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A PÖNYK 2017. január 10-én megtartotta éves közgyűlését, ahol
Baksa Árpád elnökségi tag, levezető elnök köszöntötte a meg -
hívott vendégeket, Ráczkevi Lajos polgármestert és Savanyu Beáta
kulturális szervezőt, valamint a tagságot. Elsőként meghallgatták
Humpók Mária elnök évértékelőjét. A 2016. év az egyesület
életében különleges év volt, hiszen a megalakulás 25 éves évfor-
dulóját ünnepelték. Az elnök részletesen ismertette a programok
végrehajtását, szólt az aktivitásokról, örömszerző, a hagyo -
mányőrző és kulturális feladataik teljesítéséről. Megköszönte a
klubtagok egész éves lelkiismeretes és önzetlen munkáját, amellyel
öregbítették községünk és a Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
hírnevét. Kérte, hogy a 2017-es évben is hasonló tenni akarással,
lendülettel vegyenek részt az egyesület életben. Kívánt ehhez min-
denkinek jó egészséget és sok boldogságot.

Majd ezt követően ismertette a 2017. év feladatait, amelyet a köz-
gyűlés a beszámolóval együtt elfogadott. Mindenkit szeretettel
várnak rendezvényeikre, kérik, hogy segítsék az egyesület
munkáját. Az egész évre tartalmas, színvonalas műsorokat állítot-
tak össze, hasznos időtöltést szeretnénk nyújtani az azokban
résztvevőknek. A közgyűlés végén Sztána Lászlóné, az egyesület
titkára ismertette a 2016. év pénzügyi beszámolóját, gazdasági
eredményeit. A közgyűlés 300 Ft/hó tagdíjat állapított meg a 40
fős tagság számára. A közgyűlés vidám hangulatban ért véget,
annak reményében, hogy nagyon jó erőben, egészségben fogják
végrehajtani a betervezett programokat, mások és saját maguk
örömére, meg elégedésére. 

SJSJ

Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub 
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A Képviselő-testület 2016. december 14-én tartotta a tavalyi
évben utolsó rendes ülését.
A Képviselő-testület
• megállapította 2017. I. félévi munkatervét.
• megtárgyalta a Kállai Éva utca műszaki állapotáról, parkolási prob-

lémáiról szóló előterjesztést, és úgy döntött, hogy a Bala ton almádi
Rendőrkapitányság szakvéleményének figyelembe vételével
súlykorlátozást rendel el az utcában. A Képviselő-testület
intézkedésével megtiltja a 7,5 tonna feletti gépjárművek behajtását
az utcába, alkalmi (építkezés, tüzelőszállítás, költözés stb.) behaj -
tásra külön önkormányzati engedély birtokában lesz lehetőség. 

A Képviselő-testület 2016. december 14-én zárt ülést is tartott,
melyen a „Kivitelezési szerződés belterületi utak és járda
felújítására Papkeszin a 317 690 azonosító számú BM pá lyá zat
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvání-
totta. 
A Képviselő-testület 
• a Közbeszerzési Bírálóbizottság döntés-előkészítő javaslata

alapján a STRABAG Általános Építő Kft. (Budapest) és a
Sárépszer Kft. (Sárkeresztes) érvényesnek, míg a PALOTA-ÚT-
ÉP Kft. (Várpalota) ajánlatát érvénytelennek nyilvánította. 

• a közbeszerzési eljárás nyertesének – a legjobb ár-érték arány
értékelési szempont alapján – a STRABAG Általános Építő

Kft. (Budapest) hirdette ki. A beruházásért fizetendő ellenszol-
gáltatás összege 16.247.762 Ft + ÁFA.

A Képviselő-testület 2017. január 25-én tartotta ide első rendes ülését.
A Képviselő-testület
• elfogadta a településen működő művelődési házak 2016. évi

működéséről szóló beszámolót.
• jóváhagyta a településen működő művelődési házak 2017. évi

programtervét, melynek megvalósításához az önkormányzat
2017. évi költségvetésében 2 millió forint előirányzatot biztosít.

• első fordulóban tárgyalta az önkormányzat 2017. évi költ-
ségvetését.

