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„Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek
tetteit a népek közt! Énekeljetek, zeng jetek zsoltárt neki,
emlegessétek minden csodáját!” Zsolt. 105, 1-2

Az Adventi időszak a várakozás és a lelki készülődés időszaka,
hogy méltóképpen ünnepelhessük Megváltónk születésének
napját.
A várakozásban és a lelki készülődésben mi is segíthet szá-
munkra, mint a zene csodálatos ereje. Ezt már csak néhány
gyertya és egy templomi akusztika teheti még meghittebbé. 
Advent 3. vasárnapján az esti sötétben 17:00 órakor Papkeszi
központjában található Református Templom kertje kis
mécses ekkel hívogatott és csalogatott mindenkit egy
jótékonysági koncertre. Ezen e meghitt, szép estén a falu apraja-
nagyja össze gyűlt, hogy támogassa azt a kezdeményezést, hogy
a falu orgonája megújuljon. A Református Egyházközség úgy
határozott, hogy értékeit megőrizze a jövő nemzedék számára,
ezért az orgona felújítása mellett döntött.
Az este egy rövid igemagyarázattal indult, amit ez úton is
köszönünk Dusicza Ferenc nagytiszteletű úrnak, majd ezt
követően a Bocskai István Református Általános Iskola tanulói
éneke hangzott fel az Adventi jótékonysági koncerten. A meg -
ke resésünket jó szívvel vette a helyi Sorstárs népdalkör is, aki
szintúgy szívesen csatlakozott a kezdeményezéshez. Az ének -
hang után hangszerjáték simogatta a lelkünket. Egy hang-
versenyen a zongora és az orgona sem hiányozhat. Zongorán
közreműködött Horváth Krisztina, majd testvérével, Horváth
Beátával négykezes játékukkal is elkápráztatták a hallgatóságot.
A testvérpáros Tapolcáról érkezett közénk, repertoárjukban
többek között Johann Sebastian Bach és Wolfgang Amadeus
Mozart művei szólaltak meg. 
A jótékonysági koncert végén az is megszólalt, „akiért” az egész
meg történt: az orgonán megszólalt Bach: Pastorale-je, az Orgona -

szonáta. Az orgona kisebb hibáival együtt is mindenkit jó érzéssel
töltött el a csodás hangzás.
Isten iránti hálával mondunk köszönetet a közreműködőknek,
hogy támogatták a kezdeményezést. Nagy öröm a számunkra,
hogy az est folyamán 98.115 Ft és további adományokból
további 27.440 Ft gyűlt össze. Illetve 500.000 Ft adományt
kapott a gyülekezet erre a célra. Így a rendelkezésre álló
625.555 Ft-ból már az első fázis elkezdődhet, és a motor cseré-
je már a tavasz folyamán megtörténhet, ha az Úr engedi.
Tehát, mindenek előtt hálával tartozunk a Mindenható
Istennek, hogy adott alkalmat arra, hogy megmutassa az össze-
fogás erejét Papkeszi községében, és hogy mennyire fontosak
Önöknek a falu értékei. Dicséret, dicsőség, tisztesség és
hálaadás ezért az Úrnak.
Bízunk az Úrban, hogy folytathatjuk az orgona felújítását.
A kö vetkező hangversenyünket a falunap záróakkordjaként
szeretnénk megtartani 2015. július 19-én.

EIZLER CSABA

Jótékonysági koncert a Református Templom orgonájáért
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A Képviselő-testület 2014. december 15-én tartotta 2014. évi
utolsó rendes ülését. 
A Képviselő-testület
• megállapította 2015. I. félévi munkatervét.
• megalkotta a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

szóló rendeletét, mely alapján az önkormányzati képviselő havi
bruttó 30.000 Ft tiszteletdíjban részesülnek. Az állandó
bizottság elnökét az alapdíjon felül havi bruttó 20.000 Ft összegű
tiszteletdíj illeti meg.

• módosította az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatá ról szóló rendeletét. A módosítás értelmében a helyi
önkormányzati képviselő tiszteletdíja a képviselő-testületi ülésről
való igazolatlan távolmaradása miatt naptári évenként első
alkalom mal, egy esetben 50%-kal csökkenthető. Amennyiben a
képviselő a naptári évben újabb ülésről marad távol igazolatlanul,
tiszteletdíját a Képviselő-testület megvonhatja. 

• módosította a helyi adókról szóló rendeletét, így az építményadó
mértéke 2015. január 1-jétől 1.300 Ft/m2/év mértékről
900 Ft/m2/év mértékre csökkent.

• felülvizsgálta a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállí -
tására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybe -
vételéről szóló önkormányzati rendeletét.

• megalkotta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló ön kor -
mány zati rendeletét. A közszolgáltatás ellátásával a Balaton -
almádi Hulladékgazdálkodási Kft-t (Balatonalmádi, Rákóczi u.
43.) bízta meg. 

• elfogadta az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét.
• módosította a Veszprém Megyei Kormányhivatallal települési

ügysegédi feladatok ellátására kötött megállapodást, melynek
értelmében a Balatonalmádi Járási Hivatal települési ügysegédje
minden szerdán 15.00–16.00 óra között fogadja az ügyfeleket a
községházán.

• elfogadta Takács Tibor alpolgármester tiszteletdíjról történő
részbeni lemondását. A lemondás alapján Takács Tibor alpolgár -
mester havi tiszteletdíja 65.000 Ft.

A Képviselő-testület 2015. január 28-án tartotta 2015. évi első
rendes ülését.
A Képviselő-testület
• megtárgyalta a művelődési házak 2014. évi tevékenységéről szóló

beszámolót. Elfogadta a művelődési házak 2015. évi programter-
vét, és jóváhagyta a programok megvalósításának költségvetését.

• első fordulóban tárgyalta az önkormányzat 2015. évi költség -
vetését.

• megválasztotta a Papkeszi Hírlap szerkesztő bizottságát. Az ön -
kormányzat hivatalos lapjának felelős szerkesztőjévé Savanyu
Beáta kulturális szervezőt, a szerkesztőbizottság tagjává Horváth
Annamária és Pethő-Pataki Szilvia képviselőt választotta meg a
Képviselő-testület.

