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Szent Fulgentius ruspei püspök többek között ezt írja Monimushoz

címzett könyvében: „Krisztus titokzatos testének lelki építése
szeretetben történik. Szent Péter ugyanis azt mondja, hogy
,,mint élő kövek lelki házzá, szent papsággá épülünk, hogy Jézus
Krisztus által Istennek tetsző lelki áldozatot mutassunk be”
(vö. 1 Pét 2, 5). Ez a lelki építés azonban sehol sem nyilvánul meg

alkalmasabban, mint amikor maga Krisztus titokzatos teste (vagyis

az Egyház) nyújtja nekünk Krisztus testét és vérét a kenyér és bor

színe alatt: ,,A kehely ugyanis, amelyet iszunk, Krisztus vérében
való részesedés, és a kenyér, amelyet megtörünk, Krisztus
testében való részesedés, mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test
vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérben részesülünk”
(vö. 1 Kor 10, 16-17).

Ezért kérjük, hogy az a kegyelem, amely által az Egyház Krisztus

titokzatos testévé lett, adja meg azt is, hogy e szeretetkötelék min-

den tagja megmaradjon e szeretetben és e test egységében. 

Méltán kérjük, hogy annak a Szentléleknek az adománya töltsön el,

aki az Atyának és a Fiúnak a Lelke, mivel az egyedüli és valóságos

Isten a Szentháromság természete szerint egység és egyenlőség és

szeretet, így együttesen szenteli meg azokat, akiket gyermekeivé

fogad.” 

Minden Húsvétkor átélhetjük Egyházunk szentségeinek

megújulását: Nagycsütörtökön délelőtt a székesegyházakban a pap-

ság részvételével bemutatott „krizma misében” a püspök megáldja

a szent olajokat, amelyeket a Keresztség, a Bérmálás, Betegek

kenete, és az Egyházi rend szentségének kiszolgáltatásakor használ

Anyaszentegyházunk.

A Nagycsütörtök esti szentmise az Oltáriszentség szerzésének

emlékmiséje. Húsvét vigiliáján megújítjuk keresztségi fogadal-

munkat, hálát adunk Istennek, hogy a keresztségben Krisztus

megváltó érdeméből gyermekévé fogadott. Így lettünk mind meg-

kereszteltek élő kövekké Krisztus misztikus testében, az Egyházban.

De valóban élő kövek vagyunk-e?

Húsvéti Szentgyónásunk elvégzésével újra megnyílhatunk az isteni

kegyelem számára, a szentáldozásban talákozhatunk a megfeszített és

feltámadt Krisztussal, mert egyedűl Ő képes felszítani bennünk a

szeretetet. Csak a szeretet által tudjuk megőrizni a lelki egységet, a

béke kötelékét Isten többi „élő kövével”,  keresztény testvéreinkkel.

Erre buzdít az Apostol: ,,Kérlek benneteket én, aki fogoly vagyok
az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kap-
tatok, teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el
egymást szeretettel. Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével
fenntartsátok a lelki egységet!” (Ef 4, 1-4). Isten nem csak Krisztust,

az Egyház fejét támasztotta fel harmadnapra, hanem a misztikus test

minden „élő kövét” részesíteni akarja a feltámadás dicsőségében.

A Feltámadt Krisztus világossága űzze el a bűn sötétségét mind-

annyiunk lelkéből, és töltse el lelkünket a feltámadás örömével! Ezt

kívánom minden Papkeszi testvéremnek:

FERENC ATYA

Isten élo” kövei vagyunk(?)

HÚSVÉTVASÁRNAP ÁPRILIS 8-ÁN A SZENTMISE 18.00 ÓRAKOR KEZDŐDIK.
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A Képviselő-testület 2012. március 28-án tartotta soron következő
ülését. Az ülésen – többek között – az alábbiakról döntött:
– Elfogadta a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Család-

segítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 2011. évi működéséről

szóló beszámolót, a Kirendeltség 2011. évi tevékenységéről

szóló tájékoztatót, értékelte a település közbiztonsági helyzetét.

– Megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat gyermekjóléti és

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó

értékelést.

– Felülvizsgálta Papkeszi község közbiztonsági koncepcióját.

– Döntött az önkormányzat által kiírt pályázatokról, amelynek

keretében az alábbi támogatásokról határozott:

Önkormányzati hírek

Döntött arról, hogy a „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda

külső hőszigetelésnek elvégzéséhez pályázatot nyújt be Balaton-

fűzfő Városának Önkormányzatával közösen, 3.140.173,- Ft

értékben, amelyhez – 80%-os támogatottságot figyelembe véve

– 628.035,- Ft önerőt biztosít.

Tájékoztató a talajterhelési díj változásáról

Az elmúlt hetekben számos érintett lakos kereste föl a Kirendelt-

séget a talajterhelési díj mértékével kapcsolatban.

Tájékoztatásul közöljük, hogy az Országgyűlés döntése

értelmében 2012. február 1. napjától a környezetterhelési díjról

szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12.§ (3) bekezdése alapján a

talajterhelési díj egységdíjának mértéke 120 Ft/m3 összegről

1.200,- Ft/m3-re emelkedik. A területérzékenységi szorzó Papkeszi

esetében változatlanul 1,5. Ez azt jelenti, hogy minden egyes elfo-

gyasztott m3 ivóvíz után 1.800,- Ft-ot (1.200,- Ft egységdíj x 1,5

területérzékenységi szorzó) kell majd megfizetni annak a

fogyasztónak, aki a kiépített csatornahálózatra nem köt rá.

