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Tisztelt Papkeszi polgárok!
A Papkeszi Hírlap ez évi első számában néhány
gondolattal tájékoztatni szeretném Önöket az
önkormányzat előtt álló feladatokról, tervekről
és azok megvalósításának lehetőségeiről.

Papkeszi Község Önkormányzata ebben az év -
ben nem egész 120 mil lió forintból gaz dál -
kodik, mely igen szerény összeg a megvalósítás-
ra váró feladatokhoz viszonyítva. A költségvetés
jelentős részét a kötelező feladatok ellátására
kell fordítani, ezért a saját fejlesztések,
beruházások – anyagi eszközök hiányában –
nem mondhatóak nagyléptékűnek. 

Először azonban foglalkozzunk a pozitívu mokkal, azokkal a fela -
da tokkal, amelyek ebben az évben biztosan megvalósulnak. 

Legnagyobb beruházásunk az idén az útfelújítások folytatása lesz,
hiszen ezt a célt a Képviselő-testület 5 évvel ezelőtt tűzte ki maga
elé és azóta minden évben sikerült is egy-egy utcát, útszakaszt, jár-
daszakaszt felújítani. A tavalyi évben BM pályázaton el nyert 15
millió forint támogatás, továbbá mintegy 7 millió forint önerő fel-
használásával, ebben az évben Colorchemia lakótelepen kerül sor
nagyobb útfelújításra, az ún. „belső körút” 545 m hosszban,
mindösszesen 1760 m2 területen újul meg.  Papkeszin megvalósul
a Hársfa utca útdeltájának, továbbá a Fő utcán több balesetveszé-
lyes járdaszakasz felújítása. 

Szintén megnyert pályázati támogatásból tudunk járdaszakaszokat
felújítani a Vasút utcában. Ebben a projektben 143 m hosszban
1,3 m szélességben, összesen 185,9 m2 járdafelület újul meg,
melynek összköltsége 1.595 ezer Ft.

Várhatóan ebben az évben megkezdődik a Községháza energetikai
korszerűsítése is, ami szintén pályázati támogatásból valósulhat
meg, közel 20 millió forint értékben.

„A humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfő és a Kelet-
Balaton négy háttértelepülésén”, című projekt is kedvező elbírálást
nyert. A konzorcium vezetője Balatonfűzfő, tagjai pedig Csajág,
Királyszentistván, Küngös és Papkeszi. A projekt két éves tartama

alatt sok-sok program, rendezvény, képzés való-
sulhat meg.

Érintett településünk a szennyvízrendszer
felújítására kiírt KEHOP pályázatban is, a pro-
jekt nagyságát mutatja, hogy összköltsége
meghaladja a 10,5 milliárd forintot. A tele pü -
lésünkre jutó pályázati támogatás összege nettó
34.100 e. Ft.

Önkormányzatunk 2017. decemberében
pályázatot nyújtott be a „Közösségi internet
hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási
portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP

3.3.1 – 16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében meg-
valósításra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése”
című pályázatra. Pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, az új
eszközök telepítése várhatóan a közeljövőben megtörténik.

… és két gondolat azokról a tervekről, amelyek sajnos, az elmúlt
évben sem valósultak meg. Az óvoda épület korszerűsítésére –
tetőfelújítás, akadálymentesítés, étkező kialakítás – benyújtott
pályázatunk nem nyert kedvező elbírálást, így legnagyobb
sajnálatunkra, az intézmény felújítását nem sikerült megvalósítani. 

A Képviselő-testület mindent megtesz annak érdekében, hogy a
művelődési ház korszerűsítésére sor kerüljön. Sajnos, a „kultúra
háza” nem felel meg a XXI. században elvárható követel mé nyek -
nek, azonban az önkormányzat saját erőből nem tudja megvalósí-
tani a felújítást. Engedélyezett tervekkel rendelkezünk az épület
bővítésére és felújítására abban bízva, hogy lesz olyan pályázat,
melyen eredményesen szerepelhetünk e célunk elérésében.

Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk mindent megtenni annak
érdekében, hogy Önök jól érezzék magukat itthon, Papkeszin.
Kérem, hogy legyenek településünk aktív polgárai, vegyenek részt
civil szervezeteink életében, látogassák rendezvényeinket, hiszen
a kistelepülések ereje az ott élők összefogásában rejlik.