• a 710. főút körforgalmi csomópont belső zöldterületeinek gon-
dozására kötött megállapodás felmondását kezdeményezi a
közút kezelőjénél, mivel az önkormányzatnak sem szakembere,
sem anyagi eszköze nincs a vállalt feladat ellátására.

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)

A településen működő civil szervezetek, alapítványok

Hirdessen Ön is a Papkeszi Hírlapban!
E-mail: epapkeszi@gmail.com
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A „Tegyünk Együtt Colorért” egyesület ezúton fejezi ki
köszönetét mindazoknak, akik hozzájárultak adójuk 1%-val
ahhoz, hogy szervezetünket támogassák.
2014. novemberében kaptuk meg a 2013-as adóévből felajánlott
összeget, ami 65.978,- Ft-ot jelentett. Ebből az összegből sike -
rült az egyesületünknek egy hangosító berendezést vásárolnia,
ami nagy segítség lesz rendezvényeink lebonyolításában.

Köszönjük segítségüket, és tisztelettel várjuk további felajánlá-
sukat az idei évben is.

Egyesületünk adószáma: 19384256-1-19.

TISZTELETTEL:
TEC ELNÖKSÉGE

Köszönet

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság területén 2014. évben
bekövetkezett közlekedési balesetek elemzésekor egyértelműen
megfigyelhető a szezonalitás, amely a nyáron többszörösére
növekvő nyaraló és jármű forgalommal magyarázható. 
2014. évben a Kapitányság területén 64 személyi sérüléssel járó
baleset történt, míg 2013-ban 62.  A halálos balesetek száma a 4
helyett 3 volt, a súlyos sérüléssel járó balesetek száma 25-ről 21-re
csökkent, a könnyű sérüléses balesetek száma 33-ról 40-re
emelkedett. A sérülés nélküli balesetek száma 126 helyett 109 volt.
24 vadelütéses baleset történt. Megnőtt az ittasan történt balese-
tokozás száma, az előző évi 3-mal szemben 9 esetben fordult elő.
Külföldi állampolgár balesetet 1 esetben okozott. 
Feltűnő és az idegenforgalmi szezonnal függ össze, hogy amíg
június végéig az átlagnak megfelelő adatokkal találkozunk,
július–augusztus hónapokban megnőtt a sérüléses balesetek
száma. Ebben a két hónapban az időjárás nem kedvezett igazán a
nyaralóknak, kevés volt az igazi strandolásra való nap, így megnőtt
a forgalom az utakon. 

A balesetek leggyakoribb okai között szerepelnek továbbra is 
• a relatív gyorshajtás (amikor nem az út és látási viszonyoknak

megfelelő a megválasztott sebesség), 
• a követési távolság helytelen megválasztása,
• az elsőbbségi és kanyarodási szabályok be nem tartása. 

A közlekedés legvédtelenebb résztvevői a gyalogosok, illetve a
kerékpárosok. A balestek bekövetkezésért gyakran maguk a
kerékpárosok és a gyalogosok is felelősek. 2015. évben is a
Balatonalmádi Rendőrkapitányság baleset-megelőzési tevé -
kenységében – éppen ezért – kiemelt figyelmet fordítunk a gyalo-
gos és kerékpáros balesetek megelőzésére.

A kerékpárral vagy gyalogosan közlekedő személy a közlekedésnek
ugyanúgy egyenrangú résztvevője, mint a gépjárművezető, ami azt
jelenti, ugyanúgy ismernie kell a közlekedési szabályokat! És a
gépjárművezetőknek is tiszteletben kell tartani őket, mint
közlekedő partnereket!

Ha már balesetekről van szó, ismételten felhívom a figyelmet arra,
hogy bármilyen szépen is süt a nap, a télnek nincs vége. Reggel és
este fagyosak, csúszósak az utak, a járdák. Még későn kel a nap és
korán nyugszik, jelentős a „rossz látási körülmények”-kel jelle-
mezhető időszak. Az őszi Látni és látszani! közlekedésbiztonsági
kampányban valójában egész évre vonatkozó tanácsok hangzottak
el. Hiszen a biztonságos közlekedés alapszabálya, hogy én jól lás-
sam, merre haladok, engem jól lássanak, merre haladok,
számíthassunk egymásra, bízhassunk a másik fél szabály -
követésében, hogy ne kerüljünk veszélyhelyzetbe.

A rendőrség tevékenységének egy része a közlekedési biztonság
megőrzése, segítése, amely részben a fokozott ellenőrzésekkel
valósítható meg. A közterületeken, közutakon közlekedők is jól
tudják a „rend” igenis meghatározza a lakosság jó közérzetét.
Nemcsak a bűnügyi esetek, események befolyásolják, hogy
mennyi re érezzük jól magunkat a lakóhelyünkön.

Ebből is látszik, hogy a milyen sokrétű a rendőrség tevékenységi
köre. A ritkábban megjelenő bűnügyesek, a közterületeken mindig
látható közrendvédelmi és közlekedésrendészeti egyenruhások
mellett jelentős a háttérmunkát végző kollégák száma is. A mai
életünkben elengedhetetlen, szakszerű és jogszerű hatósági munka
jól képzett szakembereket kíván. 

A rendészeti képzésre jelentkezőkkel szemben komoly elvárásokat
támasztanak a felvételikor. Nemcsak az elméleti tudásukat mérik
fel, hanem fizikai és pszichológiai alkalmasságukat is vizsgálják.

Ma már a Rendőrség hatósági szerepe mellett egyre nagyobb
szerepet kap a civil kapcsolattartás, a prevenció, vagyis a megelőzés,
hogy az állampolgárok partnerként, érdeklődő ügyfélként
találkozzanak kollégáinkkal és ne elkövetőként, az eljárásokban
számon kért személyként.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Új év, régi feladatokkal
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Papkeszi Község Önkormányzata 

Versmondó versenyt szervez, 
melynek célja a Költészet napjának méltó 

megünneplése.