Tehát dönteni kell azoknak, akik 2012. február 1-ig nem kötöt-

tek rá a csatornára, hogy soron kívül rákötnek a csatornára

vagy fizetik az 1.800,- Ft/m3 összeget minden elfogyasztott m3

víz után. A talajterhelési díj mértékének meghatározása nem, de

a beszedése az Önkormányzat feladata. A megváltozott díj-

fizetéssel 2013. márciusában szembesülnek a csatornahálózatra

nem csatlakozók.

A csatornahálózatra való rákötés feltételeiről részletesen

tájékozódhatnak a Bakonykarszt Zrt. Várpalotai Üzemmérnök-

ségén (8100 Várpalota, Péti u. 1.) vagy a

http://www.bakonykarsztrt.hu/start2.php?page=t_vizmeres

honlapon. A rákötés költségei a fogyasztót terhelik.

Tájékoztató a víz- és csatornadíjak megállapításának
szabályairól

Az Országgyűlés 2011. december 30-i ülésnapján elfogadta a

viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvényt. A

törvény 2012. január 1-én hatályba lépő rendelkezései között

szerepelnek a viziközmű-szolgáltatási díjak megállapítására

vonatkozó szabályok. Változásokból következően a közműves

ivóvíz ellátás és a közműves szennyvíz-elvezetés és tisztítás díját

jövőben nem az önkormányzat, hanem a Magyar Energia

Hivatal javaslata alapján a viziközmű-szolgáltatásért felelős

miniszter rendeletben állapítja meg.

A változás alapján Papkeszi községben a Bakonykarszt Zrt az

ivóvíz szolgáltatást és a szennyvízelvezetést és tisztítást az aláb-

bi árakon végzi:

Tájékoztatás a helyi lakásfenntartási támogatás folyósításával
kapcsolatban

A Magyarország 2012. évi költségvetést megalapozó egyes

törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény a

települési önkormányzat által nyújtott helyi lakásfenntartási

támogatást, mint támogatási formát 2012. január 1-től

megszüntette azzal, hogy a 2012. január 1. előtt megállapított

támogatás legföljebb 2012. március 31-ig folyósítható.

A változás mindazokat érinti, akik a támogatást igénybe vették,

de támogatásról szóló döntés (határozat) még nem járt le.

Civil szervezet Pályázott összeg Elnyert támogatás

Colori Ifjúsági Klub 130.000,- 110.000,-

„Értelmet az életnek” Hagyományőrző Közhasznú Egyesület 200.000,- 100.000,-

Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub 150.000,- 120.000,-

Rest Macskák Amatőr Színjátszó Egyesület 150.000,- 140.000,-

Egyház, felekezet Pályázott összeg Elnyert támogatás

Papkeszi Református Egyházközség 7.500.000,- 6.670.000,-

Római Katolikus Jézus Szíve Plébánia 200.000,- 80.000,-

1. Civil szerveztek támogatása:

2. Egyházak, felekezetek támogatása:

Szolgáltatás Szolgáltatás díja

Ivóvíz szolgáltatás 277,30,- Ft/m3 + ÁFA

Szennyvízelvezetés és tisztítás 325,30,- Ft/m3 + ÁFA
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A fent közölt írással indítunk útjára egy helytörténeti rovatot, bízva abban, hogy az elkövetkező számokban is igazi érdekességekkel

tudjuk olvasóink elé tárni településünk múltját.

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG
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Végre beköszöntött a jó idő, az előttünk álló hosszú hétvégék sora.

Ennek mindenki örül! Nekünk rendőröknek azonban ez azt is jelen-

ti, hogy megélénkül a „vándor bűnelkövetők” tevékenysége is.

Ennek már senki sem örül!

A szép idő előcsalogatja a ház, a nyaraló és a kert tulajdonosokat.

Megkezdődnek a tavaszi munkák. Jólesik a mozgás, jól esik nézni a

munkánk eredményét. De vajon mit érzünk, amikor fáradtan be-

megyünk a háza, és azt tapasztaljuk illetéktelen járt nálunk? A

besurranó tolvaj! Jól esik a napsütés melegét beengedni a házba, de

a nyitott ajtó, ablak, kapu, amikor a kertben dolgozunk, és nem

látjuk, nem figyeljük, ki jár-kel az utcán, csábítja a besurranó
tolvajokat. Soha ne hagyjuk őrizetlenül a nyitott épületet! Hiszen

még akkor is beléphet valaki és elemelheti a bejáratnál, az előszobá-

ban hagyott táskát, értéket, kocsikulcsot, amikor benn tartózko-

dunk. A besurranó tolvaj óvatlanságunkból él.

A besurranások megelőzése érdekében
• zárják kulcsra az ingatlanok utcai és bejárati ajtóit akkor is, ha

otthon tartózkodnak, pihennek, kertben vannak

• a személyes okmányaikat és pénztárcájukat, a táskákat ne tartsák

jól látható és könnyen elérhető helyen

• ne hagyjanak nyitva ablakot, ha elmennek otthonról.

A gépjárművekkel kapcsolatos lopások elkerülése érdekében
• lehetőség szerint az ingatlan területén belül parkoljanak, úgy,

hogy viszonylag több kormányozási manőverrel lehessen az ingat-

lant a gépjárművel elhagyni.

• a kapukat tartsák zárva.

• a gépkocsit ne hagyják nyitva, és a kulcsait ne hagyják a járműben

vagy látható helyen.

• a gépkocsik összes biztonsági berendezését aktiválják parkolás

után.

• közterületen történő parkolás esetén soha nem hagyjanak értéket,

műszaki cikket, táskát látható helyen a gépkocsiban, például a

strandok, üzletek, szórakozóhelyek előtt.

• az ülés alatti rejtekhelyet a tolvajok is jól ismerik!

