadta a kulturális szervező beszámolóját a 2011. évi
tevékenységéről, valamint a 2012. évi munkatervét. Hasonlóképpen döntött a kultúrházak szervezeti és működési szabályzatáról.
Hozzájárult ahhoz, hogy a NAPÁVA Szociálisgondozó Nonprofit Kft. a település közigazgatási területén szociális
tevékenységet folytasson.
A Képviselő-testület 2012. február 8-án tartott ülésén elfogadta a
település 2012. évi költségvetését 121.271.000 Ft kiadási,
91.567.000 Ft bevételi főösszeggel, és 29.704.000 Ft hiánnyal.
Elfogadta a civil szervezetek elszámolását a nekik nyújtott 2011.
évi támogatásról, a 2012. évi mozgókönyvtári ellátás
szerződését, amelyben a 800.000 Ft éves támogatásból 200.000
Ft-ot biztosít a Papkeszi Kultúrházban működő mozgókönyvtár
állománygyarapítására. Ugyan ezen az ülésen döntött a kulturális szervező javaslatairól, amely alapján a colori klubkönyvtár
állománygyarapítására saját forrásából 50.000 Ft-ot biztosít, a
2011. év II. félévében befolyt terembérleti díjat (112.550 Ft) és
a 2012. év I. félévében befolyó terembérleti díjakat a Papkeszi
Kultúrházban színpadfelújításra fordítja.
Döntött a Papkeszi Kultúrház felújításához szükséges tervezői
ajánlatokról, amelyek közül az SB-Építésziroda Kft. ajánlatát
fogadta el bruttó 240.000 Ft értékben.

Karácsonyi rendezvények
Az eddigiekhez hasonlóan 2011-ben is az Adventi esték rendez-

2010-ben a nézők hiányolták a Télapót, ezért ezen a rendezvényen

vénysorozat harmadik programjaként került megvalósításra

megérkezett Télapó, aki a gyerekeknek – akik, elég bátrak voltak

Colorban a karácsonyi műsor december 11-én. A műsor

egy verset vagy dalocskát előadni –, szaloncukrot adott ajándékba.

Ráczkevi Lajos polgármester úr ünnepi beszédével kezdődött,

Ezt követően megvendégeltük az érdeklődőket, forralt borral, teá-

majd egy vers következett Egy fenyő álma címmel. Ezt követően

val, kakaóval és kaláccsal, és természetesen a legkülönfélébb ízű

a Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport tagjainak

szaloncukorral.

előadásában a Holle anyó című mesejátékot tekinthették meg az

December 18-án Papkeszin került sor a Falukarácsonyi rendez-

érdeklődők.

vényre. Ismét volt karácsonyi vásár, ahol mézet, kürtős kalácsot,
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házi készítésű süteményeket, foltvarrással és egyéb technikákkal

díjátadására került sor. A díjakat Baksa Árpád az egyesület elnöke

készült ajándéktárgyakat lehetett vásárolni.

és Ráczkevi Lajos polgármester adta át. A sütemények receptjeit

A Falukarácsony Ráczkevi Lajos polgármester úr ünnepi beszédével

olvashatják a Papkeszi Hírlapban és a település honlapján is.

kezdődött. Ebben az évben is díjaztuk a Papkeszi Községi Könyvtár

A Falukarácsonyi műsor első fellépői a „Vadrózsa” Napköziottho-

legtöbbet kölcsönző olvasóit. Egy kistelepülés kis könyvtára

nos Tagóvoda katica csoportjának kisgyermekei voltak, majd a

számára minden kölcsönzés jelentőséggel bír, de azok az olvasók,

Bocskai István Református Általános Iskola diákjai léptek színpad-

akik az év folyamán rendszeresen látogatják az intézményt és rend-

ra megható műsorukkal. Végül a Holle anyó című mesejáték követ-

szeresen kölcsönöznek, megérdemlik, hogy érdeklődésüket

kezett a Rest Macskák előadásában. A műsor után itt is meg-

megköszönjük. A település könyvtárából 2011-ben összesen 505

vendégeltük a lakosságot.

kötetet kölcsönzött a beiratkozott 56 olvasó. A 14 év feletti olvasók

Köszönöm a segítségüket mindazoknak, akik az elmúlt évben bár-

közül most is Vadas István kölcsönözte a legtöbb könyvet, majd

milyen módon segítettek a rendezvények megvalósításában. Bízom

Czifra Margit, és Szilvai Józsefné; a 14 éven aluliak közül Magas

abban, hogy az idén is számíthatok a segítségükre.

