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Iskolánk már 8 éve a Református Egyház fenntartásában működik.
Mindketten szívvel-lélekkel tanítunk. Munkásságunk során törek-
szünk a maximális tudás átadására, a hitbéli és erkölcsi élet
erősítésével. Célunk a tudás iránti vágy felkeltése, a nemzeti iden -
ti tás megtartása és a hagyományőrzés átadása. Nagy hang súlyt
fordítunk arra, hogy a saját tanu lóinkban erősítsük az egymás irán-
ti szeretetet, tiszteletet, megbecsülést és a felnőttek iránti helyes
viseledésformát. Nyitottak és befogadóak legyenek az új iránt.
Igyekszünk őket megtanítani a helyes gondolkodási formák
elsajátítására, becsülettel felkészíteni a felsőbb osztályokban folyta-
tott tanulmányokra.

LEPOSA KATALIN ÉS FISLINÉ CSÖRNYEI KRISZTINA

TANÍTÓ NÉNIK

Bemutatkozás

Nyílt nap:
2016. március 3. (csütörtök)
8.00–12.00
Lehetőség a leendő első osztályos osztály-
tanítók óráinak látogatására.

Beiratkozás:
2016. április folyamán

Bocskai napok:
2016. április 14–15. (csütörtök, péntek)
− Játékos sportversenyek
− Vetélkedők
− Kézműves foglalkozások
− Kulturális műsorok

Tekergő program – 2016. februártól
májusig

Ismerkedés a sulival
2016. február 19. vagy 26. 16.30
– Kitűző, jelenléti füzet kiosztása, leendő

elsősök végigvezetése az iskolában

Tavaszköszöntő
2016. március 18. (péntek) 16.30
– Kézműves foglalkozás

Tekimatek
2016. április 22. 16.30
– Játékos feladatok gyerekeknek és

felnőtteknek

Kéz a kézben
2016. május 20. (péntek) 16.30 
– Sor és váltóverseny gyerekeknek és

felnőtteknek
– Nap végén szalonnasütés

Fészekrakó
2016. augusztus vége
– 1 nap a suliért

Iskolai programajánló
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A Képviselő-testület 2015. december
14-én rendkívüli ülést tartott. A kép -
viselő-testületi ülésnek egyetlen napi -
rendi pontja volt, a szociális támogatá-
sokra rendelkezésre álló összeg fel-
használása. A döntés értelmében a
Képviselő-testület a Papkeszi lakóhelyű
és életvitelszerűen a településen élő, vagy
Papkeszi lakóhelyű és a „Vadrózsa”
Napköziotthonos óvodába járó, illetve a
Bocskai István Református Általános
Iskolában tanuló 3–14 éves gyermekek
részére természetbeni támogatást –
ajándékcsomagot – biztosított. Az aján -
dékcsomag értéke 8.000 Ft volt, 47 fő
óvodás és 141 fő általános iskoláskorú
gyermek részesült a karácsonyi ajándék-
ban. A képviselők nagy örömmel hozták
meg ezt a döntést, hiszen az elmúlt
évtizedekre visszatekintve is egyedülálló
alkalom volt, hogy ilyen jelentős összegű
természetbeni juttatásban részesíthették
a település valamennyi óvodását és
általános iskolását. Bízunk abban, hogy
az ajándékcsomagokkal megszépíthet-
tük az ünnepeket, és azok tartalmával

kedvezményezettjeink elégedettek
voltak.

A Képviselő-testület 2015. december
16-án tartotta évi utolsó rendes
ülését. 

A képviselő-testület
• megállapította 2016. I. félévi munka -

tervét.
• a Papkeszi, külterületi 03/I. hrsz-ú

ingatlan belterületbe csatolásáról dön-
tött a hatályos szabályozási terv
figyelembevételével. A belterületbe
csatolási munkarészek elkészí tésének,
illetve az ingatlan-nyilvántartási
átvezetés költségei kérelmezőt, az
ingatlan tulajdonosát terhelik.

• 2015. december 31. napjával megszün-
tette a Balaton fűzfő–Litér Turisztikai
Egyesületben fennálló rendes tagságát.

• a Papkeszi, József Attila utca 9–10.
szám alatti ingatlanok szennyvíz-
csatorna rákötésének megoldásához
árajánlatok bekérését határozta el.

• jóváhagyta az önkormányzat tulaj-
donát képező Papkeszi 711. hrsz-ú
ingatlanra kötendő adás-vételi
szerződést. Az adás-vétel 2016. január
18-án létrejött, az ingatlan vételárát –
1.083.600 Ft-ot – a vevő az önkor-
mányzat számlájára átutalt.  

A Képviselő-testület 2016. évi első ren-
des ülését 2016. január 27-én tartotta. 

A képviselő-testület
• elfogadta a művelődési házak 2015. évi

tevékenységéről szóló beszámolót.
• elfogadta a művelődési házak 2016. évi

programtervét és megállapította
annak megvalósításához szükséges
pénzügyi keretet.

• első fordulóban tárgyalta az önkor-
mányzat 2016. évi költségvetését.

• elfogadta az átruházott szociális
jogkörök 2015. évi gyakorlásáról szóló
beszámolót.

