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Kereszt van a katolikus és az ortodox, valamint a legtöbb
evangélikus templom tornyán, de utak mellett is találunk feszü -
leteket. Sokszor látni emberek nyakában függve. Kereszt for-
májú jelek léteztek már a kereszténység előtt is. I. Theodosius
római császár 380-ban kiadott rendeletével megszünteti a
keresztre feszítéssel történő kivégzést. Ettől kezdve ábrázolják
egyre gyakrabban Jézus kereszthalálát. A keresztények számára
a kereszt Jézus megváltó szenvedésének, Isten szeretetének a
jele. Sztuditész Szent Theodorosz a VIII. században így ír
Krisztus értékes és éltető keresztjéről: „Ó, szent keresztnek
drága ajándéka! Ó, dicső kereszt, mily nagy az ékessége! Nincs
rajta együtt a jó és a rossz, mint az Éden fáján, hanem
mindenes től szép és pompás, látásra és ízlésre egyaránt.
Ez a fa már nem halált, hanem életet szül. Világít, nem
homályo sít; bevezet az Édenbe, és nem rekeszt ki onnan. Ez az
a fa, amelyre mint valami diadalmi kocsira szállt fel Krisztus, és
legyőzte a sátánt, a halál urát, és kiszabadította az emberi nemet
a zsarnok rabszolgaságából.
Ez az a fa, amelyen a mi Urunk, mint legyőzhetetlen harcos, a
küzdelemben kezén-lábán és isteni oldalán megsebesült, és így
gyógyította meg gonosztetteink sebeit, azaz a veszedelmes
sátán által megrontott emberi természetünket. 
Hajdan a fa miatt vesztünk el, most a fa által kaptuk vissza az
életet. Akkor a fáról vezettek félre minket, most a fán győztük
le az álnok kígyót. Igazán új és rendkívüli csere! Halál helyett
életet, romlandóság helyett romolhatatlanságot, gyalázat
helyett dicsőséget ad.
Nem hiába kiált fel a szent Apostol: Én azonban nem akarok
mással dicsekedni, mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével. Álta-
la keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak
(Gal 6. 14). Hiszen ebből a keresztből fakadt az a legmagasabb
bölcses ség, amely megcáfolta az evilági bölcselkedés minden
kérkedését és felfuvalkodott oktalanságát. A keresztből szárma -
zó mindenféle jó ajándék lemetszette a rosszaság és a gonoszság
hajtásait.
Ennek a keresztfának az előjeleit és jelképeit már az emberiség
kezdetétől fogva a legcsodálatosabb módon ismerték fel és lát-

ták meg előre. Lásd tehát, akárki vagy, ha valóban eltölti
lelkedet a tudás vágya. (...)
A keresztet jelezte előre Ábrahám áldozata is, amikor
összekötözött gyermekét az elkészített fára ráhelyezte. A kereszt
ölte meg a halált, és adta vissza az életet Ádámnak. Minden apos-
tolt a kereszt dicsőített meg, minden vértanút ez koronázott
meg, és minden szentet a kereszt szentelt meg. Kereszt által
öltjük magunkra Krisztust, és vetjük le a régi embert. A kereszt
gyűjti Krisztus juhait egy akolba és a megígért mennyei hazába.”
A nagypénteki szertartásban a kereszt leleplezése és a kereszt előt-
ti hódolat áll a felajánlás és az átváltoztatás helyén. Az utolsó
vacso ra szavai – „ez az én testem, ez az én vérem”– Nagypénteken
a teljes odaadottságban teljesedtek be. Golgota keresztjére tekin-
tünk fel. Arra a keresztre, ami egy megalázó kivégzés eszköze volt.
Mégis Krisztus világot bűneitől megváltó győzelmi jelévé vált.
A háromszori felszólítás: „Íme a szent keresztfa, rajta függött
valaha a világnak váltsága!”, s a nép válasza: „Jöjjetek hát
keresztények, hódolattal hajtsunk térdet: Üdvözlégy szent
keresztfa.” segítenek, hogy valóban a Keresztrefeszített elé
tudjunk térdelni és hittel tekinteni bűneink Megváltójára, hogy
így el is nyerjük bűneink bocsánatát. Mert ha szakítunk
bűneinkkel, megbánjuk azokat, Isten megbocsájtja azokat.
Ahogy Ferenc pápa mondja, nincs olyan súlyos bűn, amit Isten
ne bocsátana meg. Krisztusban van bűnbocsánat, ennek záloga a
kereszt, az Ő megváltói áldozata. Jézus nem csak meghalt,
harmad napra fel is támadt, ahogy Szent Pál apostol írja:
„Krisztus meghalt bűneinkért, az Írás szerint, eltemették és
harmad nap feltámadt, ismét az Írás szerint.” (1Kor 15,1-11) Így
bűneinktől megszabadulva megtapasztalhatjuk magunkban is a
feltámadt Krisztus jelenlétét. Ez az igazi Húsvéti öröm! 
Ezt a bűneinktől való megszabadulásból és a feltámadásból for-
rásozó örömöt kívánom Papkeszi minden lakosának!

FERENC ATYA

HÚSVÉTVASÁRNAP ÁPRILIS 5-ÉN A SZENTMISE
18.00 ÓRAKOR KEZDŐDIK.

Krisztus értékes és éltető keresztje
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„Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már
ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának
nevében.” ( Jn 3,18)
A Feltámadás ünnepéhez közeledve köszöntöm a Kedves
Olvasókat az Ige szavaival!
Ezeket a kemény szavakat Jézus a beszélgetésük végén mondta
Nikodémusnak. „...Isten nem azért küldte el a Fiút a világba,
hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa... aki
pedig nem hisz, már ítélet alatt van... Az ítélet pedig azt jelenti,
hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették
a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak.
Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a
világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei.” ( Jn 3,17-20)
Nyilvánvaló ebből Isten üdvözítő akarata, de kitűnik belőle a
kárhozat lehetősége is. Mert sajnos létezik, hogy az emberek job-
ban szeretik a sötétséget, mint a világosságot. Bárcsak közöttünk