Mária Mercédesz, Takács Erik és Pirger Renátó Márió. Jutalmuk
most is oklevél és könyv volt. Ezt követően a Papkeszi Őszirózsa

SAVANYU BEÁTA

Nyugdíjas Klub által szervezett Luca-napi süteménysütő verseny

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

A 2012. év kezdetén a Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klubnál
A Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagsága 2012. január 3-án
megtartotta éves közgyűlését. A rendezvényen részt vett Ráczkevi
Lajos polgármester és Savanyu Beáta kulturális szervező. Az

hirdetik a II. világháborúban elesett hős magyar katonák,
bajtársaink dicső emlékét, elhunyt hozzátartozóink, Papkeszi
polgárainak halhatatlanságát az idők végezetéig.”

egyesület elnöke Baksa Árpád részletesen ismertette az előző év
eseményeit, programjait, majd egy szép szlovákiai magyar népköl-

A beszéd után, a PÖNYK hölgytagjai Hanák Mária: Apa soha nem

téssel kívánt mindenkinek sikeres és boldog új esztendőt.

jön vissza címmel, egy elesett hős katona lányának visszaem-

A beszámoló és az éves munkaterv elfogadása után a titkár, Sztána

lékezését adták elő. Az előadás után a hősi emlékműnél Horváth

Lászlóné tájékoztatta a jelenlévőket a klub anyagi helyzetéről. A

István felolvasta az elesett hős katonák és községünk polgárainak

tagság kéri azokat a Papkeszin élő nyugdíjasokat, akik nem tagjai

névsorát, akik a háború idejében veszítették el életüket. A megem-

az egyesületünknek, fontolják meg belépési szándékukat. A jelenle-

lékezés koszorúzással ért véget.

gi létszámunk 41 fő, örömmel várunk tehát minden kedves nyugdíFt/hó. Az egyesületi pénzforgalom bonyolítása a Zirci Takarék-

A 2012. évi munkatervünk, programunk a következő:
Január 3. 16.00 Beszámoló, évnyitó közgyűlés, tagdíjfizetés,

szövetkezet Balatonfűzfői Kirendeltségén valósul meg. Minden

kisterem

pénzügyi támogatást örömmel fogadunk és előre is megköszönünk.

Január 14. 15.00 Emlékműsor a II. világháború hősei, áldozatai
tiszteletére* Papkeszi Kultúrház nagyterem, Hősi emlékmű
Február 7. 16.00 Klubfoglalkozás, kisterem
Március 6. 16.00 Klubfoglalkozás, Nőnap, a hölgyek köszöntése,

jast, csatlakozzanak hozzánk. A klub tagsági díja 2012. évben 200,-

Bankszámlaszámunk: 73900102-11075473 Ügyintézés helye: Zirci
Takarékszövetkezet Balatonfűzfői Fiókja Címe: 8175 Balatonfűzfő,
Bugyogóforrás u. 34.

kisterem
Január 14-én szombat délután klubunk szervezésében méltóképpen
emlékeztünk a hatvankilenc évvel ezelőtt történt eseményekre, a II.
világháború magyar szempontból legszomorúbb tragédiájára. A
közel hét évtized távlatában is fájdalmas ez a megemlékezés, amely
a 2. magyar hadsereg totális összeomlásáról, a háború véres magyar
valóságáról szólt.
Beszédemben többek között az alábbiakat említettem:

„Mi, a mai napon itt megjelentek mutassunk példát ezen
megemlékezéssel tisztelegve az elesett és megnyomorított hősök
előtt. Emlékezzünk a 2. magyar hadseregre, hadtesteire,
hadosztályaira, az egységekre, alegységekre, a benne szolgáló és
életüket áldozó katonákra. Drága bajtársaim emlékezünk rátok.
Hiszem, hogy a templomkertben álló, vagy az országban és
határain kívül létező emlékművek és emlékoszlopok tovább

Március 17. 16.00 „Petőfi Sándor versei” Veszprém kistérségi
nyugdíjas versmondó verseny* Papkeszi Kultúrház nagyterem
Március 15. Nemzeti ünnep**
Április 3. 16.00 Klubfoglalkozás, kisterem
Április 21. 08.00 Fürdőlátogatás Tamási*
Április 23. 15.00 Föld Napja aktivitás, a falu apraja nagyja,
folyó és falutakarítás, Papkeszi község kijelölt területe**
Május 8. 17.00 Klubfoglalkozás, kisterem
Május 12–15. 17.00 Papkeszi Helytörténeti kiállítás* Papkeszi
Kultúrház nagyterem

Június 5. 17.00 Klubfoglalkozás, szalonnasütés, Papkeszi
közösségi park

Június 9. 07.00 Bakonybél kirándulás*
Július 3. 17.00 Klubfoglalkozás, névnaposok köszöntése, Papkeszi Kultúrház nagyterem
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Július 20–21. Papkeszi Falunapon részvétel**
Augusztus 7. 17.00 Klubfoglalkozás, kisterem
Augusztus 20. Nemzeti ünnep**
Szeptember 4. 17.00 Klubfoglalkozás, kisterem
Szeptember 22. Szüreti felvonulás és bál**
Október 2. 16.00 Klubfoglalkozás, kisterem
Október 23. Nemzeti ünnepi műsorban részvétel**
Október 31. 15.30 Mindenszentek és Halottak napi megemlékezés, műsor* Papkeszi községi temető
November 6. 16.00 Klubfoglalkozás, kisterem

2012. február

December 4. 16.00 Évzáró klubfoglalkozás, névnaposok
köszöntése*
Megjegyzés: *a PÖNYK szervezi és rendezi, **községi rendezvény,
a PÖNYK résztvevő
Programban szereplő aktivitás és időpontváltozás lehetséges.
Rendezvényeinkre szeretettel várjuk Papkeszi lakosságát.
SIMON JÓJÁRT SÁNDOR
PÖNYK

ELNÖKSÉGI TAG

Költészet napja 2012.
Papkeszi Község Önkormányzata Versmondó versenyt szervez,

Kategóriák:

melynek célja a Költészet napjának méltó megünneplése.