A tél után kimozdulnak a házalók is. Járják az utcákat, be-be kiabál-

va a portákra árujukat ajánlgatva. Az, hogy a gyakran értéktelen,

rossz minőségű dolgokért magas árat kérnek, amikor vásárolunk

tőlük, és csalás áldozataivá válunk, az egyik veszély. A másik, hogy

feltérképezik a terepet: ki lakik arrafelé, mikor tartózkodik otthon,

milyen értékek találhatók házban, kertben… Beszélgetésbe elegyed-

nek a leendő áldozattal, kikérdezik szokásairól, helyzetéről. Pár nap

múlva egy ismeretlen személy érkezik már „felkészülve”, és

megkezdődik a tudatos elterelés, az értékek begyűjtése.

Még veszélyesebb, ha beengedjük őket, mert a fizetés során

figyelmünket elterelve ellophatják pénzünket.

Persze ne feledkezzünk meg a téli bezártságból kiszabaduló,

hétvégére kiruccanó közlekedőkről sem. Több az autó, motor és a

kerékpár is az utakon. A közlekedési szabályokban ugyan nem

történt jelentős változás, a szabályszegések miatt kiszabható és
kötelezően kiszabandó (közigazgatási eljárások) büntetési
tételeiben viszont jelentős emelkedéseket határozott meg a jog-

szabály. 

Mielőtt útnak indulnak, kérem, ne csak a gépjármű műszaki

állapotát, az engedélyek érvényességet nézzék át, hanem frissítsék
fel KRESZ tudásukat is, hogy elkerüljék a „nem tudásból” eredő

csekkes borítékokat.

STANKA MÁRIA

R. ŐRNAGY

Itt a tavasz! Megélénkül az élet az úton, a kertben,
a nyaralóban…

A Református templom orgonája
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Mókuska Bölcsőde hírei
Tartalmas, vidám a bölcsődés gyermekek

élete a Colorchemia lakótelepen működő

intézményben. 

Február 7-én farsangi bulit tartottunk a
kicsiknek. Nagy volt a készülődés, már

napokkal előtte tervezgették a gyer-

mekek, minek öltözzenek. A várva várt

napon mindenki izgatott volt. Már reggel

a bölcsibe érkezéskor jelmezbe öltöztek a

gyermekek,  egész délelőtt játszottak,

táncoltak, azonosultak a szereppel.

Volt tündérlány, tűzoltó, bohócok, Bobó

mester, kedvenc állatfigura stb…

A farsangi fánk sütés megkoronázta az egész

délelőttöt, a finom házi lekvártól minden

gyermek farsangi lekvárbohóccá változott. 

Bölcsődénk működtetéséhez ez évben is

hozzájárul Papkeszi Község Önkormány-

zata, Berhida Város Önkormányzata és

idén először Vilonya Község Önkor-

mányzata is. Támogatásukat köszönjük.

Bölcsődénkben két csoportban, 6 hóna-
pos kórtól 3 éves korig fogadjuk a Pap-

keszi, Berhida és a kistérségből jelentkező

apróságokat.

A gyermekek felvétele, beszoktatása
folyamatosan történik a családok egyéni
igényeinek megfelelően. 
Látogassanak el hozzánk kisgyermekükkel,

minden egyéni kérdésre, kérésre gyer-

mekükkel kapcsolatban nyitottak vagyunk.

Jelentkezni lehet:
88/484-567, és 30/769-5437 számokon,
Markóné Cziráki Mária szakmai vezető-

nél és személyesen az intézményben.

Tavaszi papírgyűjtés
A Bocskai István Református Általános Iskola Diákönkormányzata 2012. április

26–27-én délután fél kettőtől fél ötig papírgyűjtést tart. Ezúton kérjük a tisztelt

lakosságot, segítsék tanulóink munkáját, hisz az Önök számára hulladék papír, kar-

ton, régi füzetek, tankönyvek és könyvek komoly bevételi forrást jelentenek

iskolánknak. Az összegyűjtött összeget súlyarányosan visszaosztjuk az osztályoknak,

melyből azok egyéni kulturális programokat tudnak megvalósítani. Segítségüket

tisztelettel megköszönve:

BOCSKAI ISTVÁN DIÁKÖNKORMÁNYZAT

Meghívó
A Bocskai István Református Általános

Iskola tisztelettel és szeretettel meghívja

Önt és kedves családját a hagyományos

Bocskai-napok programsorozatára, mely

2012. április 11–13. között kerül

megrendezésre.

A részletes programleírásról a

településen kihelyezett plakátokról

értesülhetnek. 

Papkeszi Község Önkormányzata szeretettel meghívja
a tisztelt Lakosságot a Költészet napja alkalmából

megrendezésre kerülő programjaira.

ÁPRILIS 10. 17.00

Osváth András festő kiállításának

megnyitója.

A vendégeket köszönti:

Ráczkevi Lajos polgármester.

Felolvasószínpad – a XIX. század költői.

Ha Önnek van kedvenc verse—
bármely XIX. századi költő alkotása

lehet—, amit szívesen felolvasna a
rendezvényen, szeretettel várjuk.

Felolvasási szándékát a rendezvényt
megelőzően a Kultúrházban jelezni

szíveskedjék.

ÁPRILIS 13. 17.30

Ágh István költő irodalmi estje.

A költő beszélgetőtársa:

Szabó Tibor Benjámin irodalmár,

szerkesztő

ÁPRILIS 14. 15.00

Versmondó verseny
Juhász Gyula és

kortársainak verseiből.

MMiinnddeenn  kkeeddvveess  éérrddeekkllőőddőőtt
sszzeerreetteetttteell  vváárruunnkk!!

A kiállítás április 10-től április 17-ig tekinthető meg a Kultúrház nyitva tartási idejében.
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Követségi Program Budapesten
Egy újabb nap a tolerancia jegyében

Február közepén ismét nagyszerű prog-

ramra invitálta iskolásainkat a Budapesti

Amerikai Nagykövetség. A nyári bala-

tonlellei toleranciatábor résztvevői egy

délelőttöt tölthettek el a budapesti

Gyengénlátók Általános Iskolájában.