senki ne lenne ilyen! Merjünk kijönni a sötétségből a világosságba!
Járuljunk feltámadott Urunk elé, aki feltámadásával legyőzte a
sötétség urát, és elvette rólunk a kárhozatnak erejét. 
Mert nem azok kárhoznak el, akik bűnösök, hanem akik bűnösök
akarnak maradni. Mindenki bűnös, de aki bűnével Jézushoz me -
nekül, aki világosságra hozza a sötétség titkait, az bocsánatot és
életet kap. Ehhez azonban az kell, hogy vegyük komolyan: valóban
újonnan kell születnünk. De lehet is újonnan születni. Aki hittel
kinyújtja a kezét a Mester átszegezett keze felé,  annak Isten megad-
ja az üdvösség ajándékát, „...kegyelemből van üdvösségetek a hit
által...” „Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre...” Hiszünk benne,
hiszünk az Ő feltámadásában?
Súlyos tévtanítás, hogy előbb-utóbb mindenki üdvözül. Meg -
tévesztő az is, hogy a jók üdvözülnek, a rosszak elkárhoznak. Mi
Isten mércéjével mérve mindnyájan rosszak vagyunk. De most még
kijöhetünk a világosságra. Még van időnk rendezni a kapcsola -
tunkat Istenünkkel. Ha nem, ránk borul az örök sötétség, és ret-
tenetes lehet egy örökkévalóságon át szenvedni Isten hiánya miatt.
Ezen az ünnepen is könyörögjünk Urunkhoz: „Úr Jézus, őrizz meg
engem ettől, és adj bátorságot dönteni melletted és ragaszkodni hoz-
zád! Ámen.”
Készüljünk együtt Húsvét szent ünnepére, készítsük a lelkünket,
induljunk el a sötétségből, lássuk meg a Nagypénteki eseményben
az érettünk hozott áldozatot, menjünk oda lélekben a kereszt
tövébe tegyük le a mi terheinket, adjunk hálát és magasztaljuk
Feltámadott Urunkat, aki legyőzte a halált és harmadnapon feltá-
madt a halálból első zsengeként a halottak közül. 
Áldott találkozást és ünneplést kíván a feltámadás ünnepére a
Papkeszi Református Egyházközség.

EIZLER CSABA

REFORMÁTUS LELKÉSZ

Húsvéti gondolatok

Ünnepi istentiszteletek:

2015. április 3-án 18:00 Nagypénteki (passiós) istentisztelet az iskolások szolgálatával
2015. április 5-én 11:00 úrvacsorás istentisztelet
2015. április 6-án 11:00 ünnepi istentisztelet
2015. április 6-án 15:00 órától hagyományteremtő szándékkal a temetőben istentiszteletet tartunk, hirdetvén a feltámadás öröm
(üzenet)evangéliumát, ahol imádságban emlékezünk meg előrement szeretteinkről! 

Jöjjünk, buzdítsuk egymást! Ünnepeljük együtt feltámadott Urunkat!

A Papkeszi Református Egyházközség Presbitériuma tisztelettel és szeretettel fordul a lakossághoz, vállalkozókhoz, hogy
amennyiben lehetséges továbbiakban is támogassák a templom felújítási munkálatait. Támogatásukat és adományaikat eljut-
tathatják a Forrás Takarékszövetkezetnél lévő számlára:
Papkeszi Református Egyházközség: 72900020-10300837 a megjegyzésbe kérjük írják oda: Isten dicsőségére.
Ezen felül Horváth Béla gondnok úrnál is befizethetik adományaikat.
A felajánlásokat ezúton is előre köszönjük!
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A Képviselő-testület 2015. február 25-én
tartotta soron következő rendes ülését.
A Képviselő-testület
• II. fordulóban tárgyalta az Önkormányzat

2015. évi költség vetését.
• elfogadta a Balatonfűzfői Közös Önkor-

mányzati Hivatal 2015. évi költségvetését.
• elfogadta a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

2015. évi költségvetését, a Papkeszi „Vad -
rózsa” Napköziotthonos Tagóvoda műkö -
déséhez 5.998 e. Ft működési támogatást
biztosít.

• megvitatta az Öböl Tv Kft. 2014. évi
tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját,
az Öböl Tv Kft. részére 2015. évben 100 e. Ft
működési támogatást állapított meg.

• a Bocskai István Alapítvány részére 100 e.
Ft támogatás bizto sításáról döntött. Az
Alapítvány a támogatást a Bocskai István
Református Általános Iskola 7. osztályos
tanulóinak részvételé vel megvalósuló
„Határtalanul” programjának megvaló sí -
tásához használhatja fel.

• megalkotta az Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 2.)
önkormányzati rendeletét.

• megtárgyalta a civil szervezetek részére 2014.
évben nyújtott támogatások elszámolását.
A Képviselő-testület a Papkeszi Polgárőr
Egyesület, a Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas -
klub, a Tegyünk Együtt Colorért Egyesület,
az „Értelmet az életnek” Hagyományőrző
Egyesület Sorstárs Népdalkör, a Rest Macs -
kák Amatőr Színjátszó Csoport és az Öböl
Tv. Kft. elszámolását elfogadta.

• megtárgyalta az egyházak részére 2014.
évben nyújtott támogatások elszámolását.
A Képviselő-testület a Papkeszi Re for mátus
Egyházközség és a Római Katolikus Jézus
Szíves Plébánia elszámolását elfogadta.

• megtárgyalás után elfogadta a Bocskai
István Református Általános Iskola 2014.
évi támogatásának elszámolását.

• megalkotta a települési támogatás keretében
nyújtandó szociális ellátásokról szóló
3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét.
(A rendeletet Papkeszi Hírlap jelen számában
teljes terjedelmében közzétesszük.)

• jóváhagyta Ráczkevi Lajos polgármester
2015. évi rendes szabadságának ütemezését.

• megtárgyalta a ROLFIM SZÖVET KE ZET
energetikai kor szerű sítés (közvilágítás led-

lámpákkal történő korszerűsítése, illetve az
önkormányzat tulajdonát képező épületekre
napelem telepítéssel megvalósítandó ener-
getikai korszerűsítés) elő készítése tárgyában
tett ajánlati felhívását. A Képviselő-testület
úgy döntött, hogy fenti tárgyban nem kíván
együttműködési megállapodást kötni a
ROLFIM SZÖ VET KEZET-tel.

• megvitatta a Kiss Szolgáltató és Ter -
mékelőállító Kft. ingatlan csere iránti
kérelmét. A Képviselő-testület az ingatlan -
cserét nem támogatta, az Önkormányzat
tulajdonát képező Papkeszi 60/2. hrsz. alat-
ti ingatlan és a Kiss Szolgáltató és Ter -
mékelőállító Kft. tulajdonában lévő
Papkeszi 46/2.-46/3. hrsz. alatti ingatlan
cseréjéhez nem járult hozzá.

• a Berhida, Papkeszi, Királyszentistván,
Vilonya, Ősi ivóvízellátó víziközmű-rend-
szer, illetve a Berhida szennyvízelvezető és
-tisztító víziközmű-rendszer 2016-2030.
évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési
Tervvel kapcsolatos kötelezettségek telje -
sítésére a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
meghatalmazásáról döntött.

• elfogadta a Berhida, Papkeszi, Király szent -
istván, Vilonya, Ősi ivóvízellátó víziközmű-
rendszer, illetve a Berhida szenny -
vízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer
vonatkozásában a vagyonértékeléssel
kapcso latos jogokat és kötelezettségeket
tartalmazó együttműködési megállapodást.

A Képviselő-testület 2015. március 25-én
tartotta soron következő rendes ülését.
A Képviselő-testület
• megtárgyalás után elfogadta a település

közrend- és közbiztonságának helyzetéről
szóló beszámolót. A Képviselő-testület köszö -
netét és elismerését fejezte ki a Balatonalmádi
Rendőr kapitányság Balaton kenese Rendőr -
őrs Papkeszin végzett munkájáért.