• megtárgyalta a polgármester illetményéről és költségtérítéséről
szóló előterjesztést. A Képviselő-testület – a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módo -
sításának megfelelően – Ráczkevi Lajos polgármester illetményét
bruttó 498.600 Ft/hó, költségtérítését bruttó 74.800 Ft/hó
összegben állapította meg 2017. január 1. napjától.

• Takács Tibor alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését nem
módosította, így az alpolgármester tiszteletdíjának összege
továbbra is 65.000 Ft/hó, költségtérítésének összege pedig
23.565 Ft/hó.

• az Öböl Tv Kft. új konstrukciós ajánlatát, az Öböl Tv online
szolgáltatását nem támogatta.

Önkormányzati hírek

• Március 29. (áprilisi szám)
• Május 24. (júniusi szám)
• Augusztus 23. (szeptemberi szám)
• November 22. (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

A Papkeszi Hírlap lapzártáinak időpontja 2017-ben

A Papkeszi Hírlap 2016. decemberi számában a születésnapok cikkben hibásan jelent meg az egyik ünnepelt hölgy neve.
Hardi Ferencné Erzsi nénit köszöntöttük.

A tévedésért ezúton is elnézést kérek!

SAVANYU BEÁTA

Helyesbítés

Kérjük a tisztelt Lakosságot, hogy ne engedjenek idegeneket otthonukba! 
Amennyiben gyanúra okot adó személyeket, helyzeteket,

idegen, gyanúsan mozgó járművet látnak,
jelezzék a Polgárőrség vezetőjénél: Sztána László 70/600 40 81

Trükkös tolvajok Papkeszin!
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A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést igényel.
Megváltoznak az út-, és látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosok-
nak és a járművezetőknek egyaránt alkalmazkodniuk kell.
Útrakelés előtt a gépjármű műszaki állapotának felülvizsgálata
mellett a felszerelés kiegészítése is szükséges lehet. 

Műszaki állapot felülvizsgálata: 
• fékberendezés, világítás, akkumulátor, ablaktörlő állapotának

ellenőrzése, 
• téli gumiabroncs felhelyezése, állapota, fagyálló ablakmosó

betöltése, 
• szélvédő és világítótestek burájának tisztántartása.

Hosszabb út előtt célszerű elhelyezni a gépkocsiban:
• fagymentesítő zárolajozót, jégkaparót, hólapátot, hóláncot,

rugalmas vontató kötelet, 
• takarót, téli ruhadarabokat, elegendő élelmiszert és innivalót.

A biztonságos közlekedés emberi tényezője a vezetéstechnikára
való nagyobb odafigyelést jelenti: 
• sebesség út- és látási viszonyoknak megfelelő megválasztása, 
• nagyobb követési távolság, 
• lassúbb manőverezés, 
• kiemelt figyelem a gyalogosokra,
• elegendő üzemanyag biztosítása, gépkocsi teletankolása.

A hóeltakarítást végző és figyelmeztető jelzést használó, a konvoj -
ban közlekedő járművek előzése TILOS és balesetveszélyes!
Tanácsos a napi, de különösen hosszabb út előtt a közlekedési
helyzetre vonatkozó információk beszerzése a helyi és országos
médiából, Útinformtól.

Már írtam arról, hogy a téli hidegben jobban figyeljünk egymásra.
És nemcsak a közlekedés során. Kemény hideg napokat élünk, és
bizony szép számmal akadnak olyanok, akiknek nem jut biztonsá-
gos meleg otthon. Nemcsak a fedél nélküliekre gondolok. 

Az időben érkező segítség a kihűlt otthonban is életet menthet!
Szilveszter éjszakáján a szolgálatot teljesítő balatonalmádi pol-
gárőrök a már jól ismert helyeket is felkeresték. Így akadtak
nyomára egy 64 éves férfinek, akit a rendőrséggel együttműködve
a várpalotai szálláson helyeztek biztonságba. A szolgálatot teljesítő
Nagy Róbert polgárőr kiváló példáját adta az emberi hozzáállás-
nak mások megsegítésére Balogh Csabával együtt. 
A polgárőrség és rendőrség együttműködésének szép példája volt a
csajági mentés is. Állampolgári bejelentés érkezett a helyi körzeti
megbízotthoz, hogy magatehetetlen ember fekszik az utcán. Kajdi
Tamás helyi polgárőr segítségével juttatták haza, fűtött otthonába
a férfit.
De mentettünk szilveszterkor megriadt és elmenekült kutyát is
Balatonalmádiban állampolgári segítséggel.