A program egy a látássérültekről és

sérülésekről szóló előadással kezdődött,

majd az iskola angolos diákjai adtak

egyszerre szívet melengető és szorító pro-

dukciót. A műsorban hallhattunk

idézeteket a szeretetről és a békéről,

láthattunk táncos produkciót és rövid

jeleneteket is. Megható és elgondolkod-

tató volt látni, hogy ezekben a komoly

látássérüléssel küzdő gyermekekben

mekkora a motiváció és a küzdeni

akarás.

A műsort követően szimulációs gyakor-

latok következtek, melynek első állomá-

saként a csörgőlabdával ismerkedhet-

tünk meg. A játék lényege, hogy teljesen

vakon (speciális, feketére festett

szemüveg használatával) csak a hallá-

sunkra támaszkodva kell egy csörgőkkel

teli labdát átgurítani az ellenfél térfelére,

lehetőleg a kapuba. Természetesen az

ellenfélnek ezt meg kell próbálni kivé-

deni.  A játékot néma csendben játsszák,

beszélni, hangosan drukkolni tilos. S bár

egyszerűnek tűnik, hatalmas koncentrá-

ció és fegyelem szükséges hozzá.

A testet átmozgató játék után az érzék-

szerveinket tették próbára. Kizárólag

tapintásunkat használva dominózhat-

tunk, kártyázhattunk majd megtanulhat-

tuk a Braille írás alapjait. Hatalmas si-

kerként könyveltük el, amikor a speciális

írógéppel le tudtuk írni a nevünket, sőt

csapatként együtt dolgozva meg tudtunk

fejteni egy Braille írással kódolt verset.

A harmadik foglalkozás kezdetén

szemüveget kellett választanunk, mellyel

különböző fokban „elrontották” látá-

sunkat. Így kellett olvasnunk, feladat-

lapokat megoldanunk. Mondanom sem

kell, már a folyosón való közlekedés is

nehézkes volt, így a feladatlapok

megoldásába sokunknak beletörött a

bicskája. Ekkor szembesültünk azzal,

mennyire egyértelmű is számunkra, hogy

valamit mindenféle nehézség nélkül

képesek vagyunk látni, és mekkora

fizikai és pszichikai megterhelést jelent a

látássérültek számára mindennapok

folyamán, hogy egyáltalán megláthassák

a feladatlapot, s ha ez sikerül, csak akkor

jön a megoldási folyamat. A program

mindannyiunk számára egy életre szóló

élmény volt.

A nagykövetség – mint mindig – ezúttal

is gondoskodott kényelmünkről. Színvo-

nalas szállást foglaltak nekünk a bel-

városban a parlamenthez közel, finan-

szírozták étkezésünket és utazásunkat.

Olyan óriási lehetőség és ajándék ez

gyermekeink számára, amelyet viszonoz-

ni talán soha, ám megköszönni mindig

fogunk.

Külön köszönettel tartozunk Denise
Lowery és Sántha Gergő követségi

munkatársnak ezért a feledhetetlen alka-

lomért.

KUKÁNÉ HORVÁTH BARBARA

ANGOLTANÁR

Önvédelmi sportszakkör az iskolában
A hétvégén Papkeszi Bocskai István
Református Általános Iskola Önvédelmi
sport szakkör diákjai mérték össze tudá-
sukat.

Alsós tagozat között első helyen Pratscher
Fanni, második Kovács Richárd, harma-

dik helyen Fekete Fanni végzett.

Felsős kategóriában első hely Bajomi
Tímea, második Kecskeméti Máté és a

sors két harmadik helyezettje lett

Lengyel György és Lengyel Szabolcs.

A díjakat az Iskola illetve a Balatonfűzfő

Szatuna Kft ajánlotta fel.

A gyermekeket ingyenesen oktatja és a

versenyre felkészítette Budai Róbert pol-

gárőr és Budai Tibor Instruktor, a

Balatonalmádi Rendőrkapitányság Kör-

zeti megbízottja. A verseny végén meg-

lepetés műsorként Budai Roland bűvész

varázsolta el a gyermekeket és a

meghívott vendégeket.

Gratulálunk az elért eredményekhez!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY
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Sütikavalkád Luca napján
(A Papkeszi Hírlap februári számában megjelent receptek folytatása)

II. helyezett: Hólabdás vaníliatorta
Savanyu Gyuláné receptje

Hozzávalók:
A tésztához: 3 tojás, 10 dkg cukor, 6 dkg

liszt, 1 cs vaníliás pudingpor

A krémhez: 1 doboz konzerv mandarin,

6 lap zselatin, 40 dkg krémtúró, 10 dkg

cukor, 2 tasak vaníliás cukor

A tetejére: 6 lap zselatin, 5 dl tejszín,

1 tasak mandarin ízű italpor, 2 kk kakaópor

Előkészítés: Kivajazunk – lisztezünk egy

26 cm-es tortaformát. A sütőt 180 C-

fokra előmelegítjük.

Elkészítés:
A tojások fehérjét kemény habbá verjük.

A sárgáját habosra keverjük a cukorral,

ráborítjuk a tojáshabot, beleforgatjuk. A

lisztet elkeverjük a pudingporral, és las-

san a krémbe dolgozzuk. Óvatosan,

nehogy a hab összetörjön. A masszát a
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formába simítjuk és a sütőben 20-25

percig sütjük. Amikor kész, rácsra

borítjuk, hagyjuk kihűlni.