• megtárgyalta a település lakosságának szo-
ciális helyzetéről szóló átfogó értékelést. A
Képviselő-testület köszönetét fejezte ki a
Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási
Központ településen végzett szociális és
gyermekjóléti szolgáltatásaiért, továbbá a
NAPÁVA Szociálisgondozó Közhasznú
Nonprofit Kft. házi segítségnyújtás terü -
letén végzett munkájáért.

• megtárgyalás után elfogadta a helyi önkor-
mányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló
átfogó értékelést.

• megtárgyalta a Balatonfűzfői Közös Önkor -
mányzati Hivatal Papkeszi Kirendeltsége
2014. évi önkormányzati feladatainak
végrehajtásáról szóló beszámolót.    

• megalkotta az Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 7.)
önkor mányzati rendelet módosításáról szóló
4/2015. (III. 31.) önkormányzati rendeletét.

• elfogadta Pethő-Pataki Szilvia képviselő
(Vagyonnyilatkozati Bizottság elnöke)
bizottsági elnöki tiszteletdíjról történő
lemondását. A lemondás alapján Pethő-
Pataki Szilvia tiszteletdíja a képviselői
alapdíj összege, azaz bruttó 30.000 Ft/hó.

Papkeszi Község Önkormányzat Kép -
viselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkor -
mányzati rendelete a települési támogatás
keretében nyújtott szociális ellátásokról

Papkeszi Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. III. törvény 10. § (1)
bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pont -
jában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pont -
jában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7)
bekezdéseiben, 48. § (4) bekezdésében, 132. §
(4) bekezdés g) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a kö -
vetkezőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A települési támogatás iránti kérelmet a
Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal
Papkeszi Kirendeltségéhez kell benyújtani
hivatali időben személyesen, vagy postai
úton, melyhez az erre a célra rendszeresített
formanyomtatvány használható.
2. § (1) A kérelmezőnek nyilatkoznia kell
családja – a lakásfenntartási támogatás
esetében háztartása – jövedelmi viszonyairól
és igazolnia kell azokat. A jövedelem-
számításnál irányadó időszakként a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Önkormányzati hírek
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1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.)
10. § (2)-(5) bekezdésben meghatározottakat
kell tekinteni.
(2) Az ellátások igénylése esetén a kérelmező
köteles az elbíráláshoz szükséges adatokat az
eljáró szerv rendelkezésére bocsátani,
melynek valódisága környezettanulmány
elkészítésével ellenőrizhető.
(3) A vagyon meghatározására a Sztv. 4. § (1)
bekezdés b) pontja az irányadó.

3. § (1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen
igénybe vett ellátás megtérítésére való
kötelezés esetében engedélyezhető:
a) részletfizetés, ha a kötelezett egyedül élő és
havi jövedelme az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 250%-át nem
haladja meg, vagy családjában – a lakásfenn -
tartási támogatás esetében háztartásában – az
egy főre jutó havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át nem haladja meg, vagy
b) csökkentés, ha a kötelezett egyedül élő és
havi jövedelme az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 200%-át nem
haladja meg, vagy családjában – a lakásfenn -
tartási támogatás esetében háztartásában – az
egy főre jutó havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át nem haladja meg, vagy
c) elengedés, ha a kötelezett egyedül élő és
havi jövedelme az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 150%-át nem
haladja meg, vagy családjában – a lakásfenn -
tartási támogatás esetében háztartásában – az
egy főre jutó havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem
haladja meg.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkal -
mazásában a csökkentés mértéke nem halad-
hatja meg a fizetési kötelezettség 60%-át.

4. § A szociális ellátások folyósítása:
a) házi pénztárból történő kifizetéssel, vagy
b) a kérelmező lakcímére utalással vagy
c) a kérelmező bankszámlájára utalással vagy
d) az érintett szolgáltató számlájára történő
utalással történik.

5. § A pénzbeli és természetben nyújtott
ellátások megállapításával, megszüntetésével,
a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett
támogatás visszafizetésre kötelezéssel és a
vissza fizetésre kötelezés csökkentésével,

elengedésével, vagy annak részletekben
történő engedélyezésével kapcsolatos eljárá -
sok  ban hatáskörét a Képviselő-testület
átruházza a Polgármesterre.

2. Rendszeres települési támogatások

6. § (1) Lakásfenntartási támogatásra jogo-
sult az a személy, akinek háztartásában az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át, , egyedül élő személy
esetén a 200 %-át, feltéve hogy a háztartás
tagjai vagyonnal nem rendelkeznek.
(2) A lakásfenntartási támogatást a kérelem
benyújtását követő hónap 1. napjától kezdő -
dően egy év időtartamra kell megállapítani.
(3) A lakásfenntartási támogatás összege
negyedévenként 6.000 Ft.
(4) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon
lakásra csak egy jogosult nak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és ház-
tartások számától.
(5) A lakásfenntartási támogatás ismételt
megállapítása iránti ké re lem legkorábban a
jogosultság megszűnését megelőző egy hó -
napban nyújtható be.
(6) A lakásfenntartási támogatás iránti
kérelemben a kérel me zőnek nyilatkoznia kell
a lakáshasználat jogcíméről.
(7) Ha a lakásfenntartási támogatásban része sülő
személy lakcíme megváltozik, vagy a támoga tással
érintett ingatlanból kiköltözik, a lak címváltozás
vagy a kiköltözés hónapjára járó támogatást teljes
összegben kell folyósítani, de a támogatás további
folyósítását meg kell szüntetni.
(8) A lakásfenntartási támogatásban részesülő
személy halála esetén a fel nem vett ellátást a
vele közös háztartásban együtt élt házastárs
vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő
és testvér egymást követő sorrendben veheti fel
a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.

7. § (1) Gyógyszertámogatás címén
negyedévenként települési támogatásra jogo-
sult az a közgyógyellátási igazolvánnyal nem
ren del kező személy, akinek családjában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át, egyedül élő személy
esetén a 250%-át, feltéve hogy az igazolt havi
rendszeres vényköteles gyógyszerköltsége az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 20%-át meghaladja.

(2) A gyógyszertámogatást naptári évre kell
megállapítani.
(3) A gyógyszertámogatás összege negyed -
évenként 6.000 Ft, feltéve, hogy a kérelem
március 31-ig benyújtásra kerül.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott idő -
pont után benyújtott kérelem esetében az év
hátralévő részében esedékes negyedévi támo-
gatás illeti meg a jogosultat.
(5) A kérelemhez csatolni kell a háziorvos
által leigazolt havi rendszerességgel szedett
vényköteles gyógyszerek egy havi költségéről
a gyógyszertár igazolását.
(6) A gyógyszertámogatást első alkalommal a
kérelem benyújtását követően, majd a következő
negyedév középső hónapjában kell folyósítani.
(7) A gyógyszertámogatás folyósítását a jogo-
sult halála esetén meg kell szüntetni.