• elfogadta az önkormányzat 2015. évi
belső ellenőrzéséről szóló jelentést.

Önkormányzati hírek

Bocskai István Alapítvány 
Adószám: 19264093-1-19

Értelmet az Életnek Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület
Balatonvidéki Sorstárs Népdalkör
Számlaszám: 72900020-19000307
(Forrás Takarékszövetkezet)

Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Adószám: 53903244-2-39
Számlaszám: 73900102-11075473
(Zirci Takarékszövetkezet)

Papkeszi Polgárőr Egyesület
Számlaszám: 72900020-10501351

Papkesziért Alapítvány
Adószám: 18224355-1-19
Számlaszám: 73900236-11082383
(Zirci Takarékszövetkezet)

Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport
Adószám: 18217885-1-19
Számlaszám: 72900020-10503676
(Forrás Takarékszövetkezet)

Tegyünk Együtt Colorért Egyesület
Adószám: 19384256-1-19
Számlaszám: 72900020-19000307
(Forrás Takarékszövetkezet)

Kérjük támogassa adója 1%-val a civil szervezeteket,
alapítványokat!

A településen működő civil szervezetek, alapítványok
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1896 és 2016. E két évszám, melyek között
120 esztendő húzódik meg, több mint két
emberöltő. De miért is fontos ez a két
évszám? Azért, mert 1896. november 22-én
adták át a most is használt temp lomunkat.
Jelen formáját 120 évvel ezelőtt kapta, hisz
tudjuk a régi templomrészek is megvannak
az épületben. Nagytiszteletű Szenes Imre
lelkipásztor buzdítására és az ő pásztorlása
idején újult meg így a község temploma.
Most pedig 120 év távlatából szeretne a
hálás utókor, a gyülekezet az idei esz-
tendőben az elődök előtt tisztelegni azzal,
hogy az egész esztendő során minden újság-
ban hírt adunk a „templomépítés” akkori
aktuális eseményeiről. A há lás utókor min-
denképpen hálaadással tekint vissza erre a
120 esztendőre, mely során e templom falai
oly sok fájdalmas, nehézséges, könnyes,
örömteli és hálát adó imádságnak,

könyörgésnek és istentiszteletnek adott
helyet. Hasonlatosan adott helyet a
hálaadásra a tavalyi esztendőben is, amikor
a templom tetőszerkezetének meg újulá -
sáért, a támfal elkészüléséért és további
megújulásokért adhattunk hálát Gond -
viselő Urunknak. Így emlékezünk és adunk
hálát Urunknak azokért a testvérekért, akik
éveken keresztül azon fáradoztak, hogy
templomunk immáron a 120. esztendeje
lehet Isten megszentelt hajléka. A hálaadás
mellett fontos a könyörgés – ahogyan ezt
Pál apostol is elénkbe adta – hogy buzgón
kérjük a Mindenség Urát, hogy adjon még
sok ilyen szép esztendőt, alkal mat a mi szá-
munkra. Ezért fontos feladatunk az Úrhoz
vezetni embertársainkat, gyermekeinket,
hogy a jövőben is legyen Pap keszin, aki
hálát ad és tudja, hogy kinek adjon hálát.
Hogy mind annyian megállhassunk az Úr
előtt, hogy a reánk bízottakat elvégeztük. 
Jelen írásunkban felidézzük az építkezés
kezdeteit, melyben Szenes Imre gondolatai
segítenek bennünket és felidézésével
szeretnénk tisztelegni elődeink és Urunk
előtt.
Részlet: „1896-ban, hazánk magyar álla-
mi életünk milleniumi vagyis évezredes
ünnepét készül megtartani. Többfelé ez
évre emlékére épületek felújítását ter-
vezték. Kis egyházunk úgy vélte legméltób-
ban ez évet maradandó emlékűvé tenni,
hogy restauráltatja régi elavult temp -
lomát. A templom építést elhatározta a
presbtérium1896 február 13.-án a presbi-

teri gyűlésükön és három hírlapba tette
közzé azt, hogy építőmestert keresnek. Erre
a felhívásra többen is jelentkeztek és a ter-
vek közül Klinghéber Ferenc siófoki építő -
mester munkája volt a leg meggyőzőbb. 
Hogy a 1896. milleniumi emlékre reno -
vált templom mikor épült, teljes biztosság-
gal nem tudjuk. De építészeti stíljét és elhe-
lyezését tekintve az Árpád korra mutat.
Mert fekvése tökéletesen mentálva, vagyis
szabatosan a templom hajó keletről
nyugat ra feküdt. Továbbá a szentély
szűkebb templom hajónál nem a román
kor félkör vagy elipszis alakja, hanem
derékszögű három oldal.” (szöveget gépelte:
Csonnóné Szabó Erika)
Ezen gondolatok mellett szeretnénk halad-
ni ebben az eszten dőben, melyet min-
denképpen az emlékezés és a hálaadás
évének szentel az Egyházközség. Lassan
meg elevenednek előttünk az események az
írások alapján és készítenek bennünket a
nagy hálaadás alkalmára, mely a leg kö -
zelebb lesz a 120. esztendőhöz, hiszen
1896. november 22-én adták át templo-
munkat orgonájával együtt. Így készüljünk
együtt könyörgésekben és imádságainkban
2016. november 19. 14:00 órára, amikor is
ezen alkalomból gyűlünk egybe Urunk
színe elé hálaadásra. Benne bízunk, hogy
megadja ezt mindannyiunk számára, az Ő
dicsőségére. 