A mandarint leszűrjük. A zselatinlapokat

(a tetejére valót is) külön-külön beáz-

tatjuk, kinyomkodjuk és külön-külön

kevés mandarinlében felolvasztjuk. A

krémtúrót elkeverjük a cukorral, a

vaníliás cukorral, majd az egyik adag

felolvasztott zselatinnal.

A kihűlt piskótát visszatesszük a formá-

ba, ráöntjük a krémet. Beleszórjuk a

mandarint, és 3 órára hűtőbe tesszük.

Közben az italport feloldjuk kevés man-

darinlében. A tejszínt kemény habbá ver-

jük, beledolgozzuk a feloldott italport,

majd a másik adag zselatint. A hűtő-

szekrénybe tesszük.

Amikor a torta megdermedt, a formát

levesszük róla. Forró vízbe mártott fagy-

laltos kanállal gombócokat formázunk a

mandarinos habból a tetejére. A gombó-

cokat meghintjük kakaóporral.

Diós-mákos-kakaós csíkos sütemény

Hozzávalók:
Mákos laphoz: 1 tojás, 5 ek darált mák,

5 ek liszt, 5 ek cukor, 1 mk szóda-

bikarbóna, 2 dl tejföl.

Diós laphoz: 1 tojás, 5 ek darált dió, 5 ek

liszt, 5 ek cukor, 1 mk szódabikarbóna,

2 dl tejföl

Kakaós laphoz: 1 tojás, 3 ek kakaópor,

5 ek liszt, 5 ek cukor, 1 mk szódabikar-

bóna, 2 dl tejföl

A krémhez: 9 dl tej, 8 ek búzadara,

25 dkg margarin, 20 dkg cukor, 2 cs

vaníliás cukor

A tetejére csokimáz (csokoládé és vaj 2:1

arányú elegye)

Elkészítés: A hozzávalókat a háromféle

tésztához külön – külön összedolgozzuk

és egyesével megsütjük (előmelegített,

közepesen meleg sütőben). A krémhez a

tejet a búzadarával felforraljuk – tejbe-

darát készítünk. A puha margarint a két-

féle cukorral sima állagúra keverjük.

Miután a tejbedara kihűlt, a vajas

krémet hozzáadjuk, és összedolgozzuk.

A tésztalapokat a krémmel betöltjük:

alulra a diós, középre a kakaós, felülre

pedig a mákos kerüljön) Tetejére

csokimáz (kb. 7-9 dkg csoki és fele

mennyiségű vaj)

Mézescsók

Hozzávalók:
28 dkg liszt, 1 kk szódabikarbóna, 14

dkg porcukor, 7 dkg darált dió, 2 ek

méz, 2 tojás, 2 kk őrölt fahéj, kevés

szegfűszeg.

A díszítéshez: olvasztott fehér vagy

étcsokoládé kevés olajjal vízgőz felett

megolvasztva.

Elkészítés: A lisztet közepes nagyságú

tálba tesszük, majd hozzáadjuk a szóda-

bikarbónát, porcukrot, a darált diót, a

mézet és a fűszereket, a 2 tojást, és az

egészet alaposan összegyúrjuk, majd dió

nagyságú golyókat formázunk belőle.

Hideg vízzel megkenjük a tetejét, majd

gyenge tűznél megsütjük. Ha mind kisült

rácsra tesszük és az olvasztott csokoládé-

val díszítjük.

Közönségdíjas: Madártej szelet
Varga Gizella receptje

Tészta:
8 tojás fehérjét, 8 evőkanál kristálycukor-

ral habosra keverünk, majd 8 evőkanál

liszttel eldolgozzuk. Lisztezett, zsírozott

tepsiben sütjük.

Krém 1: 8 tojás sárgáját, 2 cs. vaníliás

cukrot, 3 evőkanál kristálycukrot, 5 ek

lisztet 6 dl tejjel felfőzzük.

25 dkg margarint és 2 ek cukrot habosra

keverünk. A két krémet összekeverjük,

ha a főzött krém már kihűlt.

Krém 2: 2 dl tejszín, 1 cs habfixáló

Sorrend: tészta, 1. krém, 2. krém. A tete-

jét csokidarával, vagy egyéb más módon

díszíthetjük.

Méhkas süti
Balatoni Józsefné receptje

Hozzávalók: 24 dkg darált keksz, 13,5

dkg margarin (olvasztva), 15 dkg por-

cukor, 3 ek kakaó, rum, kb. 4 ek tej.

Elkészítés: A hozzávalókat összekeverni

úgy, hogy kis részét kakaó nélkül kell

hagyni, utóbb ezt kell tölteni a darázs

formába, a többit pedig a kaptár részébe.

Ha esetleg kissé lágyra sikerül a massza,

formázás előtt tegyük hűtőbe.

Kör alakú háztartási keksz alapra

helyezni, de lehet lekváros piskóta tallér

is az alapja. A belsejébe krémet is lehet

tenni úgy, hogy még a formába bele-

nyomjuk egy fakanálnak a nyelét, így

helyet csinálva a tölteléknek.

Krém I.: A fenti mennyiséghez 10 dkg

vaj, 1 ek rum, 1 tojás sárgája, 8 dkg por-

cukor.

Krém II.: 13 dkg gesztenyemassza, 3 dkg

porcukor, 8 dkg darált háztartási keksz,

5 dkg vaj. Mindkét krémet a belsejébe

töltjük. Érdemes mind a kettőt kipróbál-

ni. A formázás után távolítsuk el a for-

mát, és egy kis mutatós sütit kapunk.

Ebből az anyagmennyiségből kb. 13–14

db méhkas sütit tudunk készíteni.

További receptek a júniusi Papkeszi Hír-
lapban olvashatók.