3. Rendkívüli települési támogatások

8. § (1) Rendkívüli települési támogatásra
jogosult az az időszakosan vagy tartósan lét-
fenntartási gonddal küzdő személy, akinek
családjában:
a) legfeljebb 4 személy él és az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
140%-át, vagy
b) 4-nél több személy él és az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
130%-át.
(2) Egyedül élő személy esetében a jövedelem
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 160%-át.
(3) A települési támogatás összege
a) gyermeket nevelő család esetében alkal -
manként és gyermekenként nem lehet
kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 10%-nál és nem lehet
több az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 20%-nál, vagy
b) gyermeket nem nevelő család esetében
alkalmanként nem lehet kevesebb az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10
%-nál és nem lehet több az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 25%-nál.
(4) Települési támogatást ugyanazon család-
ban élők részére évente legfeljebb 4 alkalom-
mal lehet megállapítani, feltéve, hogy az előző
támogatás megállapítása óta 90 nap eltelt.

Folytatás a 9. oldalon.
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Mi is történt az elmúlt időszakban, az
iskolánkban?
Iskolánk alsós munkaközössége február
másodikára macikiállítást szervezett.
Szinte minden alsós tanuló hozott a kiál-
lításra mackót. Nagyjából 80 macit sikerült
összegyűjteni. 
De nemcsak a gyerekek, hanem a pedagó-
gusok is kiállították kedvenceiket.
Az első napot megnyitóval kezdtük, ahol
bábelőadást mutattunk be, verset,
mondókát, éneket tanulhattak a gyerekek. 
A kiállítás kapcsán témahetet is tartot-
tunk, ahol nagyon sok érdekes dolgot
tudhattak meg tanulóink a medvékről.
Egyes osztályok plakátokat készítettek,
amelyekről nem mindennapi informá-
ciókat tudtunk meg. Meghívtuk óvodá-
sainkat is, akik örömmel nézték meg a kiál-
lított játék mackókat. 
Ezzel a kiállítással a célunk az volt, hogy
egy hagyományt teremtsünk, melyet min-
den évben folytatni szeretnénk.
Ha február, akkor farsang! Mi is
szerveztünk farsangot, ahol szebbnél-szebb
és ötletesebb jelmezekkel kápráztatták el
egymást és a közönséget is a diákok,
tanárok. Volt rubik kockánk, Zorrónk,
rengeteg hercegnőnk, katonánk, Bors
kisasszony, de még madáretetőnk is. A
zsűrinek nagyon nehéz volt a dolga a
helyezésnél, nehéz volt dönteni a sok szép
jelmez közül. A farsang végén tombolasor-
solás is volt. A farsangot disco zárta.

Nagy örömmel és büszkeséggel számolunk
be iskolánk tanulóinak újabb sportsike -
réről. Ebben a tanévben Március folyamán
került megrendezésre a kosárlabda körzeti
diákolimpia Várpalotán, ahol a 7. és 8.
osztályos lányaink I. helyezést értek el. Isten
iránti hálával köszönjük meg Bertáné Pintér
Judit szakmai felkészítését és támogatását.
A csapat tagjainak pedig a részvételt: 
7.o. Fekete Fanni, Pratscher Fanni, Szabó
Viktória, Erdélyi Kinga, Takács Szabina.
8.o. Brasch Renáta, Hoóz Cintia, Jónás
Valentina, Katona Alexandra, Kiss Diána,
Németh Virginia, Végh Kinga.
Március 13-án 1848-ra emlékeztünk egy
nagyon tartalmas és szép műsor keretein
belül a kultúrházban. A 7. osztályos tanulók
Kukáné Horváth Barbara tanárnő segít-
ségével felidézték számunkra az ese mé nye -
ket. De ezt az ünnepi műsort nem csak

velünk osztották meg, hanem egy meghívás-
nak eleget téve a berhidai Süni óvodában is
előadhatták a műsort. A lehe tőséget ez úton
is köszönjük. E jeles alkalomból megem-
lékezhettünk Magyar Nemzetünk nagy
alakjairól, akik részt vettek az 1848-as for-
radalom és szabadságharcban és életükkel
fizettek a hazájukért. Ez emlékeztessen min-
ket arra, hogy nekünk is szeretnünk kell a
hazánkat és küzdenünk kell érte. 
Gyermekeinknek meg kell tanítani és
nekünk sem szabad elfelejtenünk a 3 szót.
Azt a 3 szót, ami az életünk és a  mindennap-
jaink központjában kell álljon. Ahogy Jókai
Mór is megfogalmazta: „Istennek, hazának,
tudománynak.” Mi is így éljük és igyekszünk
a gyermekeket az iskolapadokban is erre
nevelni. Egyik nem működik a másik nélkül.

EIZLER CSABA REFORMÁTUS LELKÉSZ

Röviden…

Tisztelt Lakosság! Április 25-én, szombat-
on túrázni hívjuk Önöket a Hubertlaki,
másik nevén a Bakonyi gyilkos tóhoz.
A Bakonybél–Pápa között futó úton, az
Odvaskő pihenőtől 200 méterre található az

Emil-rét (3.5 km Bakonybéltől). Innen
indulva a K+ jelzést követve először a
Molnár-kút árok hangulatos rétekkel ki-
kinyíló kis völgyén halad az út, majd a jelzést
követve egy csodaszép bükkös erdőben,

szelíd emelkedők és lejtők leküzdése után
érkezünk egy elágazáshoz (a Hubertlak előtt
kb.200 méterrel), innen balra további 300
m megtétele után egy jelöletlen erdei úton
érjük el a tavat. Itt a völgyzárógát mindkét
oldalán egy-egy tűzrakóhely, asztalok és
padok várják a kirándulókat.
Utazás egyénileg személyautóval.
A túrával kapcsolatos megbeszélés ideje:
április 22-én, 18.00 órától Papkeszin a
Kultúrházban.
Várunk mindenkit szeretettel egy érdekes
bakonyi túrára!

RÁCZKEVI LAJOS, SZERVEZŐ

Túrázzon velünk!
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Mandulás hólabda (készítője: Horváth
Istvánné)
A tészta hozzávalói: 25 dkg porcukor, 4 db
tojás, 10 evőkanál víz, 10 dkg darált mandu-
la, 20 dkg liszt, 1 cs. sütőpor.
A 4 tojás sárgáját kikeverjük a porcukorral, a
vízzel és az őrölt mandulával. A lisztben elve-
gyítjük a sütőport. A 4 tojás habjával felvált-
va a masszához keverjük.
Úgy sütjük, mint a piskótát, ha kihűlt 2 lapra
vágjuk, és kb. 6 cm átmérőjű pogácsaszagga -
tóval kiszaggatjuk.
A krém hozzávalói: 2 evőkanál liszt, 2 dl tej,
1 cs. vaníliás cukor, 20 dkg vaj, 20 dkg por-
cukor, 1 evőkanál fehér mandulaaroma.
A lisztet a tejben megfőzzük, ha kihűlt hoz-
zákeverjük a vaj és a porcukor keverékét,
valamint a mandulaaromát. A krémmel meg -
töltjük a korongokat, és az oldalait is bekenjük.
Díszítés hozzávalói: 1 cs. kókuszreszelék, 10
dkg kakaóból és 20 dkg porcukorból 3 evő -
kanál forró vízzel, 5 dkg vajjal készült csoki máz.
Néhány szem mandula, zöld mandula aroma.
A sütemény krémes oldalát beleforgatjuk a
kókuszreszelékbe, a tetejét bekenjük a csokimáz-
zal. A sütemények tetejére 4 mandulaszemből
hóvirágot formálunk, és beszórjuk a zöld man-
dulaaromával beszínezett kókuszreszelékkel.