Hiszem, hogy minden ember lelkében ott lakik az a szeretet,
amely mások megítélése, elítélése nélkül is a segítő kéz nyújtására
sarkall bennünket!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Mire figyeljen, amikor télen útnak indul?

Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékműsorára,
amely 2017. 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 2016-ban született gyermekek 
emlékfájának elültetésére kerül sor, melyre tisztelettel meghívjuk.



4 PP aa pp kk ee ss zz ii   HH íí rr ll aa pp 2017. február

Február
Február 7. PÖNYK klubfoglalkozása 16.00-tól a kisterem-
ben
Február 8. Farsangi játszóház 14.00 órától Papkeszin
Február 9. Farsangi játszóház 16.00 órától Colorban
Február 11. Farsangi mulatság PÖNYK és a Sorstárs
Népdalkör közös rendezvénye 16.00 órától a nagyteremben
Február 18. Farsangi bál – az iskola szülői munka kö zös sé -
gének rendezvénye
A hónapban valamikor Farsangi mulatság Colorban TEC
rendez vénye

Március
Március 7. PÖNYK klubfoglalkozása 16.00-tól a kisterem-
ben
Március 11. Nőnapi bál – a Férfi klub tagjai és a Kultúrház
közös szervezésében
Március 14. Ünnepi megemlékezés – a Bocskai István
Református Általános Iskola rendezvénye 
Március 15. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
emlékműsora és emlékfa ültetés 10.00-kor Papkeszin

Március 15. Ünnepi megemlékezés Colorban TEC rendez -
vénye

Április
Április 4. PÖNYK klubfoglalkozása 16.00-tól a kisteremben
Április 5–8-ig Költészet napi rendezvények

Április 5-én 17.00 órától Baranyai Ferenc rézkarcokból
összeállított kiállításának megnyitója 17 órától
Április 6-án a délelőtti órákban gyermekelőadás az
Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a település közös  ren-
dezvényeként

Április 8-án X. Települési Versmondó verseny – 14.00
órától az óvodás, és általános iskola alsó tagozatos kategória,
17.00 órától általános iskola felső tagozatos és középiskolás/fel-
nőtt kategóriákban
Április 10. Húsvéti játszóház Papkeszin 14.00-től
Április 13. Húsvéti játszóház Colorban 16.00-tól
Április 21. Falutakarítás a Föld Napja alkalmából 15.00 órától
a lakosság segítségével Papkeszin és Colorban TEC
közreműködésével 17.00-től.
Májusfa állítás Colorban TEC szervezésében

Tervezett programok

INGYENES AEROBIC csütörtökönként 17.30-tól 18.30-ig
a Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda
szervezésében

Helyszín: Colorchemia lakótelep, Vitéz Bartha Andor Művelődési ház. 
A foglalkozásokat Kohári Melinda sportoktató tartja.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából vendégünk volt
Szabó T. Anna költő, író, műfordító
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Adventi esték rendezvénysorozatunk programjai az elmúlt évben
is lehetőséget teremtettek a várakozási időszakban a tartalmas
kikapcsolódásra.

Így november 27-én, advent első vasárnapján Takács Ferenc
gyógy növényszakértő volt a vendégünk, aki előadásában bemutat-
ta a megfázás kezelésére szolgáló gyógynövényeket, a lázcsillapítás-
ra alkalmazhatóakat, valamint a lassan népbetegséggé váló reflux
kezelésében használatosakat is.