• óvodás,
• általános iskola alsó tagozatos,

A versenyre jelentkezni Juhász Gyula és kortársainak verseivel lehet.

• általános iskola felső tagozatos,
• középiskolás, felnőtt.

Javasolt költők:
Juhász Gyula, Ady Endre, Babits Mihály, Füst Milán, Gárdonyi
Géza, Illyés Gyula, József Attila, Karinthy Frigyes, Kassák
Lajos, Kosztolányi Dezső, Márai Sándor, Radnóti Miklós,
Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Weöres Sándor

A rendezvény időpontja: 2012. április 14-én 15.00
Helyszíne: Kultúrház, Papkeszi, Fő u. 21.
Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók:
A jelentkezési határidő: 2012. március 19.

Szabályok:

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet (kérhető a Kultúrházak-

Egy-egy kategória elindításához minimum 5 fő jelentkezése szük-

ban, vagy letölthető a település honlapjáról). A jelentkezési lapot a

séges. Jelentkezni egy verssel lehet, a szerző és a cím pontos meg-

megadott határidőig a rendezvény szervezőjénél kell leadni szemé-

jelölésével. A műveket felolvasni nem lehet.

lyesen vagy elektronikusan az epapkeszi@gmail.com email címen.

További információ: 588-680, vagy 484-556 telefonszámokon
A verseny értékelése:

kérhető a Kultúrházak nyitva tartási idejében.

A produkciókat 3 fős zsűri értékeli, amely mindegyik kateSAVANYU BEÁTA

góriában az 1–3. helyezetteknek oklevelet és könyvjutalmat ad ki.

Bocskai István Református Általános Iskola programajánlója
leendő elsősöknek
Iskolánk már négy éve a református egyház fenntartásában

Bocskai napok: 2012. április 11–12–13. Játékos sportversenyek,

működik. Mindketten régóta vagyunk a pedagógus pályán. Hosszú

vetélkedők,

évek tapasztalatait hasznosítjuk tanításunk során. Törekszünk a

vendégiskolák és meghívott vendégek közreműködésével.

maximális

és a hagyományőrzés átadása. Nagy hangsúlyt fordítunk arra, hogy

Szülői értekezlet: 2012. május 17-én 16.30 órai kezdettel.
Tekergő program: 2012. februártól–májusig.
Február 28-án 16.15 órától Ismerkedés a sulival – Kitűző, jelen-

a saját tanulóinkban erősítsük az egymás iránti szeretetet,

léti füzet kiosztása, leendő elsősök végigvezetése az iskolában.

tiszteletet, megbecsülést és a felnőttek iránti helyes viselkedési formegtanítani a helyes gondolkodási formák elsajátítására, becsület-

Március 20-án 16.15 órától Tavaszköszöntő kézműves
foglalkozás.
Április 24-én 16.15 órától Számtanoda – Játékos feladatok

tel felkészíteni a felsőbb osztályokban folytatott tanulmányokra.

gyerekeknek és felnőtteknek.

tudás átadására, a hitbéli és erkölcsi élet erősítésével.

Célunk a tudás iránti vágy felkeltése, a nemzeti identitás megtartása

mát. Nyitottak és befogadóak legyenek az új iránt. Igyekszünk őket

kézműves

foglalkozások,

kulturális

műsorok,

Május 22-én 16.15 órától Kéz a kézben – Sor- és váltóverseny
Nyílt nap: 2012. március 2. 08.00–12.00 óráig Lehetőség a

gyerekeknek és felnőtteknek. Nap végén szalonnasütés.

leendő első osztályos osztálytanítók óráinak látogatására.

Beiratkozás: 2012. március 20–21–22. 08.00—16.00 óráig.

LEPOSA KATALIN

ÉS

KOVÁCSNÉ MISKEY TÜNDE
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Pingpongosok a suliban
Iskolánkban nagy népszerűségnek örvend az asztalitenisz. Évek
óta részt veszünk a körzeti és megyei asztalitenisz versenyen,
ahol szép sikereket értünk el eddig is.
Ebben a tanévben a körzeti diákolimpiát január 17-én rendezték
meg Várpalotán, ahol újra eredményesen szerepeltünk, sok
éremmel gazdagodtunk. A leányok mezőnyében nem akadt
ellenfelünk. 1. helyezett: Mester Bianka, 2. Horváth Boglárka,
3. Takács Donáta, 4. Varga Dalma.
A fiúknál egy ezüst és egy bronz érem került hozzánk.
2. helyezett Fekete Márk, 4. Horváth Bálint. A legjobbak
kiérdemelték a megyei versenyen való részvételt Veszprémben.
Gratulálunk a győzteseknek, további eredményes versenyzést és
jó sportolást kívánunk!
Felkészítő tanár: Bertáné Pintér Judit