Rózsaszín karácsonyi muffin (készítője:
Nagy Mercédesz)
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 25 dkg kristály-
cukor, 12 dkg margarin, 2 tojás, 1 csomag
vaníliás cukor, 1 csomag sütőpor, 1,5 dl tej,
ételszínező, meggy és csokoládé darabkák

Elkészítés: Előmelegítjük a sütőt 200°C-ra,
a muffin formákat kibéleljük papírral. A lisz -
tet elkeverjük a cukorral, a sütőporral és a va -
níliás cukorral. A tejet simára leverjük a tojás-
sal és az olvasztott margarinnal, majd hozzá -
adjuk a lisztes keveréket az ételszínezővel.
A meggyet és a csokoládé darabokat ízlés
szerint adagoljuk. A tésztát a formába töltjük
(2/3-ig!), majd mindegyik tetejét ehető
csillám porral díszíthetjük. 

Mézes sütemény (készítője: Pataki Katalin)
Mézes lap hozzávalói: 2 tojást, 1 evőkanál mézet,
5 dkg vajat gőz fölött kikeverünk, ha a vaj elolvadt
levesszük a gőzről, és belekeverünk 40 dkg lisztet,
1 kk szódabikarbónát, 15 dkg porcukrot és össze-
gyúrjuk. Három cipót formázunk, melyekből
kisebb tepsi alján lapokat sütünk.
Krém hozzávalói: Fél liter tejet 4 evőkanál liszt-
tel kikeverünk és felfőzzük. Ha kihűlt hozzáad-
juk a 20 dkg vajból és 20 dkg porcukorból
készített vajas krémet. A kapott masszát elfelez-
zük: az egyik felébe kakaóport, a másik felébe
1 cs. vaníliáscukrot teszünk. Megkenjük ezzel a
krémmel a már kihűlt lapokat, alulra a csoki -
krém, felülre pedig a vaníliás krém kerüljön.
Csokimáz: 2evőkanál kakaóport, 20 dkg
porcukrot, 3evőkanál forró vizet kikeverünk
és a sütemény tetejét megkenjük vele.

Télapó kedvenc almás pitéje (készítője:
Szarvas Norbert)
Tészta hozzávalói: 50 dkg liszt, 25 dkg
Rama, 1 cs. vaníliás cukor, 1 tojás sárga, 1 kis
doboz tejföl, 1 cs. sütőpor, csipet só
Töltelék hozzávalói: 1,6 kg reszelt alma,
fahéj, szegfűszeg, 1 db narancs héja + narancs -
lé, 1 db citrom héja + citromlé, 15 dkg cukor,
10 dkg darált dió 
Karamellizált alma hozzávalói: 40 dkg alma,
5 dkg cukor, 5 dkg Rama, szegfűszeg, fahéj.
Elkészítés: A tészta hozzávalóit egy tálba
tesszük, majd összegyúrjuk és egy kony-
haruhával lefedve hideg helyen pihentetjük.

A reszelt alma ¾-ét egy lábasba rakjuk, majd
hozzáadjuk a cukrot, fahéjat, szegfűszeget,
bele reszeljük a gyümölcsök héját, majd a levü -
ket belefacsarjuk. Ezt puhára pároljuk, majd
várunk, amíg kihűl. Addig elkészítjük a
karamellizált almát: a Ramát megolvasztjuk,
hozzáadjuk a cukrot, karamellizálás után a
maradék reszelt almával összekeverjük. Íze -
sítjük cukorral, fahéjjal és szegfűszeggel, majd
készre pároljuk. Amíg hűl, egy tepsit (kb.:
30*25cm) kivajazunk, kilisztezünk, a tésztát
ketté választjuk, majd az egyiket méretre
nyújtjuk és elhelyezzük a tepsiben. Ezt darált
dióval megszórjuk, majd a tölteléket egyenlete-
sen elosztjuk, erre kenjük a karamellizált almát.
A tészta másik felét is kinyújtjuk és piténket
befedjük. Villával megszurkáljuk, tojás fehér-
jével egyenletesen megkenjük és előmelegített
sütőben 180 0 C-on kb. 35-40 percig sütjük.
Ha kihűlt, porcukorral meghintve tálaljuk.

Flódni (készítője: Ráczkevi Lajosné)

Hozzávalók: A tésztához: 50 dkg finom-
liszt, 3 db tojássárgája, 25 dkg margarin,
5 dkg cukor, 1 csipet só, 2 dl fehérbor, 15 dkg
szilvalekvár (a rétegezéshez), 1 db tojásfehér-
je (a kenéshez).
Az almás töltelékhez: 1 kg alma (reszelt), 20
dkg cukor, 1 citromból nyert citromhéj
(reszelt, ízlés szerint), 2 dl fehérbor.
A mákos töltelékhez: 25 dkg mák (darált),
20 dkg cukor, 1 marék mazsola (ízlés szerint),
1 citromból nyert citromhéj (reszelt), 2 dl
fehérbor.

Az I. Mikulás-napi süteménysütő versenyre érkezett sütemények receptjei 2.
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A diós töltelékhez: 25 dkg dió (darált), 20 dkg
cukor, 1 marék mazsola (ízlés szerint), 2 dl
fehérbor.
Elkészítés: A tészta hozzávalóit összegyúr-
juk, hideg helyre tesszük. Az almát lereszeljük,
összekeverjük a hozzávalókat, és felfőzzük. A

mákot daráljuk, összekeverjük a további hoz-
závalókkal, a bort felforraljuk, és ráöntjük
óvatosan, ne legyen túl híg. A diót daráljuk,
szintén összekeverjük a hozzávalókat, és ráfor-
rázzuk a bort. Mindegyik keverékünket hűt-
sük ki, ezután a tésztát ötfelé vágjuk,

egyenként kinyújtjuk és sorban rákenjük a
töltelékeket, először az almát, a diót, a mákot,
majd a lekvár legyen legfelül, tetejére az
ötödik lapot tesszük. Bekenjük tojásfehérjével
és 100°C-on sütjük. Sokáig kell sütni, nem
kell megijedni az időtől.