EIZLER CSABA

Református Hírmondó

Az advent közelgése nemcsak azért
fontos számunkra, mert a Megváltót
várjuk, hanem azért is, mert ilyenkor
reggeli áhítatok alkalmával mindig egy
osztály végzi a szolgálatot. Így próbálják
kicsit még sze mélye sebbé tenni ünne -
pünket.
Az adventi időszak a felkészülés időszaka
is. Így készültünk mi is az iskolásokkal, de
nem is akárhogyan. A 3. és 4. osztályos
tanulók tanáraikkal együtt a templom -
kertet és környezetét takarították, szépít-
gették. És a végeredmény, szemmel

látható volt. Szép, tiszta és méltó a
várakozás időszakához. 
Nem csak munkában, hanem énekszóban
is lehet dicsérni az Urat és várni az Ő
eljövetelét. Ezért a 3. és 4. osztályosok a
jótékonysági koncerten, melyet az orgona
javára szerveztünk, megmutatták tenni
akarásukat, azt hogy fontos a Krisztus
ügye.
Mint ahogyan a gyülekezet is szervezett
a gyermekeknek játszóházat, úgy az isko -
lá ban szerveztünk, ahol nagyon sok szép
dolgot készítettek a gyermekek. A Csa -

pat egyik fele a parókián mézeskalácsot
sütött, a másik fele pedig tanáraik segít-
ségével asztal díszeket és kisebb ajándék-
tárgyakat, kártyákat készítettek. Mind -
ezt pedig a pe remartoni idősek otthoná-
ba vitték el, ahol egy kis színdarabbal
kedveskedtek még a lakóknak. Ez a
kezdeményezés a 2014. évben indult el és
Istennek hála a 2015. évben is sikerült ezt
a kezdeményezést folytatni. Nemcsak a
gyermekek örültek annak, hogy adhat-
tak, de az otthon lakói is adtak a gyer-
mekek számára ajándékot.

Események az iskolánk életéből…



4 PP aa pp kk ee ss zz ii   HH íí rr ll aa pp 2016. február

2016. január 22-én Szépkiejtési versenyt
tartottunk iskolánkban, melyen minden-
ki na gyon ügyes volt és felkészült, ezért is
volt nehéz a zsűrinek döntést hozni.
Kor csoportok szerint a következő ered-
mények születtek:

I. korcsoport: 
1. Tóth Hanna
2. Mailinger Gergő
3. Antal Csongor

II. korcsoport:
1. Györke Maja
2. megosztva: Varga Lajos és Baka Levente 
3. Kiss József Lóránt
Különdíj: Halasi Martin 

III. korcsoport:
1. László Viktória
2. Humpók Fanni
3. Toldi Gergő
Különdíj: Krepsz László, Kiss Evelin,
Mohácsi Bence

IV. korcsoport
1. Szántó Julianna
2. Farkas Milán Áron
3. Takács Szabina
Különdíj: Horváth Laura 

2016. január 28-án Szentkirályszabadján
került megrendezésre a Fekete István
Területi csapatverseny mesevetélkedő.
Ezen a versenyen a 3. osztályos tanulók

vettek részt és 2. helyezést értek el. Név
szerint: Schweitzer Tünde Hanna, Fülöp
Barnabás, Fülöp Frigyes és Horváth
Bálint. 

Zárásként, pedig ismét szolgálatról rövi-
den. Január 27-én az ökumené jegyében
felekezeti különbségek nélkül dicsőítet-
tük együtt az egyedüli Urat a református
templomban, ahol egy vegyes kórus, fel-
nőttek és gyermekek együtt énekeltek az
Urnak hálaéneket.
Köszönjük a Mindenhatónak, hogy ilyen
rövid idő alatt ennyi sok dicsőítést,
munkát vittünk végbe az Ő nevéért.
SDG