Egy Madáretető-készítő novemberi délután…
…kicsik, nagyobbacskák, nagyok és anyukák, apukák, nagypapák gyülekeztek az iskola folyosóján.
A nagyfiúk segítettek bepakolni a Balatonfűzfőről érkező Pintér
házaspárnak a sok „nyersanyaggal” teli dobozokat. Madáretető
barkács délutánra készülődtünk. A résztvevőknek egyetlen
kalapácsot és fantáziadús alkotókedvüket kellett csak magukkal
hozni, mert Eszter néni és István bácsi rengeteg deszkát, lécet,
különböző vastagságú nyírfaágat, tetőanyagot, szöget, fűrészt,
fogót hozott. A Nyugdíjas Klub tagjai is jöttek segíteni.
Egy-kettőre nagy munkamoraj, hangos, ütemes kopácsolás
jelezte a jókedvű munka menetét. A serényen dolgozó ügyes
kezek nyomán különböző nagyságú, formájú madáretetők
„büszkén” sorakoztak egy közös fotózásra, majd alkotását mindenki haza is vihette. Egy kedves család jóvoltából még az iskola udvarán lakó madárkáknak is jutott egy etető.
Reméljük, faluszerte hamarosan rátalálnak a „terített asztalra”,
s így segítségünkkel túlélik a várható hideg, téli napokat
hasznos madaraink !

A résztvevők nem csak műveikkel, hanem egy kedves, jó hangulatú délután sikerélményével térhettek haza.
BOZZAYNÉ PINTÉR KRISZTINA

Papkeszi Községi Önkormányzat beépítési kötelezettséggel eladásra meghirdeti a tulajdonában lévő, Papkeszi belterületén elhelyezkedő ingatlanokat:
Helyrajzi szám
193/3
455
456

Minősítés
Kivett,
beépítetlen
terület
Kivett,
beépítetlen
terület
Kivett,
beépítetlen
terület

Elhelyezkedés

Telekméret

Bruttó vételár

Fő utca

1.186 m2

762.000 Ft

Dózsa Gy.
utca

937 m2

843.300 Ft

Dózsa Gy.
utca

938 m2

844.200 Ft

Az ingatlanok értékesítésével és beépítésével kapcsolatos feltételeket a 8/2011.
(IX. 2.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonát képező
építési telkek értékesítésnek elveiről tartalmazza.
A részletekről felvilágosítást ad Ráczkevi Lajos polgármester.

Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata tisztelettel
meghívja a település lakosságát az
1848-49-es forradalom és szabadságharc
emlékműsorára, amely
2012. március 15-én 10.30 órától
kerül megrendezésre a papkeszi Kultúrházban.
Az emlékműsort követően kerül sor
a 2011-ben született gyermekek emlékfájának
elültetésére a közösségi parkban.
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Sütikavalkád Luca napján
A Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
2011. december 13-án rendezte meg
Luca-napi süteménysütő versenyét. A
rendezvényre kizárólag házi készítésű
süteményekkel lehetett nevezni, vállalva,
hogy a finomság frissen készült. A
versenyre kilencen jelentkeztek, ennél
sokkal több, összesen tizenkét féle
süteménnyel. A sütiket először a három
főből álló zsűri (Baksa Árpád, Simon
Jójárt Sándor és Barnóczki Bertold
Boldizsár) kóstolta meg, majd a közönség is megízlelhette a remekműveket. A
zsűri meghozta döntését, ismertette, ezt
követően pedig közönségszavazásra
került sor, ahol az volt a szabály, hogy
csak azokra a sütikre lehet szavazatot
leadni, amelyik nem lett dobogós. Az
alábbi eredmény született:
I. Horváth Istvánné – hájas krémes
II. Savanyu Gyuláné – karácsonyi mix
III. Varga Andrásné – karácsonyi mix
Közönségdíjasok:
Csirke Józsefné – dedi süti
Varga Gizella – madártej szelet
További versenyzők:
Balatoni Józsefné – méhecske
Takács Sándorné – angol szelet
Horváth Lászlóné (MACSOSZ képviseletében) – francia mákos szelet
Kovács Andrásné - őszibarack
A verseny díjátadására a Falukarácsonyi
műsoron került sor. Ígértünkhöz híven a
süteményrecepteket megjelentetjük a Papkeszi Hírlapban és a település honlapján.
A Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
nevében szeretettel megköszönöm minden jelentkezőnek és érdeklődőnek a
programon való részvételt.
BAKSA ÁRPÁD
AZ EGYESÜLET ELNÖKE

sárgájával, ecetes sós langyos vízzel rétes
tésztát készítünk, elég puhára. A hájat
hét felé, a tésztát nyolc felé osztjuk.
Tenyérnyi darabokra nyújtjuk a tésztát,
rányomkodjuk a hájat, egymás tetejére,
amíg el nem fogy. Alul-felül tészta
legyen, lisztezett deszkán kisodorjuk.
Összehajtogatjuk felülről lefelé – alulról
felfelé, majd az oldaláról is ugyanígy.
Pihentetjük fél órát, ezt kétszer megismételjük, két nagy vagy négy kicsi lapot
nyújtunk belőle. Forró sütőben aranybarnára sütjük.