Tavaszváró, vidám farsangi ünnepet tartott
február 21-én két civil szervezet a P.Ö.NY.K és
a Sorstárs Népdalkör. Egyesületünk alapvető
feladata a néphagyományok, népszokások
őrzése és életben tartása. 
A húsvéti nagyböjtöt megelőző időszak is
ilyen szép hagyomány, amely nagyon fontos
volt az emberek életében. Különösen a

„farsang farka”, azaz, a farsangi időszak utolsó
vasárnapjától húshagyó keddig tartó szakasza,
ami nagy mulatságok közepette egyben tél-
búcsúztató is volt. Az emberek ilyenkor
jelmezek, álarcok mögé bújva valódi énjüket
elrejtve, önfeledten vigadtak. Napjainkban a
leghíresebb farsangi népünnepünk a mohácsi
busójárás, amely már a világörökség része.

Rőzseláng és vaslapát,
télkergető maskarák,
lobog jatok, zörög jetek,
fusson a tél előletek!

Írja Mentovics Éva Télkergető maskarák című
hangulatos versében. A vidám, jó hangulat
reményében állítottuk össze mi is kis
műsorunkat. Humoros köszöntőket, dalokat,

verseket, jelmezes felvonulást és komoly
felkészülést igénylő nagyszerű jeleneteket
láthattak azok, akik részt vettek ezen a februári
szombat estén. Itt szeretném megköszönni
minden fellépőnek a közreműködést, akik időt
és fáradságot nem kímélve készültek, hogy
felejthetetlen élményt szerezzenek vendé -
geinknek és önmaguknak egyaránt. Reméljük,
hogy a hagyományteremtő szándékkal immár
másodszor megrendezett ünnep bevételét a
későbbiekben nemes, közösségi célra tudjuk
fordítani.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a
Balatonvidéki Sorstárs Népdalkör nevében
minden kedves olvasónak kellemes húsvéti
ünnepeket kívánjak!

KÁROLYI – VARGA RÓZSA

Tavaszvárás

„Talán az, hogy vértelenül, józanul, meg-
fontoltan zajlott le az át alakulás, hiszen ez az
ország építeni akart. Nemzetgyűlést válasz-
tott, törvényeket alkotott, a jobbágyság
eltöröltetett, a társadalmi egyenlőség
kimondatott. Amikor rákényszerítették,
akkor harcolt a szabadságért, a független-
ségért, nem számított az egyéni érdek.
Kedves Ünneplő Papkesziek!
A mai ünnepen kokárdák, piros-fehér-zöld

zászlók jelzik, jelképezik azt a reményt és
bizakodást, amelyet az akkori emberek
érezhettek, akik egy szebb és boldogabb
jövőben hittek. Feltehetjük magunkban a
kérdést: az eltelt több mint másfélszáz esz-
tendő után érvényesek-e a márciusi ifjak
szavai? A tizenkét pont előtt ott áll egy mon-
dat: „Legyen béke, szabadság, egyenlőség!”
Kívánhatunk-e mást, ennél többet a nemzet
ünnepén?

Hiszen a ma embere is büszkén, hittel és
magyar ként akar itt dolgozni a Kárpát-
medencében, mert munkánk gyümölcseként
gyermekeink számára egy jobb jövőt teremt -
hetünk. Mert a ’48-as forra dalomnak ez az
igazi üzenete: tegye mindenki azt, ami a
tudása szerint a legjobb és a leghasznosabb, és
ne csak saját magunkra gondoljunk, hanem
közösségünkre is.”
Az ünnepi beszéd után a papkeszi iskolás
gyermekek közreműködé sével elevenítettük
fel 1848. március 15-ének eseményeit.
A műsort követően a közösségi parkban elül-
tettük a tavalyi évben született gyermekek
emlékfáját a szülők segítségével, majd pedig a
Petőfi parkban helyeztük el a megemlékezés
koszorúit.

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Mi 1848 titka?
(részlet Ráczkevi Lajos polgármester március 15-én elhangzott ünnepi beszédéből)
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Tisztelt Lakosság!
A Föld napja alkalmából
falutakarítást szervezünk

április 22-én Papkeszin 15.00
órától, Colorban 17.00 órától.
Gyülekező mindkét helyszínen a

Kultúrháznál.
Az idén is tegyük szebbé

településünket!
A szemétszedéshez kesztyűt és

zsákot biztosítunk.

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Gyermeknap
Papkeszin, a Kultúrház
udvarán május 30-án
13.00–18.00 óráig

Program:
• vidám családi játékok,
• pálmafás óriáscsúszda,
• mini játszótér a legkisebbeknek,
• arcfestés,
• óriás társas játék,
• játszóház,
• vidám bohóc műsor.
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(5) Ha a család a kérelem benyújtásának
időpontjában:
a) egyféle rendszeres ellátásban részesül,
akkor az (1) bekezdésben meghatározott
támogatást évente legfeljebb 2 alkalommal
lehet megállapítani, vagy
b) kétféle rendszeres ellátásban részesül,
akkor az (1) bekezdésben meghatározott
támogatást évente legfeljebb 1 alkalommal
lehet megállapítani, vagy
c) háromféle rendszeres ellátásban részesül,
akkor az (1) bekezdésben meghatározott
támogatást nem lehet megállapítani.
(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában rend -
szeres ellátásnak minősül:
a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény szerinti rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény,
b) a lakásfenntartási támogatás és 
c) a gyógyszertámogatás.
(7) Az (1)-(2) és a (4)-(5) bekezdésben foglal-
taktól eltérően évente egy alkalommal, legfel-
jebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét meg nem haladó települési támoga -
tást lehet megállapítani, ha a kérel mező vagy a
kérelmező családjában létfenntartást veszé-
lyeztető rendkívüli élethely zet áll elő.
(8) A (7) bekezdésében meghatározott lét-
fenntartást veszélyeztető rendkívüli élet -
helyzetnek minősül, ha a kérelmező vagy a
kérelmező családjában igazoltan:
a) tartós betegség vagy rokkantság miatt
jelentős jövedelem kiesés következett be, vagy
egyszeri kiadásra kényszerülnek, vagy
b) elemi kár vagy baleset következett be, vagy
sérelmére elkövetett bűncselekményből,
szabálysértésből anyagi kár keletkezett, vagy
c) legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék, lak-
bérhátralék, közösköltség-tartozás halmozó-
dott fel, melyet önerőből nem tud kiegyen-
líteni, vagy
d) a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzel-
látás kifizetése a jogosultság megállapításá-
nak elhúzódása miatt késik.
(9) Tartósan beteg az a személy, aki előre
láthatólag három hónapnál hosszabb időtar-
tamban állandó ápolást, gondozást igényel. 
(10) A családgondozó javaslatára, maximum
5.000.- Ft tartós élelmiszer és gyógyszer
vásárlásához támogatás adható azon családok
részére, ahol a kiskorú ellátásáról gondoskod-
nak és rövidtávon, önhibájukon kívül képte-
lenek a kiskorú élelmezését, gyógyításához
szükséges gyógyszert biztosítani.