December 4-én a III. Mikulás-napi süteménysütő verseny került
megrendezésre. A versenyre öten jelentkeztek, amelyet most sós
sütemények kategóriában hirdettünk meg. A rendezvényen egy
nagyon aranyos műsort is megtekinthettek a résztvevők, mégpedig
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, meg-
fontolt és elfogulatlan értékelését. A III. Mikulás-napi
süteménysütő verseny zsűri elnöke Simon-Jójárt Sándor képvelő úr,
a zsűri tagjai pedig Czotter Edina és Tóth Andrea voltak.
A versenyre nevezett sütemények receptjeit a Papkeszi Hírlap
mostani számában közöljük.

A verseny végeredménye:
I. helyezett: Horváth Annamária – Sonkás-brokkolis quiche
II. helyezett: Horváth Lászlóné – Gombás-baconös pite diós-saj-
tos tésztában
III. helyezett: Takács Tibor – Hájas gyűszű csípős kolbásszal töltve
Közönségdíjas: Humpók Ferencné – Karácsonyi sajtos pogácsa és
virslis croissant
Emléklapot kapott: Varga Gizella

December 11-én rendeztük meg Colorban a karácsonyváró ját-
szóházat, ahol az alkalom hangulatának megfelelő ablakdíszeket
lehetett készíteni.

December 18-án Falukarácsonyi műsorra vártuk a lakosságot.
Az ünnepi beszédet követően díjaztuk a Papkeszi Könyvtár legtöb-
bet kölcsönző olvasóit, két kategóriában. A gyermek olvasók közül
Albertus Lili, Zatykó Emília Zoé és Kiss József, a felnőtt olvasók
közül pedig Szilvai Józsefné, Czifra Margit és Vadas István vehetett
át könyvjutalmat és emléklapot. 

Ezt követően kezdetét vette a műsor, amelyben felléptek a
„Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda Katica csoportos óvodásai Őri
Zsuzsanna és Budáné Bende Mónika óvónők vezetésével, majd a

Adventi rendezvényeink
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Bocskai István Református Általános Iskola énekkara, majd pedig a
gyermek színjátszó csoport tagjainak közreműködésével a
Számadás című jelenet következett.

A falukarácsonyi műsort a Mézengúzok gyermekzenekar nagyon
színvonalas és hangulatos műsorával zártuk. 

A műsor szünetében megvendégeltük a résztvevőket. Az italok
elkészítését Humpók Mária, Baksa Árpád, a Klemencz család vál-

lalta, a vendéglátásban segítségünkre volt Tóth Andrea.
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 program-
jainkat, látogassanak el rendezvényeinkre!

SAVANYU BEÁTA

KULTURÁLIS SZERVEZŐ

Sonkás-brokkolis quiche
(I. helyezett sütemény, készítője: Horváth Annamária)

Hozzávalók / 6 adag
Tészta: 25 dkg liszt, 10 dkg vaj, 6–8 ek víz, só
Töltelék: 25 dkg brokkoli, 20 dkg füstölt sonka, 10 dkg póré -
hagyma, 5 dkg sajt, 2 dl habtejszín, 2 db tojás, só, bors
Elkészítés: Az átszitált lisztbe belemorzsoljuk a vajat, és pár
kanál nyi víz segítségével könnyű tésztát gyúrunk belőle, majd
1 órára a hűtőbe tesszük pihenni.
Ez idő letelte után a tésztát kb. 5 mm vastagságúra nyújtjuk, és egy
kerek vagy hullámos szélű quiche sütőformát kibélelünk vele, villá-
val helyenként megszurkáljuk, majd 180°C fokra melegített
sütőben kb. 15 percig elősütjük. Közben a brokkolit apró
darabokra szeljük, és kevés vízben megpároljuk. Pici vajdarabkát

dobunk mellé, és jöhet a karikázott póré, az aprított sonka,
melyekkel pár percig tovább pirítjuk a tölteléket.
Amíg a töltelék hűl, a tejszínt a tojásokkal és a reszelt sajttal
összekeverjük.
Ebbe borítjuk a pirított sonkás-brokkolit, majd az elősütött
tésztára öntjük a keveréket.
A quiche mehet vissza a sütőbe további 15 percre sülni.
Jó étvágyat hozzá!
Sütési hőfok: 180°C