juk a lisztet, a tojást és 1 kávéskanál
szódabikarbónát. 4 lapot sütünk.
Krém: 20 dkg cukrot és 20 dkg margarint habosra keverni.
1/2 l tejet 6 ek liszttel felfőzni. Ha kihűlt
hozzákeverjük a margarinos krémhez.
Ezután ketté vesszük a krémet, az
egyikbe citromot (levél és a reszelt héjat
is), a másikba kakaót teszünk. Rétegezéskor a kakaós krém kerüljön középre.
A tetejére csokimázat teszünk.

Francia mákos szelet
Horváth Lászlóné receptje

Hozzávalók a krémhez: 6 dl tej, 1 vaníliás cukor, 3 tojássárgája, 3 kanál cukor,
2 kanál liszt, 2 kanál vaníliás pudingpor.
A cukrot kikeverjük a tojássárgákkal,
majd a liszttel és a pudingporral, kevés
tejjel tovább keverjük csomómentesre,
majd lassan az összes tejet hozzáöntjük.
Állandó keverés mellett sűrű krémmé
főzzük lassú tűzön.
A forró krémbe a 4 tojás habját belekeverjük, amit 2 kanál cukorral felvertünk.
Kihűlés után a krémet két lap közé tesszük.
A krém tetejére tehetünk tejszínhabot is.
Fontos! A felső lapot előre fel kell
szeletelni és úgy tenni rá a krémre.

I. helyezett Hájas krémes

Közönségdíjas Dedi-süti

Horváth Istvánné receptje

Csirke Józsefné receptje

Hozzávalók: 25 dkg liszt, 15 dkg háj,
1 db tojás sárgája, 1 kk ecet, kevés só
A megtisztított, finomra ledarált sertés
hájat 5 dkg liszttel jól összekeverjük,
félre tesszük. 20 dkg liszttel, a tojás

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 5 dkg cukor,
4 ek barack lekvár, 1 egész tojás, 5 dkg
margarin
A cukrot, margarint és a lekvárt gőz
felett habosra keverjük. Majd hozzáad-

Hozzávalók:
Piskóta: 6 db tojás, 4 dl kristálycukor, 6
evőkanál víz, 1 dl étolaj, 4 dl finom liszt,
2 kávéskanál sütőpor, 3 dl mák
(őröletlen!)
Mézes lapok: 30 dkg finom liszt, 10 dkg
porcukor, 5 dkg margarin, 1 evőkanál
méz, 1 db tojás + 1 sárgája, 1 kávéskanál
szódabikarbóna
Krém: 3 db tojássárgája, 1 csomag
vaníliás cukor, 15 dkg porcukor, 1 és fél
csomag margarin (kb. 35-37 dkg), 2 cso-
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mag vaníliás pudingpor, 7 dl tej,
tortabevonó
Piskóta: A tojások sárgáját habosra keverjük a kristálycukorral, majd apránként
hozzáöntjük a vizet, és az étolajat. Lazán
belekeverjük a tojások keményre vert habját, majd óvatosan összekeverjük a liszt, a
sütőpor és az ŐRÖLETLEN mák keverékével. Lassú tűzön tűpróbáig sütjük.

Mézes lapokhoz összegyúrjuk az alapanyagokat. Két lapot sütünk belőle.
Krém: habosra keverjük a tojássárgákat a
vaníliás cukorral, a porcukorral, és a margarinnal. A pudingport megfőzzük a tejjel, ha kihűlt a két krémet összekeverjük.
Összeállítás: alulra kerül az egyik mézes
lap, amire rákenjük a krém felét, rátesszük a mákos piskótát, rá a maradék
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krém és végül a második mézes lap. A
tetejére csokoládé mázt készítünk
tortabevonóból. Csokimáz helyett lehet
tenni a tetejére a sütemény krémjéből,
amit megszórunk durvára vágott pirított
dióval (15 dkg)
(További receptek az áprilisi és a júniusi
számokban.)

A Kultúrházakban megrendezésre kerülő programok
Február
Február 2. Farsangi játszóház 16 órától
Colorban
Február 4. Farsangi játszóház 15 órától
Papkeszin
Február 7. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas
Klub klubfoglalkozása 16 órától a
Kultúrház kistermében
Február 16. Színházlátogatás a Turay
Ida Színház Balfácánt vacsorára című
előadására.
Február 17. Farsangi rendezvény –
„Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda
rendezvénye
Február 18. Farsangi jelmezes bál – Rest
Macskák Amatőr Színjátszó Csoport
rendezvénye
Március
Március 6. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása 16 órától a
Kultúrház kistermében
Március 14. Ünnepi megemlékezés – a
Bocskai István Református Általános
Iskola rendezvénye 13 órától a Kultúrház nagytermében
Március 15. Az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc emlékműsora 10.30kor Papkeszin.