9. § (1) Települési támogatást kell megállapí-
tani haláleset bekövetkeztekor – temetési
támogatás – az eltemettetőnek, ha családjá -
ban az egy főre jutó havi jövedelem nem ha -
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 300%-át, egyedül élők
esetében 350%-át.
(2) A temetési támogatás összege
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 százalékáig, egyedül élő jogo-
sult esetében 250 százalékáig: 25.000,- Ft, vagy 
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 százalékáig, egyedül élő jogo-
sult esetében 350 százalékáig: 20.000,- Ft.
(3) A temetési támogatás iránti kérelmet a
halálesetet követő 30 napon belül kell be -
nyúj tani, a határidő jogvesztő.
(4) A kérelemhez mellékelni kell a halotti
anyakönyvi kivonat másolatát, a temetési
költségről a támogatást igénylő vagy a vele
azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója
nevére kiállított számla eredeti példányát, és a
2. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat.
(5) Nem állapítható meg települési támo-
gatás az eltemettetőnek, ha az elhunyt olyan
életbiztosítással rendelkezett, melynek ked-
vezményezettje az eltemettető, és a biztosítás
összege meghaladja a temetés költségét.

10. § (1) Települési támogatást kell megál-
lapítani gyermek születésekor – szülési támo-
gatás – a Papkeszi községben lakóhellyel ren-
delkező, életvitelszerűen a Papkeszi község
közigazgatási területén élő szülőanya részére.
(2) A szülési támogatás összege gyer-
mekenként 15.000 Ft.
(3) A szülési támogatás iránti kérelmet a
gyermek születését követő 30 napon belül
kell benyújtani, a határidő jogvesztő.
(4) A kérelemhez csatolni kell a gyermek
születési anyagkönyvi kivonatát és a lakcímét
igazoló hatósági bizonyítványát.
(5) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor
tekinthető életvitelszerűen a településen
élőnek a szülőanya, ha
a) életét onnan szervezi (rendszeresen innen
indul munkába vagy oktatási intézménybe,
illetve ide tér haza), és
b) ahol a magánszemély az életviteléhez szük-
séges tevékenységeket – úgymint étkezés, főzés,
mosás stb. – legjellemzőbben folytatja, és
c) amely családi élete helyszínéül szolgál, és
d) amely vonatkozásában közüzemi szolgál-
tatásokat vesz igénybe, és

e) amely elsődleges elérhetőségi címeként
(levelezési címeként) jelenik meg a hatósá-
goknál, közműszolgáltatóknál.

11. § A hamvasztásos köztemetés költségé nek
megtérítési kötelezettsége alól kérelemre az
eltemettetésre köteles személyt mentesíteni kell:
a) részben, ha
aa) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
130%-át nem haladja meg, vagy
ab) családjában az egy főre jutó havi
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 160%-át nem haladja
meg, vagy
b) egészében, ha három vagy több gyermek
eltartásáról gondoskodik és családjában az
egy főre jutó havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem
haladja meg.

12. § (1) Az önkormányzat a helyettes szülői
feladat ellátására megállapodást köt a
helyettes szülői feladatot vállaló személlyel.
(2) Az ellátást a szülő, vagy a törvényes kép -
viselő egészségügyi körülményei, indokolt
távolléte vagy más akadályoztatása esetén
kérheti.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetek-
ben a szülő, vagy a törvényes képviselő
térítési díjat köteles fizetni.
(4) A térítési díj összege ellátott gyerme -
kenként 500.- Ft/nap.
(5) Mentesül a (4) bekezdésben meghatáro-
zott térítési díj fizetése alól a helyettes szülői
ellátást igénybevevő, amennyiben család-
jában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri
el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át.

4. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén
lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a pénzbeli és ter-
mészetbeni szociális ellátások szabályozásáról
szóló 27/2013. (XII. 18.) önkormányzati
rendelet.

RÁCZKEVI LAJOS

POLGÁRMESTER

DR. TAKÁCS LÁSZLÓ

JEGYZŐ
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Papkeszi Község Önkormányzata Szeretettel meghívja
Önt és kedves családját a Költészet Napja alkalmából
megrendezésre kerülő programjaira

• április 8-án 17.00 az MH Légi Vezetési és Irányítási Központ
állományában szolgáló katona festőnők kiállításának megnyitója
A vendégeket köszönti Ráczkevi Lajos polgármester.
A kiállítást megnyitja Szücs József ezredes, az MH Légi Vezetési
és Irányítási Központ parancsnoka
Közreműködik a Military Girls együttes  
A kiállítás megtekinthető április 8-től 30-ig a Kultúrház nyitva
tartási idejében.

• április 10-én 10.00 a Mézengúzok gyermekzenekar műsora
– a belépés díjtalan. (az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és
Pap keszi Községi Könyvtár (Könyvtári, Információs és
Közösségi Hely) szervezésében.

• április 11-én VIII. települési versmondó verseny
14.00 órától: óvodás és általános iskolás alsó tagozatos kategóriák
16.00 órától: felső tagozatos és középiskolás, felnőtt kategóriák
A rendezvények helyszíne: Kultúrház, Papkeszi, Fő u. 21.

Április
7. PÖNYK klubfoglalkozása 16.00-tól a kisteremben
8–11-ig Költészet napi rendezvények

8-án 17.00 órától kiállítás-megnyitó
10-én a Mézengúzok gyermekzenekar műsora az Eötvös
Károly Megyei Könyvtár és a település közös rendezvényeként

11-én VIII. Települési Versmondó verseny 
15–17-ig Bocskai Napok programjai
22. Falutakarítás a Föld Napja alkalmából 15.00 órától a lakos-
ság segítségével Papkeszin és Colorban TEC közreműködésével
17.00-től.
25. Túra a Bakonyban található Gyilkos tóhoz
30. Májusfa állítás Colorban TEC szervezésében

Május
2. Anyák napi műsor Colorban 15.00 órától
5. PÖNYK klubfoglalkozása 17.00-től a nagyteremben
23. Gyermeknap és főzőverseny Colorban TEC szervezésében
30. Óvoda évzáró rendezvénye 9.00 órától
30. Gyermeknap Papkeszin 13.00–18.00 óráiga Kultúrház udvarán

Június
2. PÖNYK klubfoglalkozása 17.00-től a kisteremben
8. Pedagógus napi ünnepség a településen működő oktatási és
nevelési intézmények dolgozói részére. 17.00-től
20. Családnap Papkeszin
27. Túra

További tervezett programok júniusban:
• A hónapban társadalmi munka Colorban TEC szervezésében
• Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport előadása

Július
7. PÖNYK klubfoglalkozása 17.00-től a nagyteremben
17–19. Papkeszi Falunapok.

17-én megnyitórendezvény 17.00-től
18-án 9.00-től nagyrendezvény a Közösségi parkban,
19-én jótékonysági koncert a Református Templomban.

25. Családnap, Color Kupa Colorban a TEC szervezésében

Tervezett programok

Meghívó Bocskai Napok
A Bocskai István Református Általános Iskola a

korábbi évekhez hasonlóan az idei tanévben is
megtartja a Bocskai Napokat.