A versenyre jelentkezni kortárs költők verseivel lehet.

Javasolt költők: Ágai Ágnes, Balla Zsófia, Bertók László, Csorba Piroska, Csordás Gábor, Fecske Csaba, Garaczi László,
Juhász Ferenc, Kányádi Sándor, Karafiáth Orsolya, Kovács András Ferenc, Lackfi János, Parti Nagy Lajos, Tompa Gábor,

Szepesi Attila, Tóth Krisztina, Varró Dániel vagy más ma élő magyar költő.

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

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

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

A rendezvény időpontja: 2015. április 11-én 
14.00 órától óvodás és általános iskola alsó tagozatos,

16.00 órától általános iskola felső tagozatos és középiskolás, felnőtt kategóriák.

Helyszíne: Kultúrház, Papkeszi, Fő u. 21.

Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók:
A jelentkezési határidő: 2015. március 20.

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet.
A jelentkezési lapot a megadott határidőig a rendezvény szervezőjénél kell leadni személyesen (Kultúrház, Papkeszi, Fő u. 21.)

vagy elektronikusan 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

Tisztelt Szülők!
Megköszönjük mindenkinek, aki  a 2013-as évben adója 1%-ával a
Bocskai István Alapítványt támogatta. A befolyt összegből –
217.551 Ft –, a néptáncosokat és az erdei tábort támogattuk,

számítógépet vásároltunk és a Bocskai Díj kiadását fedeztük.
Kérjük, ha módjukban áll idén is támogassák alapítványunkat.
Bocskai István Alapítvány számlaszáma: 19264093-1-19
Köszönjük 

Iskolai hírek

Február 11-én tartottuk a farsangi játszóházunkat az iskolába
készülő nagycsoportosok számára. A programot vidám műsorral
kezdtük, melyben 4. és 7. osztályos tanulók szórakoztatták a kicsiket.
A szebbnél-szebb álarcok készítése után zenével, tánccal űztük a telet.
A következő találkozót húsvét környékére tervezzük. A pontos időpontról
meghívót küldünk.
Ani néni és Kriszti néni
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Az adventi időszakban a megszokottaknak megfelelően több ren-
dezvénnyel is vártuk a településrészek lakosságát. 
November 30-án, advent első vasárnapján megnyitottuk a balaton-
fűzfői Jókai Közszíntér Kézműves Klub tagjainak adventi tárlatát.
A 2013-ban alakult Kézműves Klub célja az első pillanattól kezdve
az volt, hogy az általuk készített kézműves munkákat megis-
mertessék, és az elkészítéshez szükséges tudásanyagot másoknak is
átadják. Az eltelt egy év alatt a fenti célok megvalósítása érdekében
a klub hat alkalommal tartott nyílt napot, ahol a különböző
alkotások készítési technikáit ismertették meg a résztvevőkkel. Az
általuk készített munkákat most negyedik alkalommal mutatták
be. Az érdeklődő közönség gyönyörködhetett Karácsony Julianna,
Velez Sarolta és Osváth András festményeiben, Tóth Roland rajzai -
ban és néhány festményében. Papp Józsefné foltvarrással készült
tárgyakat, Csernáné Csiker Ibolya keresztszemes kézimunkákat,
Puskorics Jánosné csipkéket, Csuka Péterné, a klub vezetője zsinór-
fonással készül alkotásokat hozott a kiállításra, amely a falukará -
csonyi műsorig, vagyis december 21-ig volt megtekinthető. 

December 7-én adventi játszóházba vártunk kicsiket és nagyokat,
ahol dekorgumiból hűtőmágneseket készítettünk. Miközben
zajlott a játszóház, érkeztek az alkotások az I. Mikulás-napi
süteménysütő versenyre. A település asszonyai között egy legény is
megméretette cukrászi képességeit, így kilenc résztvevő finomabb-
nál finomabb süteményeit kellett a zsűrinek végig kóstolnia.
(Zárójelben, apró betűkkel jegyzem meg, hogy a zsűri tagjai
ugyanúgy nem érezték kellemetlen feladatnak a sütemények kós-
tolását, ahogyan a közönség sem.) A versenyen a résztvevők is
megkóstolhatták a süteményeket, és szavazhattak az általuk legfi-
nomabbnak ítélt süteményre. 

A verseny végeredménye:
I. helyezett: Humpók Mária – Cseh krémes
II. helyezett: Nagy Nikolett – Babapiskótás sütemény
III. helyezett: Varga Gizella – Piskótatekercses szelet
Közönségdíjas: Csirke Józsefné – Kijevi szelet

Emléklapot kaptak:
Horváth Istvánné – Mandulás hólabda
Nagy Mercédesz – Rózsaszín karácsonyi muffin
Pataki Katalin – Mézes sütemény
Ráczkevi Lajosné – Flódni
Szarvas Norbert – Télapó kedvenc almás pitéje

Ezúton is megköszönöm minden versenyző, érdeklődő részvételét
a rendezvényen, továbbá a zsűri tagjainak lelkes munkáját, meg-
fontolt és elfogulatlan értékelését. Az I. Mikulás-napi
süteménysütő verseny zsűrielnöke Szilágyi Györgyi, a Tortissimo
tortadekorációs webáruház tulajdonosa, a zsűri tagjai Eizler Csaba
és Tóth Andrea voltak. A versenyre nevezett sütemények receptjeit
a Papkeszi Hírlap mostani, és következő számában közöljük.

December 14-én rendeztük meg Colorban a karácsonyi műsort,
amit Ráczkevi Lajos Polgármester úr ünnepi beszédével nyitottunk
meg. A colori könyvtárban is díjazzuk legtöbbet kölcsönző olvasót,
ebben az évben ismét Kovács János részesült könyvjuta lomban.
(A könyvet nem az ünnepségen, hanem januárban adtam át az
olvasónak, mert nem állt módjában részt venni a rendez vényen.) Ezt
követően pedig kezdetét vette egy nagyon vidám, és meglehetősen
tanulságos mesejáték, Mézeskalács címmel. A mű sort követően
megvendégeltük az érdeklődőket teával, kakaóval, forralt borral,
kaláccsal, és egy kis szaloncukorral. Az italok elkészítésében a TEC
tagjai voltak a segítségünkre, munkájukat ezúton is köszönöm.