EIZLER ARABELLA

A Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagsága, 2016. január
5-én megtartotta éves beszámoló és feladatszabó közgyűlését.
A rendezvényen részt vett, Ráczkevi Lajos polgármester és
Savanyu Beáta kulturális munkaszervező.
Az egye sület elnöke Humpók Mária rész letesen ismertette az
előző év történéseit, eseményeit. A beszámoló, az éves munka -
terv elfogadása után, Sztána Lászlóné titkár ismertette a pénz -
ügyi beszámolót és tájékoztatta a jelenlévőket, a klub anyagi
helyzetéről. Az elnökség kéri azokat a Papkesziben élő nyugdí-
jasokat, akik nem tagjai az egyesü le tünk nek, de szeretnének
közénk tartozni, jelezzék belépési szándékukat. A klub jelen legi
létszáma 34 fő, örömmel várunk tehát minden kedves nyugdí-
jast, csatlakozzanak hozzánk. A klub tagsági díja 2016. évben
300,-Ft/hó. Bankszámla számunk: 73900102-11075473
Ügyintézés helye: Zirci Takarékszövetkezet Balatonfűzfői
Fiókja Címe: 8175 Bala ton fűzfő, Bugyogóforrás u. 34. Minden
pénzügyi támogatást örömmel fogadunk és előre is meg -
köszönünk.
Január 17-én klubunk szervezésében méltóképpen emlé -
keztünk a II. világ háború, magyar szempontból legszo mo rúbb
tragédiájára. Több mint hét évtized távlatában is fájdalmas ez a
megemlékezés, amely a 2. magyar hadsereg totális összeom-
lásáról, a háború véres magyar valóságáról szól. Humpók Mária
elnök köszöntője után Baksa Árpád Vihar Béla: „Egy katona
megy a hóban” című versét adta elő. A szép vers után, megem-
lékeztem a doni hősökről, a háború és Papkeszi áldozatairól.
A Bocskai István Református Iskola Apródjai első alkalommal
vettek részt a megemlékezésen, beszédem egy részében így szól-
tam hozzájuk:
„Kedves Apródok! Kérem, hogy Papkeszin keressétek, kutassátok
fel az elhunyt áldozatok leszármazottainál még fellelhető szemé-
lyi, tárgyi emlékeket, gyűjtsetek róluk szóló történeteket. Ez lehet
számotokra a méltó tisztelgés az elhunyt hősök és áldozatok, a falu

lakosai előtt. Hiszem, hogy a templomkertben álló, az országban
és annak határain kívül állított emlékművek és emlékoszlopok
tovább hirdetik, a II. világháborúban elesett hős magyar katonák,
bajtársaink dicső emlékét. Tudom, hogy ez a kegyeleti hely az idők
végezetéig megőrzi elhunyt hozzátartozóitok, Papkeszi község pol-
gárainak halhatatlanságát. Legyen áldott az ő emlékezetük!”
Kérem Önöket, hogy támogassák az Apródok, a diákok gyűjtő
munkáját!
A beszéd után, Horváth Istvánné Antóni Sándor: „A Don ka -
nyarnál” című versét adta elő átéléssel, majd a Sorstárs
Népdalkör tagjaitól hallhattunk nagyon szép katonadalokat.
Végül Humpók Mária, Somogyvári Gyula: „A boldog szunnya -
dókhoz” című versét adta elő. Az előadás után, a templomkert-
ben lévő a hősi emlékműnél gyülekeztünk. Meg szólalt a
lélekharang, majd Horváth István felolvasta községünk pol-
gárainak névsorát, akik a háború idejében veszítették el
életüket. A megemlékezés, koszo rúzással ért véget.

SJSJ

Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub hírei



2016. február PP aa pp kk ee ss zz ii   HH íí rr ll aa pp 5

„Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű
gondolatnak, hogy „meg kell tanulni vágyakozni azután, ami a
miénk.” Gyermek ko runkban éltünk így. Vágyakoztunk arra –
ami biztosan megjött. Télen: az első hóesésre. És várakozásunk
ettől még semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg:
nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni – betel-
jesíteni és fölfedezni azt, ami a mienk (…)
Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, – jól várakozik, s már vára -
kozása felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül,
már készülődésében otthon van.
Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé, sza bad és mentes a birtok-
lás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától.
Aki pedig jól várakozik, az időből éppen azt váltja meg, ami a
leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: hetek, órák, percek katto -
gó szenvtelen vonulását.
Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes
türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se
kevesebb annál, amire vár.” (Pilinszky János)
Adventi esték rendezvénysorozatunk programjai lehetőséget
teremtettek arra, hogy a várakozási időszakban a lakosság
számára tartalmas kikapcsolódási lehetőséget biztosítsunk.

Így november 29-én, advent első vasárnapján nyitottuk meg a
Várpalotai Alkotók Adventi Tárlatát, négy alkotó részvételével:
Farkasné Csontos Katalin és Mészáros Imre grafikusművészek,
valamint Farkas István és Papp János festőművészek alkotásait
tekinthették meg az érdeklődők. A megnyitón közreműködött a
Sorstárs Népdalkör. A kiállítás december 20-ig volt látogatható.

December 6-án, a II. Mikulás-napi süteménysütő verseny került
megrendezésre. A versenyre heten jelentkeztek, amelyet most
mézes sütemények kategóriában hirdettünk meg. A rendezvényen
egy nagyon aranyos műsort is megtekinthettek a résztvevők, még-
pedig a Colorból érkezett gyermekek közreműködésével, amely
egyben ízelítő is volt az ottani karácsonyi műsorból.
Ezúton is megköszönöm minden versenyző, érdeklődő
részvételét a rendezvényen, továbbá a zsűri tagjainak lelkes

munkáját, megfontolt és elfogulatlan értékelését. A II. Mikulás-
napi süteménysütő verseny zsűri elnöke Váróczi Anett, a zsűri
tagjai pedig Simon-Jójárt Sándor képvelő úr és Tóth Andrea
voltak. A versenyre nevezett sütemények receptjeit a Papkeszi
Hírlap mostani és következő számában közöljük.