Ízelítő a programjainkból:

Április 15.
17:00 Kollarics Erika grafikus kiállításának meg-

nyitója (Zsibongó)

Április 16. 
Délelőtt:

- Egészségdélelőtt
- A fény éve bemutató

- Orvosi előadás
- Bűvös kocka verseny

- Logikai játékok
- Ki mit tud?

Délután: 
- Családi sportdélután
- Népi gyerekjátékok

Április 17.
Délelőtt:

- Bűvös kocka verseny
16.00-től kulturális szemle a kultúrházban
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2015. március 10-11-én a felvidéki Nagymegyeren megrendezésre
került az immár hagyománynak számító KBTÖT-Zoboralja
Találkozó. A választásokat követően lehetőség nyílt az újonnan
megválasztott polgármesterek bemutatkozására, megismerésére és így
a következő 4 év célkitűzéseire is.  A Zoboralji Községek Regionális
Társulása és a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása közötti
együttműködés már 23 éves. A hagyományok ápolása, a települések
civil szervezeteinek kapcsolat teremtése a fő gondolata a találkozónak.
A közös gondolkodás három legfőbb pont ja az E-Twinning pályázati
lehetőség, a helyi termékek eljuttatása és a gyermekek, fiatalok
bevonása a két térség közötti kapcsolat erősítése céljából csereüdül-
tetés, táboroztatás formájában. A tapasztalatcsere, a jó példák megis-
merése hasznos lehet mindkét térségnek.

Zoboralja Találkozó

Papkeszi Hírlap

Kiadó: Papkeszi Község Önkormányzata Szerkeszti: a Szerkesztôbizottság Felelôs szerkesztô: Savanyu Beáta
Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Fûzfôgyártelep  Felelôs vezetô: Tóth Zoltán  Nyomdai elôkészítés: Demeter Zsuzsanna

Papkeszi Község Önkormányzata 2015. augusztusában egy fotó -
kiállítást szeretne rendezni, mellyel felidéznénk a település múltját.
Az ötletet Rácz Miklós fotói adták, amelyeket a 70-es években
készített a sári-pusztai Kápolnáról (amelyet azóta lebontottak), így
az épület emlékét ezek a fényképek őrzik.
A kiállítás anyagának összeállításához a lakosság segítségét kérjük.
Amennyiben Önök rendelkeznek a 70-es években vagy még
korábban készült fényképekkel, amelyeken olyan épületek,

településrészek láthatóak, amik azóta már eltűntek, megszűntek, és
a kiállításhoz felajánlanák nekünk ezeket a fényképeket, kérjük,
hogy legkésőbb június 1-jéig névvel, címmel ellátva juttassák el
Savanyu Beáta kulturális szervezőhöz.
A fényképeket digitalizáljuk, így az eredeti fényképeket termé -
szetesen visszajuttatjuk a felajánlóknak.

RÁCZKEVI LAJOS POLGÁRMESTER

Tisztelt Lakosság!

Hirdessen Ön is a Papkeszi Hírlapban!
E-mail: epapkeszi@gmail.com

Május 3.
Anyák napja
Szeretettel köszöntjük

az édesanyákat!
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Igaz, még több a borús, hideg reggellel induló nap, de a ragyogó
nappali fények már a tavasz közelségét jelzik. A szép idő kicsalogat-
ja az embereket a szabadba, legyen az kertészkedés, ház körüli ren-
dezgetés, vagy csak szórakozás, sportolás. A réteges öltözködésnek
igazán ebben az átmeneti időszakban van jelentősége.

De ne csak az egészségére gondoljon, aki a ház körül tesz-vesz! Az
időseket összefogó klubokban is kiemelt témája az előadásoknak,
hogy az ajtót, kertkaput ne hagyják nyitva, amikor kertészked-
nek, udvart, kamrát, fészert rendeznek. Amíg a szorgos gazda a
munkára figyel, addig a nyitott ajtó kiváló alkalom a besurranó
tolvajoknak. És tudják: Alkalom szüli a tolvajt!
Bizony keserves érzés, ha a szépen összerendezett udvarról, kertből
belépve a lakásba, házba idegen kezek nyomait fedezik fel.
Amennyiben áldozattá váltak, kérem, azt azonnal jelezzék a
rendőrségnek, hogy minél előbb tudjunk az elkövető nyomára
indulni.

Ha már a kertrendezésnél tartunk, fel kell hívnom a figyelmet a
2015. március 5-től hatályos Országos Tűzvédelmi
Szabályzatra, amely a 225. szakaszában megtiltja a belterületi
ingatlanon történő tűzgyújtást, kivéve, ha helyi önkor-
mányzati rendelet erről másképpen rendelkezik. A helyi ren-
delet szabályozhatja, hogy hol, hogyan és mikor lehet az ingatlanok
területén tüzet gyújtani. A tilalom a kerti partikra nem vonatkozik. 
A tűzgyújtási szabályok megszegése pénzbüntetést von maga
után.

Már egyre hosszabbak a nappalok, de így is közlekedünk sötétben,
borús, ködös napokon, rossz látási körülmények között. A „Látni

és látszani!” közlekedési kampány ősszel hívja fel a figyelmet erre.
Én azonban az év minden szakára javaslom, hogy a saját biztonsá -
guk érdekében figyeljenek oda, hogy jól láthatók legyenek min-
denkor. A gépkocsik a jó és tiszta burájú lámpákkal, a gyalogosok
és kerékpárosok a láthatósági mellénnyel, eszközökkel. 
Már sokszor elmondtam, lakott területen kívül gyalogosnak és
kerékpárosnak is kötelező a „zöld vagy sárga” mellény, lakott
területen belül viszont nagyon ajánlott. A közlekedés
résztvevőinek közös felelőssége az egymásra vigyázás, ez azonban
nem zárja ki az óvatosságot saját érdekükben.

És ha már megtörtént a baj, soha ne hagyják el a helyszínt! Mindig
nézzék meg történt-e személyi sérülés, van-e szüksége valakinek
valamilyen segítségre. A helyszín elhagyása, a segítségnyújtás elmu-
lasztása bűncselekmény, amely súlyos következményekkel jár.
Sajnos 2014. évben nőtt az ittasan vezető és ittasan balesetet okozó
vezetők száma is a Kapitányság területén. Tudjuk jól, hogy a bale-
set helyszínének elhagyása mögött gyakori az alkohol fogyasztása
vezetés előtt. 
Higgyék el, egy hosszabb-rövidebb időre bevont vezetői
engedély még mindig kisebb baj, mintha a segítségnyújtás
elmaradása miatt életét veszíti valaki, vagy a sérülése
maradandó károsodást okoz.

A jó időben a kertészkedőknek és a teraszon napozóknak is szép
tavaszt, az útnak indulóknak, balesetmentes közlekedést kívánok
kollé gáim nevében is!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Kopogtat a tavasz az ajtónkon!

Kellemes húsvéti ünnepet kívánunk!
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