BAKSA ÁRPÁD, PÖNYK ELNÖKE
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A Kultúrházakban megrendezésre kerülő programok
Április
• 3. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása 16

órától a Kultúrház Kistermében

• 11. Versmondó verseny – a Bocskai István Református

Általános Iskola rendezvénye a környező települések reformá-

tus iskolái bevonásával

• 10–14. Költészet napi rendezvények

• 10-én 17.00 órától a rendezvénysorozat és Osváth András

festő kiállításának megnyitója, majd Felolvasószínpad – a 19.

század költői

• 13-án 17.30 órától Irodalmi est: vendégünk Ágh István költő. 

• 14-én 15.00 órától Versmondó verseny Juhász Gyula és

kortársainak költeményeiből

• 14. Férfi napi bál Colorban a CIK szervezésében

• 19. Színházlátogatás – Balatonfűzfői Művelődési Központba

a Bulvárszínház Négy férfi gatyában című zenés vígjátékára.

• 21. Szemétszedés Colorban a CIK szervezésében

• 23. Falutakarítás a Föld Napja alkalmából 15 órától a

lakosság segítségével

• 30. Májusfa-állítás Colorban a CIK szervezésében

Május
• 1. Majális – főzőversennyel térzenével a Kultúrház udvarán.

Kezdési időpont: 15 óra.

• 5. Anyák napi műsor Colorban 15 órától

• 6. Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport előadása 17.00

órától

• 8. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása 16

órától a Kultúrház kistermében

• 12–15. Helytörténeti kiállítás - Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas

Klub rendezvénye 17 órától a Kultúrház nagytermében

• 23. Irodalmi teaház 18 órától Gelléri Andor Endre novellái

• 26. Gyermeknap Papkeszin 13.00 – 18.00 óráig a Kultúrház

udvarán

Június
• 1. Óvoda évzáró rendezvénye

• 4. Pedagógus napi ünnepség a településen működő oktatási és

nevelési intézmények dolgozói részére.

• 5. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása 17

órától a Közösségi parkban

Július
• 3. Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub klubfoglalkozása

Kultúrház nagytermében

• 20–21. Papkeszi Falunapok

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 munkater-

vének megfelelően. A kiállítás anyagát szándékaink szerint

ebben az évben is, a község lakossága bocsájtja ren-

delkezésünkre, 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, tárgyak, 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, mester-
leveleket, 

• bútorokat, sparherteket, kályhákat, szőnyegeket, szőtteseket,
kézműves tárgyakat

Úgy ítéljük meg, hogy igen gazdag múltunk érdekes tárgyiasult

eszközei vannak az Önök, a mi tulajdonunkban, amelyet min-

denki 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 Ház-ban

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
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Farsang táján, a vigasságé, a jó kedvé és a bolondozásé a fő

szerep, nincsen helye a búnak, bánatnak, a szomorkodásnak. A

vízkereszttől hamvazószerdáig tartó farsang, a bálok és a vidám

összejövetelek időszaka volt. A paraszti világban a tél a pihenés,

a szomszédolás, és a szórakozás ideje volt. A fonó, a tollfosztás,

a szövés, és a lakodalmak szokásai még ma is sok helyütt régi-

új tartalommal, továbbélnek. 

2012. február 24-én kora délután a Peremartoni kultúrházba,

farsangi mókázásra, voltunk hívatalosak a Peremartoni Nyugdí-

jas Klub vendégeiként. Kedves, zenés fogadtatásban részesül-

tünk a klub vezetősége, élén Morvai Ferencné elnökasszony,

Jolika és klubtársai részéről. A vidám farsangi maskarázáshoz

beöltöztünk és kezdetét vette a bemutatkozás tréfás mozzanata.

Tíz fő öltötte magára azt a jelmezt, amit megálmodott magának,

Horváth Istvánné Rózsika önzetlen segítségével. Nagy sikere

volt ennek a jelmezes kavalkádnak, amely után vendégül láttak

minket étellel, itallal és finom süteményekkel. A nótázás sem

maradhatott el, amelyhez a kiséretet mint sok más alkalommal,

Tóth Sándor kedves barátunk tangóharmonikájával szolgáltat-

ta. Alkalom nyílott ismét a régi barátságok, ismeretségek,

történetek felelevenítésére, így farsang táján, szomszédoknak

színes találkozóján. Megfogalmazódott azon gondolat jelen-

lévőkben, hogy ezt a következő évben is meg kellene

ismételni.Virággal és pár kedves szóval fejeztem ki

köszönetemet a klub nevében, a szíveslátásért. Köszönnöm nek-

tek is, hogy szép számmal képviseltétek klubunkat ezen a

hangulatos délutánon és kora estén. 

Március 8. a Nemzetközi nőnap méltó megünneplését határoz-

tuk el a klub férfi tagjai segítségével. Klubfoglalkozásunkon,

műsorral köszöntöttük a hölgyeket, amelyben Baksa Árpád

köszöntője után Balatoni József mondott kedves verset. Az

elnök elmaradhatatlan szájharmonikáin ünnepi dallamokat ját-

szott. Horváth István egy ritkán hallható Weöres Sándor verssel

örvendeztette a hallgatóságot. Végül átadtuk hálánk jeléül a

virágokat, amelyekhez Ráczkevi Lajos polgármester úr is az

általa átnyújtott virágokkal csatlakozott.

Nemzeti ünnepünkön március 15-én részt vettünk nemzeti

ünnepünkön, a koszorúzáson és a hagyományosan az előző

évben született gyerekek tiszteletére, a faültetésen. A koszorúzás

előtt Baksa Árpád elnök, az emlékműnél egy Petőfi verset mon-

dott el. 