December 21-én Falukarácsonyi műsorra vártuk a lakosságot.
Az ünnepi beszédet követően díjaztuk a Papkeszi Könyvtár legtöb-
bet kölcsönző olvasóit, két kategóriában. A gyermek olvasók közül
Plesz Bálint, Plesz Panna és Varga Szilárd, a felnőtt olvasók közül
pedig Vadas István, Szilvai Józsefné és Czifra Margit vehetett át
könyvjutalmat. A Dózsa utcában élő Varga Istvánnak és
feleségének, mint a települési rendezvények leglelkesebb látogatói-
nak is átadott Polgármester úr emléklapot és aprócska ajándékot,
hiszen évekre visszamenőleg ők azok, akik nem csupán az Önkor-
mányzat rendezvényein, hanem a helyi intézmények és szervezetek
programjain is részt vesznek. Ezt az elismerést néhány év múlva
adjuk át újra.

Adventi rendezvényeink
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A műsorban felléptek a „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda
Katica csoportjának gyermekei Őri Zsuzsanna és Budáné Bende
Mónika óvónők vezetésével, majd a Bocskai István Református
Általános Iskola 5. osztályos tanulóinak ünnepi összeállítása
következett. Az iskolás gyerekeket Ráczkevi Lajosné osztályfőnök
készítette fel.
Majd pedig a Colorban már bemutatott mesejáték következett.
Ezúton is köszönetet szeretnék mondani a mesejáték szereplőinek:
Varga Zsoltné (Édes), Plesz Zsolt (Mézes Jancsi), ifj. Varga Zsolt
(Pali), Horváth Lászlóné (Arzén, az ördögök királya), Eszes-Sinka

Zsuzsanna, Horváth Annamária és Klemencz Bianka (ördögfiókák).
A műsort követően itt is megvendégeltük a résztvevőket. Az italok
elkészítését Humpók Mária és Baksa Árpád vállalta, nekik is
köszönöm a közreműködésüket.
A tavalyi évben is tartalmas programokkal vártam a településrészek
lakosságát, bízom abban, így lesz ez ebben az évben is. Kérem,
kísérjék figyelemmel programjainkat, látogassanak el rendez -
vényeinkre!

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Így emlékezteti, és egyben figyelmezteti is tanítványit Jézus arra,
hogy ne felejtsék el, az Istenbe vetett hit mindennél erősebb. És
persze figyelmeztet minket is most arra, hogy csak nyugodtan
fordul junk hozzá és kérjünk tőle erőt a munkához. 
Istennek legyen hála kaptunk is erőt és nagyon sok szeretetet. Íme,
néhány emlékeztető gondolat iskolánk és református gyüle -
kezetünk életéből: 
November 27-én Historia Hangvilla Étterem, Kávézó és
Rendezvényközpont – Csodafiú szarvas, A hét garabonciás című
regény könyvbemutatója került megrendezésre. Ez azért fontos,
mert két tanulónk Schweitzer Katalin és Erdélyi Kinga tanu -
lóink a Csodafiú szarvas c. rajzpályázaton díjazottak lettek és

rajzaik bekerültek a könyvbe illusztrációként is. Továbbá a
következő diákok rajzai is a regény illusztrációi lettek: Végh Kinga
8. osztály, Vadas Gréta 8.osztály, Birta Ildikó 7.osztály, Fekete
Fanni 7.osztály, Humpók Fanni 5.osztály és Horváth Anna
5.osztály. Az eredmény nemcsak a gyermekek örömére szolgált, de
iskolánk hírnevét is dicsőíti.
November 29-én a református gyülekezet Adventi barkácsházat
tartott a gyülekezeti teremben. A gyermekek ajándékokat készítet-
tek, melyet haza is vihettek. Többek között képeslapokat,
fenyőfákat, adventi koszorút, ablakdíszeket, készítettek. Az ablak -
díszekkel a lelkészlakás is megszépült és ünnepibe öltözhetett.
December 18-án Adventi játszóházat tartottunk az iskolában.
Az alsós gyermekek játszottak, énekeltek és minden gondolat Jézus
születése körül forgott ezen a délutánon. Ebben a Vasárnapi Iskola
Szövetség volt segítségünkre. A felsősök a szeretetszolgálat szép
példájaként ajándéktárgyakat készítettek a Peremartoni Idősek
Otthona lakóinak. A munka sok területen folyt, a gyermekek egy
része kis ajándéktárgyakat készített, a másik része pedig a reformá-
tus lelkészlakás konyhájában szorgoskodott. Ők mézeskalácsokat
sütöttek Ráczkevi Lajosné osztályfőnök segítségével. Az adventi
játszóház célja nemcsak a játék és a tanulás volt, hanem az
ajándékozás lehetősége és élménye is. Megtapasztalhatták azt,
hogy milyen jó adni másoknak. 
A délutánon készült képeslapok, fenyőfák, hűtőmágnesek,
gyertya tartók, mézeskalácsok mind másnap útnak indultak az
Otthonba, hogy az ott lakók szívükbe is beköltözzön a szeretet

„És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.” Máté 21:22
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lángja. Ők is megérezzék a feltétel nélküli szeretet lényegét.
A megemlékezés az 5. osztályosok szolgálatával kezdődött, melyet
nagy szeretettel fogadtak az otthon lakói, majd pedig a közel 170
ajándék átadása következett. Bízunk az Úrban, hogy ez az első
ajándékozási alkalom majd hagyománnyá is válhat, mely által gyer-
mekeink megtanulhatják, hogy jobb adni, mint kapni.
December 24-én Szentesti ünnepünk sem múlhatott el az óvodá-
saink és az iskolásaink szolgálata nélkül. Nagyon szép bizonyságot
tettek a tudásukról és a hitükről. Melegséggel töltött el minket
hallgatókat, a gyermeki szem csillogásának látványa és a sugárzó
szeretet, ami melengette szívünket. Az 2014-es Karácsonyi isten-
tiszteleten 30 gyermek végzett szolgálatot.
December 25-én az istentiszteleten kórusművek is felhangoztak
Isten dicsőítésére. Ehhez az alkalmi énekléshez jó szívvel csatlakoz-
tak az iskola tanárai, a Sorstárs népdalkör és a gyülekezet tagjai
közüli néhányan, hogy Karácsony Szent ünnepén együtt
magasztal juk a megszületett Megváltót énekszóban.