Gombás-baconös pite diós-sajtos tésztában
(II. helyezett sütemény, készítője: Horváth Lászlóné)

Hozzávalók:
Tészta: 200 g liszt, 100 g darált dió, 20 g reszelt parmezán (nálam
most gouda), 100 g hideg vaj kockákra vágva, 1 db tojás
Töltelék: 10 dkg bacon, 2 fej vöröshagyma, 25 dkg gomba (recept
szerint vegyes erdei gombák, nálam csiperke), 1 dl fehérbor,
1 dl tej szín, 2–3 ek reszelt sajt, 2 db tojás, só, bors
Elkészítés: A lisztet, a diót és a vajat egy tálba mérjük és elmor -
zsoljuk, gyúrjuk, majd hozzáadjuk a parmezánt és a tojást és össze-
gyúrjuk. Folpackba csomagoljuk és hűtőbe tesszük fél órára.
A bacont felkockázzuk, a hagymát apróra vágjuk, a gombát fel-
szeleteljük. A bacont egy serpenyőben közepes lángon meg-
pirítjuk. Ha kész, kiszedjük egy tálba és a visszamaradó zsiradékon
üvegesre pirítjuk a hagymát (ha kevés a zsiradék, kevés olajat még
adhatunk hozzá). Rádobjuk a gombaszeleteket, meglocsoljuk a

A III. Mikulás-napi süteménysütő versenyre érkezett sütemények receptjei
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fehérborral és addig pirítjuk, míg a gomba összeesik és illatos lesz.
Ha kész, belekeverjük a bacont és félretesszük. A 2 tojást enyhén
felverjük, hozzákeverjük a tejszínt, a sajtot, sózzuk, borsozzuk.
A tésztát elővesszük, kinyújtjuk és kibélelünk vele egy kb. 26 cm
átmérőjű sütőformát. A hagymás-baconös-gombás keveréket
rákanalazzuk, elegyengetjük és ráöntjük a tojásos keveréket.
30–40 percig sütjük 180°Cfokon.

Hájas gyűszű csípős kolbásszal töltve
(III. helyezett sütemény, készítője: Takács Tibor)

Hozzávalók: 70 dkg liszt, 40 dkg darált sertésháj, 2 ek tejföl,
1 tojás, 1 ek ecet, 1 kk só, 2 kk cukor, víz szükség szerint.
A darált hájat 10 dkg liszttel eldolgozzuk, és hideg helyen tartjuk.
A többi hozzávalóból  tésztát gyúrunk. A vékonyra nyújtott tésztát
megkenjük a hájjal. A minden hájjal megkent tésztát 4x félbe
hajtjuk és 20 percig pihentetjük. A nyújtást és hajtogatást még 2x
megismételjük.
Az így kapott hájas tésztát vékonyra nyújtom és ujjnyi széles
csíkokra vágom. Ezeket a tésztacsíkokat habrolócsőre tekerem és
aranysárgára sütöm. (Habrolócső híján régebben vékony kukorica
csutkát tekertünk be alufóliával.) A kihűlt tésztát kb 2cm-es
darabkákra (gyűszű) méretre vágom.
2 ek vajból, 2 ek lisztből, egy csipet só, bors, szerecsendió, 0,5 l tejből
besamelmártást készítünk amit tetszőlegesen ízesít hetünk (reszelt
sajt, natúr krémsajt, pirospaprika, vagy apróra vágott zöld fűszerrel).
A kihűlt besamelt habzsákból a gyűszűnyi tésztákba töltjük és
2cm-es cserkészkolbász darabkákat nyomunk bele. (a kolbászt
esetleg virslivel is helyettesíthetjük.)