A verseny végeredménye:
I. helyezett: Humpók Mária – Mézes krémes
II. helyezett: Ráczkevi Lajosné – Csokoládés mézeskalács
III. helyezett: Varga Andrásné – Sütőtökkrémes piskóta
Közönségdíjas: Savanyu Gyuláné – Akácmézes túróhab szil-
vazselével

Emléklapot kaptak:
Punk Miklósné
Varga Gizella
Nyitrainé Marton Mónika

December 14-én rendeztük meg Colorban a karácsonyváró ját-
szóházat, ahol dekorgumiból karácsonyfa díszeket lehetett
készíteni.

December 20-án Falukarácsonyi műsorra vártuk a lakosságot.
Az ünnepi beszédet követően díjaztuk a Papkeszi Könyvtár
legtöbbet kölcsönző olvasóit, két kategóriában. A gyermek
olvasók közül Baka Levente, Gertner Levente, Tóth Péter és
Szabó Ákos Zsolt, a felnőtt olvasók közül pedig Vadas István,
Kovács Istvánné és Czifra Margit vehetett át könyvjutalmat.
Polgármester úr emléklapot és aprócska ajándékot adott át Tóth
Andreának, hiszen ő az, aki évek óta szinte minden ren-
dezvényünkön a segítségünkre van a háttérmunkában.
Ezt követően kezdetét vette a műsor, amelyben felléptek a
„Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda óvodásai Kántorné
Istók Klára és Kalapács Andrea óvónők vezetésével, majd a
Bocskai István Református Általános Iskola 5. osztályos tanu -
lói nak ünnepi összeállítása következett. Az iskolás gyerekeket
Nagy Nándor osztályfőnök készítette fel.
Majd pedig a gyermek színjátszó csoport tagjainak közre -
működésével a Titoktalanított világ című mesejátékkal zártuk a
falukarácsonyi műsort. 

Adventi rendezvényeink

Adventi tárlat

Süteménysütő verseny
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A műsort követően megvendégeltük a résztvevőket. Az italok
elkészítését Humpók Mária, Károlyi-Varga Rózsa és Sztána
Lászlóné vállalta, a vendéglátásban segítségünkre volt Tóth
Andrea, Suri Alexa és a Klemencz család is. Mindannyiuknak
köszönöm a közreműködésüket.

A település szerény költségvetéséhez mérten az elmúlt évben is sike -
rült tartalmas programokat megvalósítani. Bízom abban, így lesz
ez ebben az évben is. Kérem, kísérjék figyelemmel prog -
ramjainkat, látogassanak el rendezvényeinkre!

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Karácsonyi műsorKarácsonyi műsor

Mézes krémes
I. helyezett sütemény, készítője: Humpók Mária

Receptje:
Hozzávalók: 1 tojás, 3 dkg vaj vagy zsír, 1 evőkanál szódabikar-
bóna, 2 evőkanál méz, ízlés szerint fahéj, 2 dl tej, 15 dkg cukor.
A hozzávalókat habosodásig gőz felett keverjük. Majd levesszük
a tűzről, és 40 dkg lisztet keverünk hozzá. Egy kicsit lágy lesz a
tésztája, de ez nem baj. 15–20 percet várunk és négy részre
osztjuk a tésztát és tepsi hátulján nyújtjuk és sütjük.
Krém hozzávalók: ½ l tejben megfőzünk 3–3,5 evőkanál
búzadarát, majd hagyjuk kihűlni. 
15 dkg margarint, 15 dkg porcukrot, 1 csomag vaníliás cukrot
jól kikeverünk és a két krémet összekeverjük. Ezzel kenjük a
lapokat, az alábbi sorrendben. Első lap, krém, második lap,
baracklekvár, harmadik lap, krém, negyedik lap. A tetejét meg -
hintjük porcukorral.

Csokoládés mézeskalács
II. helyezett sütemény, készítője: Ráczkevi Lajosné

Receptje:
Hozzávalók: 30 dkg porcukor, 4 db tojás, 2 dl méz, 25 dkg
margarin, 70 dkg liszt, 1 fél tasak őrölt fahéj, 1 fél zacskó
mézeskalács fűszerkeverék, 1 kávéskanál szódabikarbóna,
1 tojás a kenéshez.
Mázhoz: 3 tábla étcsokoládé, kókuszreszelék, fehér csokoládé.
Elkészítés: A mézet, a vajat, a cukrot összeolvasztjuk. Ha kihűlt,
hozzáadjuk a 4 db egész tojást, a lisztet, fahéjat, fűszerkeveréket,
szódabikarbónát. Egy éjszakát hideg helyen pihentetjük.
Másnap kinyújtjuk, kiszaggatjuk, tojással megkenjük a tetejét,
majd megsütjük. Párokban összeragasztjuk savanykás dzsem-
mel (ribizli, meggy), majd az olvasztott csokival bevonjuk
mindkét oldalát. Amikor az étcsokoládé még meleg, rászórunk
kókuszt, amikor kihűlt fehércsokoládéval díszíthetjük.

A II. Mikulás-napi süteménysütő versenyre érkezett
sütemények receptjei 1.
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Február 9-én megnyit
a Mihály ABC, Peremartonban
az Orgona u. 1. sz. alatt. 
Hatalmas akciókkal várjuk
kedves vevõinket. 
Nyitva: 5.00�18.00
Házhozszállítás minden
délután: 20/621-1999
Keresse facebook oldalunkat is! 

Hirdessen Ön is a Papkeszi
Hírlapban!