2015. január 22-én Várpalota Körzeti Diákolimpia Asztalitenisz
– Lány egyéni 2. helyezet ezüstérem: Fekete Fanni 7.osztály; lány
csapat 2. helyezés ezüstérem: Fekete Fanni 7. osztály és Horváth
Laura 6.osztály; Fiú csapat 3. helyezés bronzérem: Lendvai István
8.osztály és Derbák Balázs 7.osztály.
2015. január 22-én a Magyar kultúra napja. Délelőtt 8 órától a
felsősöknek a teljesség igénye nélkül: pedagógusok egy része
verseket, történeteket olvasott fel. Délután 14:00 órakor pedig az
Alsós pedagógusok Csukás István: Sün Balázs című meséjét adták
elő a gyereknek. A negyedik osztályosok Móricz Zsigmond: iciri-
piciri meséjét adták elő saját feldolgozásban.

Istennek köszönetet mondva gondolunk vissza ezen eseményekre nem
feledve az ige szavait: „Minden lehetséges annak, aki hisz.” Márk 9:23

EIZLER ARABELLA

Meghívó
Papkeszi Község

Önkormányzata tisztelettel
meghívja a település lakosságát
az 1848–49-es forradalom és

szabadságharc
emlékműsorára, amely
2015. március 15-én

10.00 órától
kerül megrendezésre

a papkeszi Kultúrházban.

Az emlékműsort követően
kerül sor a 2014-ben született

gyermekek emlékfájának
elültetésére a közösségi

parkban.
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Nem mindennapos esemény színhelye volt
községünk kedvelt pizzériája december
20-án. Településünk szépkorú polgára, a
köz tiszteletben álló Margit néni népes
családi körben ünnepelhette 90. születés-
napját. Természetesen jelen volt négy gyer-
meke, unokái, dédunokái, és ükunokája is.
Kilenc évtizednyi élet – bizony nem min-
dennapos dolog, megannyi gonddal, bajjal,
ugyanakkor sok-sok boldog pillanattal, a
cseperedő gyermekek,   később az unokák,
dédunokák és az ükunoka születése –
megannyi boldog esemény, mosolygós pil-
lanat. Négy gyermeke közül kettő ma is
településünkön él, de ugyan ki ne ismerné
az Almádiban élő legkisebb fiút, Ottót, aki

maga is falubeli lányt választott hitveséül,
vagy lányát, Ildikót, aki ugyan kissé messze
került, de ma is gyakran látogatja meg édes -
anyját. Ahogy mindenki ismeri Gyulát, a
középső fiút, aki szintén helybéli lánynak
adta szívét. Senkinek sem kell bemutatni a
legidősebb testvért, Lacit, aki ugyancsak
szeretett falunkban éli nyugdíjas napjait.
E jeles eseményen a polgármester úr is
köszöntötte Margit nénit, aki meghatottan
vette át a virág csokrot, és a miniszterelnök
kézjegyével ellátott emléklapot. Nagyszerű
hangulatban telt a kis családi ünnepség, a
négy gyermek, az unokák és dédunokák
nosztalgikus hangulatban beszélgettek a
megannyi szép, anyánál/nagymamánál/

dédinél töltött napokra, kisebb-nagyobb
összejövetelekre. Kívánunk hát az ünne-
peltnek még hosszú életet, büszkék
vagyunk rá, hogy szépkorúként is meg -
őrizte jó kedélyét, korához képest jó
egészségét. Isten éltesse, Margit néni! 

Köszöntés

Cseh krémes (I. helyezett sütemény, készítő-
je: Humpók Mária) 

Receptje: Mézes lap hozzávalói: 10 dkg
por cukor, 5 dkg Ráma margarin, 1 egész
tojás, 1 tojás sárgája, 1 ek méz, 1 kanál
szóda por. A hozzávalókat gőz felett
habosra keverjük. A gőzről levéve 30 dkg
lisztet adunk hozzá. Két cipót formálunk
belőle, kinyújtjuk, majd zsírozott, lisztezett
tepsi hátán megsütjük.
Krém hozzávalói: 2 csomag vanília pu ding,
1 ek liszt, 3 tojás sárgája. A felsorolt alap -
anyagokat 1 liter tejben felfőzzük. A 4 to jás
fehérjét kemény habbá verjük, és a forró
krémhez keverjük. 15 dkg Ráma margarint
15 dkg porcukorral kikeverünk, és a kihűlt

vaníliás masszához adjuk. Ezt követően az
egyik lapra rákenjük.
Második krém hozzávalói: Fél liter Hullala
tejszínt robotgéppel habosítjuk, 2 kanál por-
cukrot adunk hozzá, és addig keverjük, míg
elérjük a megfelelő állagot. Ezt rákenjük az
első krémre, majd ráhelyezzük a második
lapot is. Hideg helyen egy napig pihentetjük.

Babapiskótás sütemény (II. helyezett
sütemény. Készítője: Nagy Nikolett)

Receptje:Tészta hozzávalói: 20 dkg liszt,
5 dkg Rama, 1 csomag sütőpor, 1 tojás,
2 ek. kakaó.
Egy tálba helyezzük a hozzávalókat és kevés
tej hozzáadásával összegyúrjuk. Majd a két

lapot sütünk. (tepsi hátán) Előmelegített
sütőben 180oC-on, közepes lánggal. 