Sajtos karácsonyi pogácsa és virslis croissant
(közönségdíjas sütemény, készítője Humpók Ferencné)

Hozzávalók: 125 g vaj, 150 g reszelt sajt, 2 db tojás sárgája, 2 evő -
kanál tejföl, 250 g liszt, fél tasak sütőpor, só. A croissant-okhoz virsli.
A tetejére: 2 tojásfehérje, 100 g reszelt sajt, kömény- vagy szezámmag
Elkészítése: A vajat a tojássárgájával, a tejföllel és a sóval kikever-
jük. A lisztet, a sütőport és a reszelt sajtot is hozzáadjuk, meggyúr-
juk a tésztát. Majd becsomagoljuk fóliába és 2 órára hűtőbe
tesszük. Átgyúrjuk a tésztát, majd lisztezett felületen kinyújtjuk,
karácsonyi kiszúrókkal kiszaggatjuk. A croissant-hoz a kinyújtott
tésztát feltekerjük a virslire. A tésztákat sütőpapírral bélelt tepsibe
tesszük, a tojásfehérjéket felverjük és átkenjük vele, reszelt sajtot,
köménymagot szórunk rá. Közepesen meleg sütőben nagyjából
15 perc alatt megsütjük. Amikor a teteje megpirul, készen is van.

Sajtos csúcs készítője Varga Gizella

Tészta hozzávalói: 40 dkg liszt, 20 dkg Ráma, 3 dkg élesztő,
1 kanál só, 2 dl tejföl, 1 tojás a kenéshez.
A lisztet a Rámával, a tejföllel, sóval és a felfutatott élesztővel könnyen
nyújtható tésztává gyúrjuk. Kb.  4mm vastagságúra nyújtjuk és
pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk úgy, hogy minden második darab-
nak a közepét egy kisebb szaggatóval szaggatjuk. Tojással megkenjük.
Majd egy egész és egy lyukasztott darabot összeragasztunk.
Rámával megkent tepsire tesszük és világosra sütjük.
Krém: 10 dkg Ráma, 4 db kocka sajt, 2 evőkanál tejföl, só
A Rámát, a sajtot, sót, a tejfölt  jól összekeverjük.  Megtöltjük a
pogácsákat. A tetejére reszelt sajtot szórunk! Jó étvágyat!
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Papkeszi Község Önkormányzata 
Versmondó versenyt szervez, 

melynek célja a Költészet napjának méltó megünneplése

Mottó: Mondja el kedvenc versét!

A versenyre jelentkezni bármely klasszikus (1940-ig született) magyar költő versével lehet.

Szabályok:
Egy-egy kategória elindításához minimum 5 fő jelentkezése szükséges. Jelentkezni egy verssel lehet,

a szerző és a cím pontos megjelölésével.  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: 2017. április 8-án 
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: 2017. március 20.

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével vagy elektronikusan az epapkeszi@gmail.com email címen lehet a megadott
határidőig. Jelentkezési lap a település könyvtáraiban kérhető, vagy a www.papkeszi.hu weboldalról letölthető

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

Üveghulladék gyűjtése
Kérjük, hogy a kihelyezett szelektív üveggyűjtőkbe (Cholochemia ltp., Fő utca 65.) csak az alábbi csomagolási üveg-hulladékot
helyezzék:

➢ italos üvegpalack, konzerv üveg
Nem bedobható hulladékok: ablaküveg, jármű szélvédő, fénycső, kerámia.

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési napok 2017. 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

10 14 14 11 9 13 11 8 12 10 14 12
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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: Németh-Demeter Zsuzsanna

Autóbuszjáratok indulása Papkesziről

A menetrend tájékoztató jellegű. A menetrendváltoztatás jogát fenntartjuk!



Közérdekű információk
Egészségügyi és szociális ellátás

Háziorvos: Dr. Rimay László Zoltán háziorvos 
Háziorvos rendelési ideje telep helyen ként:

Sürgős esetben a háziorvos (rendelési
időben) a +36-70-323-7297 telefonszámon,
rendelési időn kívül a +36-70-379-1586 tele-
fonszámon 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 rendelési idő
vége előtt legalább 1/2 órával szíveskedjenek
megjelenni a rendelőben!