Március 17. „Petőfi Sándor versei”
Veszprém kistérségi versmondó verseny
– Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
rendezvénye 16 órától a Kultúrház
nagytermében
Március 19. Irodalmi teaház 18 órától
Március 24. Húsvéti játszóház 15 órától
Március 29. Húsvéti játszóház Colorban
16 órától

Április
Április 3. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas
Klub klubfoglalkozása 16 órától a
Kultúrház Kistermében
Április 11. Versmondó verseny – a Bocskai
István Református Általános Iskola rendezvénye a környező települések református iskolái bevonásával
Április 10–14. Költészet napi rendezvények
Április 10. A rendezvénysorozat megnyitása, Felolvasószínpad 19. századi költemények
Április 12. Kiállítás és irodalmi est (Ágh
István)
Április 14. Versmondó verseny
Április 19. Színházlátogatás
Április 23. Falutakarítás a Föld Napja
alkalmából 15 órától a lakosság segítségével

Május
Május 1. Majális – főzőversennyel a
Kultúrház udvarán, térzenével. Kezdési
időpont: 15 óra.
Május 5. Anyák napi műsor Colorban
15 órától

Május 6. Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport előadása
Május 8. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas
Klub klubfoglalkozása 16 órától a
Kultúrház kistermében
Május 12–15. Helytörténeti kiállítás –
Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
rendezvénye 17 órától a Kultúrház
nagytermében
Május 21. Irodalmi teaház 18 órától
Május 26. Gyermeknap
Június
Június 1. Óvoda évzáró rendezvénye
Június 4. Pedagógus napi ünnepség a
településen működő oktatási és nevelési
intézmények dolgozói részére.
Június 5. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas
Klub klubfoglalkozása 17 órától a
Közösségi parkban
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Felhívás Petőfi Sándor versmondó versenyen való részvételre
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub, a kialakult hagyományoknak megfelelően, 2012. március 17-én tartja Papkeszi községben a III. „Petőfi Sándor versei” versmondó versenyt.
Szeretettel hívjuk községünkbe azokat versmondó nyugdíjasokat, akik a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása településein laknak és Petőfi Sándor költészetét kedvelik. A versenyen a
költő által írt, egy szabadon választott verssel lehetséges részt
venni.
Résztvevők: a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
településeinek nyugdíjasai.
A verseny időpontja: 2012. március 17. (kezdési időpont a
jelentkezők létszámától függően kerül kialakításra)
A verseny helyszíne: Papkeszi község Művelődési Háza
Jelentkezési határidő: 2012. március 9.
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 személyesen a Művelődési Házban Savanyu Beáta kulturális szervezőtől
igényelni. Felvilágosítás telefonon: 88/588-680-as telefonszámon.
PAPKESZI ŐSZIRÓZSA NYUGDÍJAS KLUB
A verseny fővédnöke: Köbli Miklós, Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás elnökhelyettese
A verseny védnöke: Dr. Praznovszky Mihály, irodalomtörténész, muzeológus, Ráczkevi Lajos, Papkeszi község
polgármestere
A zsűri tagjai: Vándorfi László, Pannon Várszínház igazgatórendező, a zsűri elnöke, Oravecz Edit, Pannon Várszínház színművésznő, Bollók Gyula, Bocskai István Református Általános
Iskola, igazgató

Tisztelt Papkeszi Polgárok!
Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub a kialakult hagyományok szerint
megrendezi Papkeszi helytörténeti kiállítását 2012. május 12–15-ig, a
község Művelődési Házában éves munkatervének megfelelően.
A kiállítás anyagát szándékaink szerint ebben az évben is a község lakossága bocsájtja rendelkezésünkre, a kiállítás idejére. Az emléktárgyak,
eszközök, és különböző értékek összegyűjtésében kérjük az Önök és a
Civil szervezetek segítségét, a helyi aktivisták ismereteit és támogatását.
Mi szeretnénk, ha az Önök segítségével, saját megelégedésünkre,
mindenki számára be tudnánk mutatni:
• konyhai edényeket, tárgyakat, eszközöket
• falvédőket, asztalterítőket, konyharuhákat, szalvétákat
• ruhákat, kiegészítőket, cipőket, csizmákat, ágyneműket
• fényképeket, festményeket, szentképeket, szobrokat
• térképeket, tervrajzokat, régi pénzeket, kötvényeket
• régi könyveket, képeslapokat, igazolványokat, okleveleket
• játékokat, hangszereket, régi típusú rádiókat, televíziókat,
• cégtáblákat, fali-, és álló órákat, kitüntetéseket, mesterleveleket,
• bútorokat, sparherteket, kályhákat, szőnyegeket, szőtteseket,
kézműves tárgyakat.
Úgy ítéljük meg, hogy igen gazdag múltunk érdekes tárgyiasult eszközei
vannak az Önök, a mi tulajdonunkban, amelyet mindenki számára
elérhetővé kell tenni, be kell mutatni és meg kell menteni a feledéstől. A
fent felsoroltakból, ha Önnek van a birtokában eszköz, tárgy, vagy
anyag azt 2012. május 9-ig a Művelődési Házban Savanyu Beáta kulturális szervezőnél jelezze személyesen, vagy telefonon a 88/588-680-as
számon az alábbi időpontokban:
Hétfő 15.00–19.00; Kedd 10.00–14.00; Szerda 11.00–19.00;
Csütörtök 08.00–13.00; Péntek 10.00–17.00
Köszönjük előre is, szíves támogatásukat:
PAPKESZI ŐSZIRÓZSA NYUGDÍJAS KLUB