Az I. Mikulás-napi süteménysütő versenyre érkezett sütemények receptjei 1.



2015. február PP aa pp kk ee ss zz ii   HH íí rr ll aa pp 9

Papkeszi Hírlap

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

Krém hozzávalói: 8 dl tej, 2 csomag
vaníliás pudig, 1 csomag babapiskóta,
30 ml Rumaroma. Továbbá 20 dkg Rama és
20 dkg porcukor, ezeket habosra keverjük.
A 8 dl tejet kikeverjük a pudingporral,
sűrűre főzzük és hűlni hagyjuk. A habosra
kevert krémhez hozzáadjuk a vaníliás -
krémet. 
A krém felével megkenjük az első lapot,
majd hosszába lerakva a babapiskótákkal
lefedjük. Rumaromával meglocsoljuk a
babapiskótákat, a maradék krémmel
egyenletesen lefedjük. A másik a lapot
ráhelyezzük.
Krém II. hozzávalói: 2 tojás fehérje,
20 dkg porcukor. A cukrot a tojásfehérjé vel
gőz felett kb. 10 percig kemény habbá ver-
jük és a tészta tetejére kenjük.
Fél tábla ét csokit is a gőz felett meg -
olvasztjuk, majd a cukormáz tetejére csor-
gatjuk.
Pár óra kell a babapiskóta puhulásának, így
lehet majd szeletelni.

Piskótatekercses szelet (III. helyezett
sütemény. Készítője: Varga Gizella)

Receptje:
Hozzávalók: 
3 tojásból piskótát sütök, amit ha kihűlt
megkenek lekvárral és feltekerem piskó-
tatekercsnek. A lekvárt olyat teszünk bele
amilyet szeretünk.
Egy közepes tepsit kibélelek zsírpapírral.
A piskótatekercset elfelezem és a tepsibe
rakom. Úgy rakom a piskótát, hogy legyen
közte egy kis hézag.
4 tojásból ismét keverek egy kakaós pis -
kótát és ezt a tekercsekre öntöm. 160 fokon
megsütöm. Ha kihűlt, egy vanília krémet
teszek rá.
Vanília krém: 2 csomag vanília pudingot
annyi tejben felfőzők, hogy jó sűrű legyen,
ha kihűlt hozzákeverem az egy ráma és
20 dkg porcukorból kevert krémet. Ezt a
krémet a tésztára kenem. Csokimázt vagy
tetszés szerint csoki darát is szórhatunk rá.

Kijevi szelet (Közönségdíjas sütemény.
Készítője: Csirke Józsefné)

Receptje:
Tészta hozzávalói: 40 dkg liszt, 20 dkg
Ráma margarin, 16 dkg porcukor, 1 cso-
mag sütőpor, 4 tojás sárgája, 2-3 ek tejfel.
A hozzávalókat összegyúrjuk, majd 3 lapot
sodrunk belőle. A 4 tojás fehérjét habosra
keverjük 15 dkg porcukorral. Mind a
három lapot még nyersen megkenjük ezzel
a habbal, majd elosztva megszórom őket
20 dkg vágott vagy darált dióval. A lapokat
egyenként megsütjük, és hagyjuk kihűlni.
Krém hozzávalói: 1 kocka Ráma mar-
garint 20 dkg porcukorral habosra kever-
jük. Majd 6 dl tejet 2 csomag vaníliás
puding porral felfőzzük, majd ha a puding
kihűlt, összekeverjük a vajas krémmel. Ezt a
krémet elosztjuk a két lapra.

„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN”

Alapítványunk 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.
Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük jelezze az alábbi elérhetőségeken:

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?”

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek
állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt.

Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
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Méhnyakszűrés Papkeszin

ÚJ STRATÉGIA A DAGANATOS BETEGSÉGEK
MEGELŐZÉSÉBEN: KÖZEL VISZI A LAKOSSÁG -
HOZ A SZŰRÉSEKET AZ ÁNTSZ

A rosszindulatú daganatos megbetegedések visszaszorításában
kiemelt szerepet játszó szervezett lakossági szűrővizsgálatok
megújítására indított programot az ÁNTSZ Országos
Tisztifőorvosi Hivatala. A következő hónapokban védőnők be -
vonásával országszerte közel ezer kistelepülésen válik elér -
hetővé a méhnyakszűrés. 

Magyarország a rákbetegségekre visszavezethető halálozást te -
kintve az Európai Unió egyik legkedvezőtlenebb helyzetben lévő
tagállama. A méhnyakrák miatt bekövetkező halálozások száma
évek óta nem változik, évente közel 400 nőt veszítünk el. 
Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala 2013. július 1-én
indította útjára azt a projektet, amelynek egyik célja a védőnői
méhnyakszűrés országos kiterjesztése. Lényege, hogy a védőnők
egy képzést követően önállóan végezhetnek méhnyakszűrést a
védőnői tanácsadókban. 
A projekt a méhnyakszűréshez nem csak a védőnők képzését,
hanem a szükséges infrastruktúrát is biztosítja. Az eszközöket már
megkapták azok a védőnői tanácsadók, ahol a szűrést hamarosan
megkezdő, illetve már végző védőnők dolgoznak.

Fontos kiemelni, hogy a méhnyakszűrési program keretében
elvégzett vizsgálatok nem járnak fájdalommal, egyszerűen
elvégezhetők. Az ÁNTSZ kéri és egyben biztatja azokat, akik
meghívó levelet kapnak, hogy éljenek a lakóhelyén felkínált
ingyenes szűrés lehetőségével!