E-mail: epapkeszi@gmail.com

Mézes piskóta sütőtökös krémmel
III. helyezett sütemény, készítője: Varga Andrásné

Receptje:
Hozzávalók: 6 tojás sárgája, 3 evőkanál barna cukor,
3 evőkanál olvasztott méz, habosra keverni, 6 evőkanál liszt,
1 kávéskanál szódabikarbóna, 1 csomag mézes fűszerkeverék és
a 6 tojás habja.
Krém: 2 csomag vaníliás pudingpor ½ liter tejjel felfőzve,
20 dkg sütőtök püré, 1 csomag vaníliás cukor.
20 dkg vaj vagy margarin, 20 dkg porcukor. A két krémet, ha az
első kihűlt, összekeverjük.
Tetejére: Hulala tejszínből hab. Fahéjjal gyengén meghinteni.

Akácmézes túróhab szilvazselével
Közönségdíjas sütemény, készítője Savanyu Gyuláné

Hozzávalók:
25 dkg tehéntúró, 2 dl hideg habtejszín (felverve), 1 púpos
teáskanál zselatin, 1 citrom héja és leve, 4-5 evőkanál akácméz
A piskótához: 4 tojás, 4 evőkanál liszt, 4 evőkanál cukor.

A szilvazseléhez: 60 dkg magozott szilva, 30 dkg cukor,
1 evőkanál zselatin
A szilvazseléhez a magozott szilvát 20 dkg cukorral felfőzzük,
míg lekvárszerű lesz. A maradék 10 dkg cukrot az 1 dl vízzel
felforraljuk, sziruppá főzzük és a szilvás réteghez adjuk. 2 dl
hideg vízben megduzzasztjuk a zselatint, majd forróra
felmelegítjük, a szilvához keverjük. Hagyjuk hűlni, de nem
a hűtőben, nehogy hirtelen bekössön. A piskótához a tojást
ketté választjuk, a sárgáját a cukorral kihabosítjuk, a fehérjét
habbá verjük, a kétféle habot óvatosan összeforgatjuk.
Beleszitáljuk a lisztet, elkeverjük, majd sütőpapírral bélelt
tepsibe kenjük 1 cm vastagon (kb. 30x30 cm). 180°C-ra
előmelegített sütőben 10 percig sütjük.
A túrót áttörjük, hozzáadjuk a reszelt citromhéjat, az akác -
mézet, majd a citromlevet. A tejszínhabot is beleforgatjuk,
végül belekeverjük az 1 dl vízben megduzzasztott, majd
felmelegített zselatint. Magas falú tálba/tepsibe/keretbe
tesszük a piskótát, elkenjük rajta a túróhabot, majd a tetejére
öntjük a szilvazselét, és a hűtőbe tesszük dermedni. Akinek van
megfelelő formája, adagnyi desszertként is elkészítheti.

A Papkeszi Hírlap lapzártáinak
időpontja 2016-ban:

Március 30. (áprilisi szám)
Május 25. (júniusi szám)
Augusztus 24. (szeptemberi szám)
November 23. (decemberi szám)

Amennyiben gondolataikat, véleményüket
szeretnék a hírlap hasábjain keresztül a lakosság elé
tárni, kérjük, hogy a megadott határidőig az írásokat
eljuttatni szíveskedjenek az alábbi helyre:
Papkeszi vagy colori Művelődési Ház, Savanyu
Beáta kulturális szervező: epapkeszi@gmail.com

A lapzártát követően beérkező cikkek lapunk
következő számában jelennek meg.

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG
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Ma már az internet életünk szerves részét képezi. Így van ezzel
mindenki, akár használója a világhálónak, akár nem. Azok a
hivatalok, amelyekben az ország bármely részében lehet ügyet
intézni, hálózatban működnek: okmányirodák, adóhivatalok,
rendőrség, pénzintézetek és még sok más. Nyilván a személyes
és a nem mindenki számára nyilvános adatok védelme az ő
esetükben kiemelt jelentőségű.

Ma már a civil szféra, a hétköznapi emberek életének is része a
„netezés”. A kapcsolattartás, az információszerzés, vásárlás,
társkeresés, szolgáltató keresés, kutatás, iskolai dolgozatokhoz
anyaggyűjtés, egyre több ügyintézés, levelezés, hírolvasás,
egyszerű böngészés színtere a világháló. És pontosan azért,
mert életünk minden területét érinti fontos, hogy betartsuk a
használatának alapvető szabályait.

Nemcsak a hivatalos adatok védelme fontos, 
a saját személyes adatainkkal való bánásmód is nagy

figyelmet igényel!