CASCÓS ÖNRÉSZ
JÓVÁÍRÁS
Ha Önnek saját maga által okozott gépjárműkára
van és rendelkezik CASCO biztosítással,
de sokallja az önrészt,akkor kérje díjtalan
tájékoztatónkat arról, hogy a javítás mértékétől
függően mekkora részt tudunk átvállalni
az ÖN részéből!

TELETANK AKCIÓ
Amennyiben az Ön autójában egy másik jármű
okozott kárt akkor az okozó jármű felelősségbiztosítása
fizeti az Ön kárát. Ebben az esetben ha a javítással
a műhelyünket bízza meg és a javítás nettó végösszege
meghaladja a 250.000 Ft-ot akkor teljesen mindegy
mennyi üzemanyag volt az autójában –
mi teletankoljuk saját költségünkön
és azt számlával igazoljuk.

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Auto Quality Kft.
Veszprém Lahner Gy. U 12
Tel.: 70/3342-976 • www.autopolir.hu

Hirdessen Ön is a
Papkeszi Hírlapban!

Papkeszi Hírlap

2012. február

11

Tisztelt Lakosság!
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a településen működő könyvtárak és kultúrházak nyitva tartási ideje megváltozott az
alábbiak szerint:
Papkeszi:
Hétfő: 15.00–19.00
Kedd: 10.00–14.00
Szerda: 11.00–19.00
Csütörtök: 8.00–13.00
Péntek: 10.00–17.00
Color:
Kedd: 17.00–21.00
Csütörtök: 16.00–20.00
Elérhetőségek:
Papkeszi: 588-680

Color: 484-556
Email cím: epapkeszi@gmail.com
A település könyvtáraiban és internet
elérési pontjain az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe:
Könyvtárak:
Az érvényes olvasójeggyel rendelkező
olvasók az alábbi szolgáltatásokat
vehetik igénybe:
– dokumentumok kölcsönzése,
– szaktájékoztatás,
– tájékoztatás a szolgáltatásokról, segítségnyújtás a katalógus és a kézikönyvtár használatához,
– előjegyzés,
– könyvtárközi kölcsönzés igénybevétele

Internet elérési pontok:
– Számítógép használat
– Szövegszerkesztés, táblázatkezelés
– Internet – használat (helyi lakosoknak
ingyenes)
– Elektronikus levelezés
– Letöltés
– Nyomtatás (külön kérés alapján)Fekete-fehér nyomtatás A/4-es méretben : 50 Ft/oldal Színes nyomtatás A/4es méretben: 250 Ft/oldal
– Szkennelés (külön kérés alapján)
– Faxolás (csak a colori Művelődési
Házban) 100 Ft/oldal

RÁCZKEVI LAJOS
POLGÁRMESTER

Program a lakosság jobb közbiztonságérzetéért
2011-ben hirdette meg az ORFK „A
lakosság szubjektív biztonságérzetének
javítását leginkább célzó intézkedések
végrehatására
irányuló
fokozott
ellenőrzések” programját.
Nos, mit jelent ez a mindennapok
nyelvén? Mindig is elvárás volt a
településeken élők és a rendőrök részéről
is, hogy minél többet találkozhassanak.
Na nem bűncselekmények, balesetek
kapcsán! Megelőzési céllal, hogy a
rendőri jelenlét elriassza a tisztességtelen
szándékkal érkező idegeneket, és féken
tartsa a törvényt, mások érdekeit nem
tisztelő helybelieket.
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság
illetékességi
területéhez
tartozó
településeket öt körzetre osztottuk. A csoportosítás szempontja volt, hogy az
egymáshoz minél közelebb lévők tartozzanak egybe. Ezekben a körzetekben minden héten legalább egyszer, az erőket
összevonva, fokozott közbiztonsági
ellenőrzéseket tartunk. A fokozott
ellenőrzést minden alkalommal terv
alapján minimum 1 szolgálati csoport
hajtja végre, amely minden esetben a napi
rendszeres szolgálaton (URH gépkocsizó