KEDVES PAPKESZI HÖLGYEK

Papkeszin is elérhetővé vált a méhnyakszűrés a védőnői tanács -
adóban, mivel elvégeztem az ehhez szükséges képzést. 
Azok a 25–65 év közötti nők vehetik igénybe, akik legalább 3 éve
nem voltak ilyen irányú OEP által finanszírozott vizsgálaton.
A meghívó levelet az ÁNTSZ küldi az érintetteknek február ele-
jén. Ha nem kapott levelet, de szeretne részt venni helyben az álta-
lam végzett szűrésen, és megfelel a feltételeknek, kérem akkor is
jelent kezzen.
A szűrést a védőnői tanácsadóban előre egyeztetett időpontban
fogom végezni. Jelentkezni lehet személyesen a tanácsadóban vagy
a következő telefonszámon:06-88/484-577.
A szűrés életet ment! Tegyen az egészségéért, vegyen részt a
szűrésen önmagáért, családjáért!
Várom Önöket!

KISS IRÉN VÉDŐNŐ

Február
3. PÖNYK klubfoglalkozása 16.00-tól a kisteremben
4. Farsangi játszóház 14.00 órától Papkeszin
5. Farsangi játszóház 16.30 órától Colorban
13. Farsangi rendezvény – „Vadrózsa” Napköziotthonos

Tagóvoda rendezvénye
14. Farsangi mulatság Colorban TEC rendezvénye
21. Farsangi rendezvény PÖNYK és a Sorstárs Népdalkör

közös rendezvénye 16.00 órától a nagyteremben

Március
3. PÖNYK klubfoglalkozása 16.00-tól a kisteremben
13. Ünnepi megemlékezés – a Bocskai István Református

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

műsora és emlékfa ültetés 10.00-kor Papkeszin.
15. Ünnepi megemlékezés Colorban TEC rendezvénye
30. Húsvéti játszóház Papkeszin 14.00-től
31. Húsvéti játszóház Colorban 17.00-től

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

8-án 17.00 órától kiállítás-megnyitó
9-én a délelőtti órákban gyermekelőadás az Eötvös Károly
Megyei Könyvtár és a település közös rendezvényeként
11-én VIII. Települési Versmondó verseny – kortárs költők
versei. 14.00 órától az óvodás és általános iskola alsó tagoza-
tos kategória, 16.00 órától általános iskola felső tagozatos és
középiskolás/felnőtt kategóriákban.

15–17-ig Bocskai Napok programjai
22. Falutakarítás a Föld Napja alkalmából 15.00 órától a

lakosság segítségével Papkeszin és Colorban TEC közre-
működésével 17.00-től.

25. Túra a Bakonyban található Gyilkos tóhoz
30. Májusfa állítás Colorban TEC szervezésében

Tervezett programok
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Szombat

Ügyfélszolgálat
(Tel.: 88/799-200)

Június 1-től
Augusztus 20-ig

Nyitva tartás 8:00–12:00 – 8:00–12:00 7:00–19:00 12:00–16:00 8:00–12:00

Tájékoztatjuk, hogy Papkeszi községben az ingatlan tulaj-
donosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója köte-
les az ingatlanán keletkező, nem közművel összegyűjtött ház-
tartási szennyvizet összegyűjteni, annak összegyűjtésére feljo-
gosított közszolgáltatónak történő átadást biztosítani.
Az előírásokat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
tartalmazza. E jogszabály rendelkezik arról, hogy az Önkor-
mányzat kötelező feladata a nem közművel összegyűjtött ház-
tartási szennyvíz gyűjtésére és szállítására közszolgáltatást
szervezni a településen. Ennek módját és feltételeit az Önkor-
mányzat helyi rendeletben állapítja meg. Papkeszin ez a ren-
delet az 16/2014. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet,
amely előírja, hogy az ingatlantulajdonos köteles a közszolgál-
tatást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal
igénybe venni.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a 455/2013. (XI. 29.) Korm.
rende let alapján, a Közszolgáltató az elszállított és tisztítás
céljára átadott, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
mennyi ségével kapcsolatban éves adatszolgáltatásra kötelezett a
települési Önkormányzat felé. 
Papkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelete értelmében, 2015.
január 1-től a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésével kapcsolatos feladatokat a Balatonalmádi
Hulladékgazdálkodási Kft. látja el, mint Közszolgáltató.
A közszolgáltatás körében az ingatlan használója és a közszolgál-
tató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató
a közszolgáltatás teljesítésével rendelkezésre áll.
Szolgáltatásunkat megrendelheti személyesen Ügyfélszolgá -
latunkon (8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.), telefonon
(88/799-200), e-mailben (szennyviz@bahg.hu), vagy a honla-
punkon található Szennyvízszállítás megrendelő nyomtatvány
kitöltésével. Meg rendeléskor a szolgáltatáshoz szükséges adato -
kat (név, cím, telefonszám, számlázási adatok, szolgáltatási hely

pontos címe, szennyvíz mennyisége) kérjük megadni szívesked-
jenek részünkre. 
Kérjük a szennyvíztároló tartály telítettségét rendszeresen
ellenőrizni szíveskedjenek, hogy megrendelésüket időben le
tudják adni. A szolgáltatás elvégzését a megrendelés beérkezését
követő 72 órán belül, az általunk visszaigazolt időpontban bizto -
sítjuk. 
A szennyvíztároló akadály nélküli megközelíthetőségét minden
esetben kérjük biztosítani szíveskedjenek a begyűjtést végző
Munkatársaink részére.
A közszolgáltatási díj kéttényezős, mely a következőképpen épül
fel; „alapdíj” és „ürítési díj”, az alapdíj a háztartási szennyvíz
mennyi ségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségeket,
környezetvédelmi kiadásokat, az ürítési díj a háztartási szennyvíz
mennyiségétől függő költségeket, valamint a terület felhasználási
egységtől függő költségeket tartalmazza. Az érvényben lévő
közszol gáltatási díjakról Ügyfélszolgálatunkon vagy honlapunkon
tájékozódhat.

A közszolgáltatási díj kiegyenlítése többféleképpen történhet;
személyes megrendeléskor Ügyfélszolgálatunkon készpénzzel,
banki átutalással előreutalás esetén vagy a szolgáltatás elvégzésekor
készpénzzel a sofőrnek.

Társaságunk az ügyfelei részére a személyes kapcsolatfelvétel
érdekében Balatonalmádi Rákóczi F. u. 43. alatt ügyfélszolgálati
irodát működtet, valamint a felmerülő kérdéseikre honlapunkon
(www.bahg.hu) részletes tájékoztatást kaphatnak.