A közösségi oldalakon közzétett minden információ, születési
dátum, telefonszám, lakcím, e-mail cím, kép, megosztás, hozzá -
szólás személyes adatnak bizonyul. Közzétételével saját
magunkat szolgáltatjuk ki az adatainkkal visszaélni akaró
személyeknek. 
A közösségi oldalakon, levelezési programokban, játékokban,
de bármilyen oldalon létesített fiók hozzáférési adatai csak és
kizárólag a felhasználóra tartoznak. Sem barátnak, sem barát-
nőnek, házastársnak, ismerősnek nem adjuk meg! Ezzel
megelőzhető a visszaélés, amelyre egy-egy szakítás után bizony
gyakran van példa. 
A banki adataink, hozzáférések, kódok, PIN kódok különösen
védett adatok, hiszen azok idegen által történő felhasználása
komoly anyagi kárral is járhat. A pénzintézetek sohasem kérnek
adat egyeztetést e-mailben, csak személyesen! Ez az úgy -
nevezett adathalászok módszere. Sok technika létezik, amellyel
adatokat tudnak gyűjteni rólunk, ezért is fontos a saját adataink
védelme, és ezért is szabályozzák szigorúan (adatvédelmi
törvény) az adatkezelő hivatalok, cégek, intézmények ilyen
irányú tevékenységét.  

Február 11. az internetezés világnapja.
Ismételjünk egy kicsit!

• Ismerkedés, társkeresés: sohasem tudhatjuk, ki van a
„vonal” másik végén! Ne higgyük el feltétlenül a megadott
adatokat, mert hamis profilt létrehozni pontosan annyi idő,
mint egy valódit! Adathalászok egyik fő módszere!

• Vásárlás: lehetőleg ismert oldalról vásároljunk. Soha ne
utaljuk át előre az összeget! Postai utánvéttel vásároljunk!
Minden évben nő azon bűntető eljárásoknak a száma, amely-
ben az internetes vásárlásnál előre utalták a vételárat, és nem

érkezett meg a termék, vagy nem a megállapodott, esetleg
rosszabb minőségű termék érkezett. Az eladó pedig attól
kezdve elérhető sem volt. A nagyobb méretű termékeknél
mindenképpen létrejön a személyes találkozó, amely már egy-
fajta garancia, hogy tisztességes üzlet kötessen.

• Szörfölés: ha megosztással vagy lájkolással lehet csak egy
oldalt megnézni, amögött általában adathalász szándék
húzódik. Soha nem a film, cikk vagy fotó megnézésére kattin-
tunk, hanem engedélyt adunk az adatain felhasználására. Ezt
követően kapjuk a rengeteg reklámot tartalmazó levelet az
e-mail címünkre. Gyermekek által látogatott oldalakat kísér-
jük figyelemmel a káros hatások elkerülése érdekében.
Tudjunk róla 

• Információszerzés, hírolvasás: kezeljük fenntartásokkal a
megjelenő tartalmakat. Senki nem garantálja, hogy az úgy
igaz, ahogy leírták. Szélsőséges gondolatokkal, egymásnak
ellentmondó tanácsokkal

• Bankolás: a belépéshez szükséges adatokat úgy, mint a bank -
kártya PIN kódját, senkinek ne adjuk meg, rendszeresen
változ tassuk. Ezzel tudjuk kivédeni a számlánkhoz illetékte-
len személy hozzáférését.

Szabályok a közösségi oldalak használatára,
nemcsak fiataloknak!

• Mindig tartsd tiszteletben a többieket! Nem láthatod,
milyen hatással vannak szavaid, az általad küldött képek
másokra, ezért fontos, hogy tartsd őket tiszteletben, és gon -
dold meg, mit mondasz/küldesz másoknak.

• Blokkold a zaklatót! Tanuld meg, hogyan blokkolhatod
vagy jelentheted, aki kellemetlenül viselkedik. Ne vágj vissza,
ne válaszolj haragból! Mentsd el a bizonyítékot! Tanuld meg,
hogyan mentheted el a sértő üzeneteket, képeket vagy online
beszélgetéseket! 

• Beszélj róla! Ha sérelem ért, mondd el egy felnőttnek, akiben
megbízol. Kérj segítséget! Ne állj félre, ha tudsz róla, hogy
valakit zaklatnak! Támogasd az áldozatot, jelentsd a zak-
latást! Te hogy éreznéd magad, ha senki nem állna melléd?

Jó szórakozást, hasznos időtöltést kívánok a világhálón!
És hogy senki ne váljon áldozattá,

óvatosságra intek mindenkit!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Mindenki „netezik”!
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Tisztelt Ügyfelünk!

A Depónia Nonprofit Kft. a házhoz menő szelektív gyűjtést az alábbiak szerint végzi az Önök településén. 

Műanyag-, és fém csomagolási hulladék gyűjtése (áttetsző zsákban)
A zsákban kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:

➢ műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok, 
➢ műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok, 
➢ többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok, 
➢ fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok

A műanyag és fém palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva rakják a gyűjtőzsák-
ba, így kevesebb helyet igényel!

Papírhulladék gyűjtése (kötegelve)
Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve, a műanyagos gyűjtőzsák mellé helyezzék, lehetőleg
olyan módon, hogy az a forgalmat ne zavarja!

➢ újságpapír, prospektus, irodai papírok, géppapír, papírzacskó, kartondoboz

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési napok 2016. Papkeszi
(minden hónap második kedd)

A műanyag- és a papírhulladék gyűjtése egyszerre történik!
Az üveghulladék gyűjtése a korábbi szelektív sziget helyén gyűjtőedényben történik.

A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!
A műanyag/fém- és papírhulladék elszállítása továbbra is ingyenes és nincs mennyiségi korlátja. Kérjük a szelektíven gyűjtött

műanyag és papír hulladékokat is a szállítás napján reggel 6 óráig az ingatlanuk elé szíveskedjenek kihelyezni!