járőr, balesethelyszínelő) felüli szolgálati
csoportot jelent. Az ellenőrzésekbe a helyi
KMB-s és a bűnügyes kollégák mellett
társhatóságok is részt vehetnek, vesznek.
Hogy mikor, merre járnak kollégáink,
természetesen nem hirdetjük meg előre!
Kéthetente pedig a kapitányság területén
bárhol közlekedésrendészeti akciókat
szervezünk, amikor nemcsak a rendelkezésünkre álló, egyébként folyamatosan
üzemeltetett eszközöket (trafipax, PDA)
és a közúti ellenőrzést alkalmazzuk a
szabályszegők kiszűrésére, hanem más
módszereket is bevetünk.
Külön hangsúlyt fektetünk a személyes
kapcsolattartásra a lakosság, a civil
szervezetek, a település vezetői, az iskolák,
egyéb intézmények és a rendőrök között.
Azok a visszajelzések, amelyek a gyalogos szolgálatot is ellátó, észrevehetőbb
rendőri jelenlétről szólnak, bennünket
igazolnak.
Eddig is jó kapcsolatot alakítottunk ki
minden településen a helyi polgárőr szolgálatokkal, de úgy gondoljuk, hogy
növelve a közösen szervezett akciók,
ellenőrzések számát jobban tudjuk erőinket, képességeinket a közösségek szol-

gálatában hasznosítani. Ennek jogi hátteret biztosítja a polgárőrség tevékenységéről szóló, 2012. február 1-től
hatályos új törvény is.
A rendőrség és a civil szféra egy más jellegű kapcsolattartási színtere a Kistérségi
Egyeztető Fórum, amelynek tagjai a
rendőrség, a polgármesterek, a kisebbségi önkormányzatok vezetői, képviseltetik
magukat a társszervek (tűzoltók, mentők,
vízirendészet), a közterület-felügyeletek,
a gyermek- és családvédelmi szolgálatok,
valamint a kistérségi társulás.
Ez a fórum is lehetőséget ad a szorosabb
együttműködésre, a felmerülő problémák
megbeszélésére, a lakosság irányából a
rendőrség felé érkező kérések, kérdések
továbbítására.
A decemberi egyeztető fórumon a
kapitányságvezető felajánlotta a polgármestereknek, hogy a településeken
megszervezésre kerülő közmeghallgatásokon képviselteti magát a rendőrség, és
az előzetesen vagy ott felvetett kérdésekre
válaszolunk.
STANKA MÁRIA R.

ŐRNAGY.
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Kedves Olvasó!
Ha van kedve játszani, töltse ki a tesztet, karikázza be, vagy

7. Mennyi karja van a polipnak?

húzza alá a helyesnek gondolt választ, majd névvel, lakcímmel

a) 10

ellátott borítékba helyezve juttassa el a papkeszi vagy a colori

b) 8

Kultúrházba, minden páratlan hónap (ebben az esetben 2012.

c) 6

március) 20-áig. A legtöbb helyes választ megjelölt játékosok
között ajándékkönyv kerül kisorsolásra.

8. Mi az aszkorbinsav népszerűbb, általánosan ismert elne-

A helyes megfejtést a következő hírlapban olvashatják.

vezése?

Kellemes időtöltést kívánok.

a) C- vitamin
b) Almaecet

1. Milyen pénzegység van Japánban?

c) D-vitamin

a) Korona

9. Ki volt az a mitológiai alak, aki énekével megszelídítette
a vadállatokat?

b) Márka
c) Yen

a) Odüsszeusz
2. Mi a kén latin neve?

b) Achilles

a) Sulfur

c) Orpheusz

b) Ferrum
c) Pollonium

10.Melyik filmben alakított vállfaárust – Gyuszi bácsi –
Koltai Róbert?

3. Mi Csukás István egyfejű sárkányának a neve?

a) Szamba

a) Shrek

b) Csocsó

b) Süsü

c) Sose halunk meg

c) Paff
Az előző számban megjelent teszt helyes megoldása:

c) Napsugarak

1 – B (Szabó István).; 2 – C (Bíró László József);
3 – B (Szekszárd); 4 – A (Ybl Miklós); 5 – C (London);
6 – A (tütü);7 – B (palacsintát); 8 – B (Gyöngyös); 9 – C
(levendula), 10 – A (növény).

5. Kik Az ember tragédiájának főszereplői?

Január 20-ig visszaküldött kérdéssorok mindegyikét hibátla-

a) Héra, Zeusz, Hádész

nul töltötték ki. A játék nyertese: Humli Veronika.

b) Dávid, Góliát, Sára

Nyereménye: Oláh János Gyümölcsfa-kertészet című könyve.

c) Ádám, Éva, Lucifer

Gratulálok a nyertesnek.

4. Mi az X-sugarak másik, ma is használatos neve?
a) Röntgensugarak
b) Ultraviola sugarak

6. Miért nagyobb az afrikai elefánt füle, mint az indiaié?
a) Mert az afrikai jobban rá van utalva a hallószervére, mint

SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ

az indiai.
b) Mert az afrikai elefántot több rovar lepi el, ezeket kell
nagyobb füllel elkergetnie.
c) Mert a fül a hőleadás eszköze az elefántoknál, és az afrikai
elefántnak több hőt kell leadnia az afrikai klímában.
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