Gyógyszertár
A gyógyszertári ellátást a Tátorján Patika által
működtetett fiókgyógyszertár biztosítja,
Papkeszi, Fő u. 65. szám alatt.
Nyitvatartási ideje: 
Hétfő 12.30–15.30
Kedd 8.30–12.00
Szerda –
Csütörtök 8.30–12.00
Péntek 11.00–12.00

Védőnő: Kiss Irén védőnő
Dr. Danka József Egészségház 8183 Papkeszi,
Fő utca 65.
Telefonszám: 88/484-577
Email: papkeszi.vedono@invitel.hu
Önálló védőnői tanácsadás:
Várandós és nővédelmi tanácsadás: szerda
8.00–10.00
Csecsemő-, gyermek- és ifjúsági tanácsa dás:
szerda 10.00–12.00 

Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti
Központ és Szociális Szolgálat
Papkeszi telephelye (8183 Papkeszi, Fő utca 65.)
1. Förköli Katalin családsegítő
Tel: 20/223-0293
e-mail: fuzfojolet@gmail.com
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.00–15.00 
Szerda: 10.00–12.00 
(Előzetes időpont egyeztetéssel segítik a gyors
és pontos segítő munkát, kérjük éljenek a
lehetőséggel!)

2. Házi segítségnyújtás, étkeztetés:
Humpók Ferencné gondozónő

Közigazgatás
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Balatonalmádi Járási Hivatal
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Telefon: (88) 550-704 • Fax: (88) 550-810
e-mail: balatonalmadi.jaras@veszprem.gov.hu

Kormányablak Osztály
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Telefon: (88) 550-264, (88) 550-537,
(88) 550-265, (88) 550-536 • Fax: (88) 550-827
e-mail: balatonalmadi.kormanyablak@veszprem.gov.hu
Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 7.00–17.00
Kedd: 8.00–16.00
Szerda: 8.00–16.00
Csütörtök: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–13.00

Kormányablak Osztály
8184 Balatonfűzfő Nike körút 1.
Telefon: (88) 550-294, (88) 550-293,
(88) 550-295, (88) 550-266 • Fax: (88) 550-828
e-mail: balatonfuzfo.kormanyablak@veszprem.gov.hu
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

Hatósági és Gyámügyi Osztály
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 32.
Telefon: (88) 550-718 • Fax: (88) 550-809
e-mail: balatonalmadi.hatosag@veszprem.gov.hu
balatonalmadi.gyamugy@veszprem.gov.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00–16:30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00–16:30
Csütörtök: 8:00–16:30
Péntek: 8:00–13:00

Foglalkoztatási Osztály
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 44.
Telefon: (88) 550-721 • Fax: (88) 550-811
e-mail:
balatonalmadi.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
veszprembalatonalmadijh-mk@lab.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00–14:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00–14:00
Csütörtök: 8:00–14:00
Péntek: 8:00–12:00

A Balatonalmádi Járási Hivatal települési ügy-
segédje minden hét szerdai munkanapján
15.00–16.00 óráig tart ügyfélfogadást a
Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal
Papkeszi Kirendeltségén. 

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

Könyvtárak, kultúrházak
Papkeszi Községi Könyvtár és Kultúrház:
Cím: Papkeszi, Fő u. 21.
Telefonszám: 88/656-189
Email: epapkeszi@gmail.com
Nyitva tartás: 
Hétfő: 15.00–19.00
Kedd: 9.00–13.00
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 és csütörtök: 14.30–18.30

Balatonalmádi Rendőrkapitányság Balaton -
ke nese Rendőrőrs
Őrsparancsnok: Éliás Gábor r. őrnagy
Cím: 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.
Telefonszám: 0630/630-8115, 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:
Mák Tamás r. ftőrm. 30/600-4586
Kasza Sándor r. ftőrm. 30/841-3319
KMB cs.vezető: Budai Tibor c.r. ftzls. 30/600-4584
Fogadóóra: a Hivatal hirdetőtábláján kifüg -
gesz tett tájékoztató szerint.
Elérhetőségek: központi segélyhívó: 112, valamint
a járőr mobil:  30/572-9008 telefonszámokon.

Közvilágítási hibák bejelentése egyedi prob-
lémák esetén:
Fényforrás Kft. 
Tel: 0670/408-6908 • fax: 88/463-099
Email cím: fenyforraskft@gmail.com, vagy
www.kovika.hu
Utcák, illetve csoportos meghibásodás esetén:
EON 0680/533-533

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

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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