Balatonalmádi, 2015. január 29.

TISZTELETTEL,
BALATONALMÁDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KFT.

Tisztelt Lakosság!

A Papkeszi Hírlap lapzártáinak időpontja 2015-ben:
Január 28. (februári szám) • Március 25. (áprilisi szám)• Május 27. (júniusi szám)• Augusztus 24. (szeptemberi szám)

November 25. (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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Közérdekű információk
Háziorvosi ellátás
Papkeszi község területén (Papkeszi és
Colorchemia lakótelep) a háziorvosi
felada tokat Dr.  Rimay László Zoltán
háziorvos látja el.
A rendelés az alábbiak szerint történik:

Rendelési időben a +36-70/323-7297
telefonszámon, rendelési időn kívül a
+36-70/379-1586 telefonszámon érhető el.
Hétköznapokon 16.00–8.00 óráig,
vasárnap és munkaszüneti napokon
8.00–8.00 óráig központi ügyelet
(Egészségügyi Központ, Balatonalmádi,
Petőfi S. u. 2–4., „A” épület, földszint,
Tel.: +36-88/412-104.
Tisztelt Betegek! Kérjük, hogy a rende -
lési idő lejárta előtt 1/2 órával jelenjenek
meg a rendelőben!
Gyógyszertári ellátás
A gyógyszertári ellátást a Tátorján Patika
által működtetett fiókgyógyszertár biz-
tosítja, Papkeszi, Fő u. 65. szám alatt.
Nyitvatartási ideje: 
Hétfő 12.15–14.30
Kedd 8.15–12.00
Szerda –
Csütörtök 8.00–12.00
Péntek 11.00–12.00

Kiss Irén védőnő
Védőnői tanácsadó címe:
8183 Papkeszi, Fő u. 65.
Telefonszám: 88/484-577
Email: papkeszi.vedono@invitel.hu
Ügyfélfogadás szerdánként: 8.00–10.00
csecsemő tanácsadás
10.00–12.00 várandós tanácsadás

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
Hétfő: 8.00–16.00
Kedd: 12.00–16.00
Csütörtök: 13.00–16.00
Tel: 88/484-577, 88/451-051, 88/787-779

Balatonfűzfői Közös Önkormányzati
Hivatal Papkeszi Kirendeltsége
8183 Papkeszi, Fő u. 42.
Telefon: 06-88/588-650
Fax: 06-88/588-651
Web: www.papkeszi.hu
Email: hivatal@papkeszi.hu
Nyitva tartás:
Hétfő: 8.00–16.00 Ebédszünet: 12.00–12.30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00–17.00 Ebédszünet: 12.00–12.30
Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00–12.00

Könyvtárak, kultúrházak
Papkeszi Községi Könyvtár és Kultúr -
ház:
Cím: Papkeszi, Fő u. 21.
Telefonszám: 88/656-189
Email: epapkeszi@gmail.com
Nyitva tartás: 
Hétfő: 15.00–19.00
Kedd: 10.00–14.00
Szerda: 11.00–19.00
Csütörtök: 8.00–13.00
Péntek: 10.00–17.00

Vitéz Bartha Andor Művelődési Ház és
Klubkönyvtár
Cím: Papkeszi, Colorchemia ltp. 101.
Telefonszám: 88/656-202
Email: epapkeszi@gmail.com
Nyitva tartás: 
Kedd: 17.00–21.00
Csütörtök: 16.00–20.00

Veszprém Megyei Kormányhivatal 
– Balatonalmádi Járási Hivatal 8220

Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Tel: 88/594-180

– Járási Gyámhivatal, 8220 Balaton -
almádi, Baross G. u. 32.
Tel: 88/594-120

– Járási Munkaügyi Kirendeltség 8220
Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.
Tel: 88/439-055

Ügyfélfogadás: 
Hétfő 8.00–14.00
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda, Csütrötök 8.00–14.00
Péntek 8.00–12.00

– Okmányiroda, 8220 Balatonalmádi,
Széchenyi sétány 1.
Tel: 88/594-192
– Balatonfűzfői Kirendeltség Kormány -
ablak, 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.
Tel: 88/596-907
Ügyfélfogadás:
Hétfő 7.00–17.00
Kedd 8.00–12.00
Szerda 8.00–12.00
Csütörtök 8.00–18.00
Péntek 8.00–12.00

Közvilágítási hibák bejelentése egyedi
problémák esetén:
Fényforrás Kft. 
Tel: 06-70/408-6908, fax: 88/463-099
Email cím: fenyforraskft@gmail.com
Utcák, illetve csoportos meghibásodás
esetén: EON 06-80/533-533

Vízmű hibabejelentés: Bakonykarszt
Víz- és Csatornamű Zrt. 8100 Várpalota,
Péti út 1. 
Tel: 88/471-710

Balatonalmádi Rendőrkapitányság Ba -
la tonkenese Rendőrőrs
Őrsparancsnok: Éliás Gábor r. őrnagy
Cím: 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.
Telefonszám: 06-30/630-8115,
88/584-970
Email: eliasg@veszprem.police.hu

Fogadóórák:
Őrsparancsnok: 
Fogadóórája: minden hónap első szerdáján
9.00–11.00 (Rendőrőrs épületében)
Papkeszi település körzeti megbízottjai:
Boros László r.zls 30/9045140
Mák Tamás
Kasza Sándor
Fogadóóra: a Hivatal hirdetőtábláján
kifüggesztésre kerül
Elérhetőségek az egységes segélyhívó 112,
valamint a járőr mobil 30/572-9008 tele-
fonszámokon.

Papkeszi
Color -

chemia ltp.
Fűzfőgyár -

telep

Hétfő 12.00–15.00 – 8.00–11.00
Kedd 8.00–12.00 12.00–13.00 –
Szerda – – 10.00–15.00
Csüt. 8.00–12.00 12.00–13.00 –

Péntek – – 8.00–13.00
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