Március 17-én szép-korú nyugdíjas társaink közül néhányan, a

nagy költő gyönyörű verseit előadva, szórakoztatnak bennün-

ket, a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása, III. „Petőfi Sán-

dor versei” versmondó versenyén, a Művelődési házban. Ebben

az évben harmadik alkalommal rendeztük meg ezt a nemes

vetélkedést. A kezdetektől lelkes mecénásra találtunk Köbli

Miklós úr, a Társulás alelnökének személyében. Örömmel vál-

lalta a rendezvény fővédnöki szerepét. Sikerült e nemes versen-

gésre védnökként felkérni, Dr. Praznovszky Mihály iro-

dalomtörténész – muzeológus urat, aki tisztelettel elfogadta

invitálásunkat. Örömmel tett eleget a védnöki teendőknek

Ráczkevi Lajos úr, Papkeszi polgármestere. Igazán versmondó

verseny, szakavatott zsűri nélkül nem lehetséges. A zsűri

elnökének személyében szeretettel köszöntöttük Kiss T. István

színművészt, a Pannon Várszínház művészét. A zsűri tagjaként

őszinte tisztelettel köszöntöttük Oravecz Edit színművésznőt, a

Pannon Várszínház művésznőjét, Stelczné Kurucz Éva úrhöl-

gyet, a helyi Bocskai István Református Általános Iskola igaz-

gató-helyettesét. A zsűri az alábbi döntést hozta:

I.helyezett Horváth Istvánné PÖNYK

II.helyezett Humpok Mária PÖNYK 

III. helyezett Baksa Árpád PÖNYK

Különdíjban részesült: Farkas Sándorné Papkeszi. A helyezettek

könyvjutalmat és oklevelet, valamint minden fellépő emléklapot

kapott. Részt vettek továbbá a versenyen és a költő egy-egy szép

versével örvendeztettek meg bennünket: Bódis Jánosné Vilonyáról,

Migray Emőd Márkóról, Kovács Andrásné és Balatoni József Pap-

kesziről. A rendező házigazda klub nevében, köszönetet mondok

mindazoknak, akik támogatták és segítették a rendezvény, sikeres

megvalósítását. Külön megköszönöm Savanyu Beáta kulturális

munkaszervező segítségét és konferálását a versenyen.

A PÖNYK programja a következő három hónapban:
Április 3. 16.00 Klubfoglalkozás, kisterem

Április 19. 08.00 Fürdőlátogatás Tamási*

Április 23. 15.00 Föld Napja aktivitás, a falu apraja nagyja,
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

A jelenlegi létszámunk 41 fő, örömmel várunk tehát minden

kedves nyugdíjast, csatlakozzanak hozzánk. A klubtagsági díj

2012. évben 200,- Ft/hó. Az egyesületi pénzforgalom bony-

olítása, a Zirci Takarékszövetkezet Balatonfűzfői Kirendelt-

ségén valósul meg.

Minden pénzügyi támogatást örömmel fogadunk és előre is

megköszönünk.

Bankszámlaszámunk: 73900102-11075473 

SIMON JÓJÁRT SÁNDOR

PÖNYK ELNÖKSÉGI TAG

Mi történt a Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klubnál
az elmúlt hónapokban?
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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

Óvodai életünk
„Amíg gyermekünkkel játszunk, olvasunk,
Beszélgetünk, egy kicsit megállítjuk az időt,
Különben az élet elszalad mellettünk, anélkül,
Hogy szép pillanatokat adott volna!”

A tavasz minden évben a megújulást, a természet ébredését

hozza. Februárban mi a hagyománnyá vált farsangi délutá-

nunkkal próbáltuk elűzni a hosszúra nyúlt telet.

Az álarcok mögé bújt gyermekeink örömmel mutatkoztak be

ötletes jelmezeikben, amelyek közül sok az anyukák kreativitását

mutatta. A farsangolás legvidámabb része a családi vetélkedő.

Sok-sok piros pontot érdemelnek a szülők, akik bevállalták gyer-

mekeik kedvéért a versenyeket, hisz itt elmondhatjuk, ebben a

játékban nem a helyezés, hanem a részvétel volt a fontos. A

tombolasorsolásnál Fortuna nem kedveskedett mindenkinek, de

reméljük sokan tértek haza a „nyertünk” örömével.

Az idei nevelési évben 4 alkalommal vittük a középső és nagy-

csoportosainkat Fűzfőgyártelepre báb illetve színházi előadá-

sokra. A szülők többsége vállalta ezt a plusz kiadást, hogy gyer-

meke új élménnyel gazdagodhasson.

Február végén a nagycsoportos gyermekek szüleinek bemu-

tatkoztak a leendő elsős tanár nénik, vetítés és beszélgetés

keretében megismertették iskolájuk programját, lehetőségeiket,

törekvéseiket. Nagy felelősséget jelent a szülőknek a leg-

megfelelőbb iskola kiválasztása, hisz mindent mérlegre kell

tenni annak érdekében, hogy a nagy próbatételt jelentő iskolai

évek is boldogan teljenek a gyermekek számára.

A húsvéti hagyományok már-már ellaposodnak, eltűnnek mai

világunkban. Gyermekeinkkel mi az óvodában próbáljuk

megőrizni ennek az ünnepnek a szokásait, szépségeit.

Feldíszítettük a csoportszobákat, öltözőt, kifújt tojásokat

díszítünk, a fiúk locsoló verseket tanulnak titokban az egyik

óvó nénivel, a lányok sütit sütnek a másikkal, hogy ezzel ked-

veskedjenek a locsolóknak. A Katicák és Sünik együtt ünnepel-

nek versekkel, dalokkal köszöntve a megújulást.

Izgalommal készülünk a már hagyománnyá váló versmondó

versenyre. Mi is ott leszünk nagycsoportos óvodásainkkal, a

szülőkkel egyetértésben kiválasztottuk és tanuljuk a verseket.