Köszönjük az együttműködését!

Depónia Nonprofit Kft.

Tájékoztató a szelektív gyűjtésről

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

12 9 8 12 10 14 12 9 13 11 8 13
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Papkeszi Hírlap

Kiadó: Papkeszi Község Önkormányzata Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság Felelős szerkesztő: Savanyu Beáta
Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Fûzfőgyártelep  Felelős vezető: Tóth Zoltán  Nyomdai előkészítés: Demeter Zsuzsanna

Témakörök:
Az óvodás és alsó tagozatos kategóriában: család
A felső tagozatos és középiskolás/felnőtt kategóriákban:
szerelem

A versenyre jelentkezni a témaköröknek megfelelően bár mely
magyar költő versével lehet.

Szabályok:
Egy-egy kategória elindításához minimum 5 fő jelentkezése
szükséges. Jelentkezni egy verssel lehet, a szerző és a cím pon-
tos megjelölésével.  A műveket felolvasni nem lehet.

A verseny értékelése:
A produkciókat 3 fős zsűri értékeli, amely mindegyik
kategóriában az 1–3. helyezetteknek oklevelet és könyvjutal-
mat ad ki. 

Kategóriák:
• óvodás,
• általános iskola alsó tagozatos,
• általános iskola felső tagozatos,
• középiskolás, felnőtt.

A rendezvény időpontja: 2016. április 9-én 
14.00 órától óvodás és általános iskola alsó tagozatos,
16.00 órától általános iskola felső tagozatos és közép -
iskolás, felnőtt kategóriák.

Helyszíne: Kultúrház, Papkeszi, Fő u. 21.

Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók:
A jelentkezési határidő: 2016. március 18.

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet. A jelentkezési
lapot a megadott határidőig a rendezvény szervezőjénél kell
leadni személyesen (Kultúrház, Papkeszi, Fő u. 21.) vagy
elektro  nikusan az epapkeszi@gmail.com email címen.
Jelentkezési lap a település könyvtáraiban kérhető, vagy a
www.papkeszi.hu weboldalról letölthető

További információ: Savanyu Beáta 656-189; 30/7905094

Papkeszi Község Önkormányzata 
Versmondó versenyt szervez, 

melynek célja a Költészet napjának méltó megünneplése
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Február
2. PÖNYK klubfoglalkozása 16.00-tól a kisteremben
10. Farsangi játszóház 14.00 órától Papkeszin
11. Farsangi játszóház 16.30 órától Colorban
12. Farsangi rendezvény – „Vadrózsa” Napköziotthonos

Tagóvoda rendezvénye
13. Farsangi mulatság Colorban TEC rendezvénye
20. Farsangi rendezvény PÖNYK és a Sorstárs Népdalkör

közös rendezvénye 16.00 órától a nagyteremben

Március
5. Rest Macskák összejövetel 16.00
8. PÖNYK klubfoglalkozása 16.00-tól a kisteremben
11. Ünnepi megemlékezés – a Bocskai István Református

Általános Iskola rendezvénye 
15. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékmű-

sora 10.00-kor és emlékfa ültetés 11.00-kor Papkeszin
15. Ünnepi megemlékezés Colorban TEC rendezvénye
23. Húsvéti játszóház Papkeszin 14.00-től
24. Húsvéti játszóház Colorban 17.00-től
28. Istentisztelet  a temetőben (Ref. Egyházközs. 15.00)

Április
5. PÖNYK klubfoglalkozása 16.00-tól a kisteremben
6–9-ig Költészet napi rendezvények

• 6-án 17.00 órától kiállítás-megnyitó
• 7-én a délelőtti órákban gyermekelőadás az Eötvös

Károly Megyei Könyvtár és a település közös rendez -
vényeként

• 9-én IX. Települési Versmondó verseny. 14.00 órától az
óvodás, és általános iskola alsó tagozatos kategória,
16.00 órától általános iskola felső tagozatos és
középiskolás/felnőtt kategóriákban

14–15-ig Bocskai Napok programjai
22. Falutakarítás a Föld Napja alkalmából 15.00 órától a

lakosság segítségével Papkeszin és Colorban TEC
közreműködésével 17.00-től.

16. Túra
23. Papkeszi Polgárőr Egyesület 25 éves jubileumi ren-

dezvénye
30. Anyák napi műsor Colorban 15.00 órától
30. Májusfa állítás Colorban TEC szervezésében

Tervezett programok

Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékműsorára, amely
2016. március 15-én 10.00 órától kerül megrendezésre a papkeszi Kultúrházban. 

Ünnepi beszédet mond Ráczkevi Lajos polgármester.

Az emlékműsort és a koszorúzást követően a községi parkban a 2015-ben született gyermekek 
emlékfájának  elültetésére kerül sor,  melyre tisztelettel meghívjuk.

GALAKO alakformáló torna keddenként 16.30-tól 17.30-ig
a Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda szervezésében.

Helyszín: Colorchemia lakótelep, Vitéz Bartha Andor Művelődési ház. 
A foglalkozásokat Galambos László sportedző tartja.
A részvétel térítésmentes.
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