Nagy lelkierő és bátorság kell ahhoz, hogy egyedül kiálljunk a

hatalmas színpadra és megmérettessük magunkat. 

Repülnek a hetek, hamar elérkezik a nevelési évünk vége. Már

most eltölt bennünket a sírok és nevetek érzése, hisz nagycso-

portosaink szemmel láthatóan „felnőttek” az iskolához. Tud-

juk, hogy ez az élet rendje, folyama, de nehéz a szívünk, ha

rájuk nézünk, és az elválásra gondolunk.

De óvodai életünk nem csak ünnepekből, programokból áll. Ami

nem olyan látványos (de mi sokkal jobban szeretjük!), az a minden-

napok megszokott napirendje, a foglalkozások, a beszélgetések, az

Gyermekek óvodai beíratása
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2012/2013-es nevelési évre a

beiratkozás időpontja: 2011. április 16-tól április 18-ig
Az óvodai beíratáson várjuk azoknak a gyermekeknek a szüleit

akik 3. életévüket 2012. augusztus 31-ig betöltik,

akik a 2012/2013. nevelési év (2012.09. 01.–2013. 05. 31.) során

lesznek 3 évesek, akik 5. életévüket a 2012. évben töltik be. Ők a Közok-

tatási Tv. Értelmében szeptember 01-től óvodai nevelés keretében folyó

iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson kötelesek részt venni.

A beiratkozások helye: SZIVÁRVÁNY ÓVODA

Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 15. Balatonfűzfő, Árpád u. 36.
Tel.: 88/451-872 Tel.: 88/451-651

8.00–16.00-ig 8.00–16.00-ig

Balatonfűzfő, Radnóti u. 26. Papkeszi, Fő u. 46.
Tel: 88/451-860 Tel.: 88/484-183

8.00–16.00-ig 9.00–15.00-ig

Szükséges dokumentumok:
• Szülő személyazonosító és lakcímigazolvány

• A gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímigazolványa

• esetenként a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló

határozat,

• sajátos nevelési gyermekek esetén szakértői vélemény

• tartósan beteg gyermek esetén Magyar Államkincstári Igazolás
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Ha van kedve játszani, töltse ki a tesztet, karikázza 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 (ebben az esetben

2012.május) 20-áig. A legtöbb helyes választ megjelölt

játékosok között ajándékkönyv kerül kisorsolásra. 

A helyes megfejtést a következő hírlapban olvashatják.

Kellemes időtöltést kívánok.

1. Melyik esemény nem 1823-ban történt?
a) a Szózat megírása

b) Petőfi Sándor születése

c) a Himnusz megírása

2. Ki volt Újházi Ede, akiről az Újházi tyúkhúslevest el-
nevezték?
a) szakács

b) színész

c) író

3. Milyen fajta hal Némó?
a) ponty

b) bohóchal

c) bálna

4. Hogyan írják római számmal a nullát?
a) két függőleges vonal két vízszintessel áthúzva 

b) nyújtott kör

c) nem jelölik

5. Mit jelentett eredetileg a „házsártos” kifejezés?
a) szerencsejátékos

b) vámszedő tiszt

c) kezdő ügyész

6. Milyen egyszerű gépnek számít a fizikában a talicska?
a) kétoldalú emelő

b) egyoldalú emelő

c) egyensúlyi kar

7. Melyik képet festette Munkácsy Mihály?
a) Vihar a pusztán

b) Kalitkás nő

c) Szigligeti kúpok

8. Ki énekelt „Csillogó fekete lemezeken” az Illés együttes
hajdani dala szerint?
a) Janis Joplin

b) Little Richard

c) Cliff Richard

9. Ki írta az Emil és a detektívek című művet?
a. Astrid Lindgren

b. Wilhelm Hauff

c. Emil Kästner

10. Melyik mű szereplője Patroklosz?
a. Cyrano de Bergerac

b. A vihar

c. Iliász

Az előző számban megjelent teszt helyes megoldása:
1 – C (yen).; 2 – A (Sulfur); 3 – B (Süsü); 4 – A (röntgensu-

garak); 5 – C (Ádám, Éva, Lucifer); 6 – C (Mert s fül a hőle-

adás eszköze az elefántoknál, és az afrikai elefántnak több hőt

kell leadnia az afrikai klímában);7 – B (8); 8 – A (C-vitamin);

9 – C (Orpheusz), 10 – C (Sose halunk meg).

Március 20-ig visszaküldött kérdéssorok mindegyikét hibátlanul

töltötték ki. A játék nyertese: Ádámné Ivanics Nikoletta.
Nyereménye: Oláh János Gyümölcsfa-kertészet című könyve.

Gratulálok a nyertesnek.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Kedves Olvasó!

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

KKéésszzüülltt:: Tradeorg Nyomda Kft. Fûzfôgyártelep  FFeelleellôôss  vveezzeettôô:: Tóth Zoltán  TTöörrddeellééss:: Demeter Zsuzsanna
SSzzeerrkkeesszzttii:: a Szerkesztõbizottság FFeelleellôôss  sszzeerrkkeesszzttôô:: K. Horváth Barbara

ölelések, a hozzánk bújások, gyermekeink apróbb megnyilvánulá-

sai „Neked rajzoltam”, „Szeretlek óvó néni”. Ez tölt fel bennünket

napról napra, csal mosolyt, nevetést arcunkra. Mindezekhez

hozzájárul a szülőkkel való jó kapcsolat, az óvodai események,

történések napi szintű megbeszélése, „Matricát kaptam, mert ügyes

voltam” vagy „Ma, rontom-bontom napom volt”. Én csak annyit

üzenhetek innen is a magam részéről: Köszönöm!

„Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap, melyen minden
arra járó nyomot hagy!”

ŐRI ZSUZSANNA, ÓVÓNŐ
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