RÁCZKEVI LAJOS

POLGÁRMESTER
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A Képviselő-testület 2018. január 31-én tartotta ide első rendes
ülését.

A Képviselő-testület
• elfogadta a településen működő művelődési házak 2017. évi

működéséről szóló beszámolót. 
• elfogadta a művelődési házak 2018. évi programtervét. A prog -

ramok megvalósításához az önkormányzat 2018. évi költség -
vetésében 1.905.000 Ft előirányzat biztosításáról döntött.

• első fordulóban tárgyalta az önkormányzat 2018. évi költ-
ségvetésének tervezetét.

• elfogadta az átruházott szociális jogkörök 2017. évi gyakor-
lásáról szóló beszámolót.

• módosította a az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és
átvételéről szóló 5/2015. (IV. 21.) önkormányzati rendeletet.
A módosítás értelmében a civil szervezetek az éves önkor-
mányzati támogatás iránti pályázatukat évente egyszer, március
31. napjáig nyújthatják be. A támogatás odaítéléséről a Kép -
viselő-testület április havi rendes ülésén dönt.

• jóváhagyta Ráczkevi Lajos polgármester 2018. évi rendes szabad-
ságának ütemezését.

• jóváhagyta a Balatonalmádi járás kötelező felvételt biztosító álta -
lános iskolái körzethatárainak megállapítását, mely szerint a Pap -
keszi lakóhelyű, általános iskolás korú gyermekek részére a pap-
keszi Bocskai István Református Általános Iskola, illetve a bala-

tonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola köteles felvételt biztosítani.

• támogatja az általános iskola fenntartójának iskolaépület
bővítésére irányuló törekvéseit, ezért az iskolaépület bővítésének
megvalósításához az önkormányzat tulajdonát képező Papkeszi
233. és 236. hrsz. alatt felvett ingatlanok telekhatárának
módosítását a benyújtott helyszínrajz szerint szükséges mérték-
ben engedélyezte. Az ingatlanok tulajdonjogát a telekhatár
módosítása nem érinti, azok továbbra is Papkeszi Község Önkor -
mányzatának tulajdonában maradnak.

• a KID ROCK AND ROLL SE (Veszprém) részére, táncoktatás
céljára helyiség biztosításáról döntött a Papkeszi Művelődési
Házban. A helyiséget térítésmentesen biztosítja a KID ROCK
AND ROLL SE részére addig, amíg a táncoktatásban részt vesz
Papkeszi lakóhelyű gyermek.

• megtárgyalta a bevándorlás-szervező irodák létesítésével és
betelepítési törekvésekkel kapcsolatos előterjesztést és úgy dön-
tött, hogy Papkeszi község területén sem bevándorlás-szervező
irodát, sem migránstábort nem kíván létesíteni, illetve nem
támogat semmi ilyen nemű tevékenységet, azt teljes mértékben
elutasítja.

• felülvizsgálta Papkeszi község Helyi Esélyegyenlőségi Prog -
ramját. A programot változtatás nélkül elfogadta, mivel az abban
megfogalmazott céloknak csak egy része valósult meg, azok
továbbra is aktuálisak és időszerűek.

Önkormányzati Hírek

A köztársasági elnök 2018. április 8-ára tűzte ki az ország-
gyűlési képviselők 2018. évi választását. A szavazás 6.00 órától
19.00 óráig tart.
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe
történt felvételükről, valamint a szavazás helyéről és idejéről
értesítőt kapnak. A névjegyzék a helyi választási irodában
(Papkeszi, Fő utca 42.) tekinthető meg.
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár
2018. március 5-ig ajánlóíven jelöltet ajánlhat. Egy választópolgár
több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egyszer.
Szavazni csak személyesen lehet, az értesítőn feltüntetett
szavazóhelyiségben. Átjelentkezés iránti kérelmet nyújthat be
2018. április 6-án 16.00 óráig a választás napján lakóhelyétől
távol tartózkodó választópolgár, ebben az esetben az általa meg-
jelölt településen adhatja le voksát. A külföldön tartózkodó
választópolgár hazánk külképviseletén szavazhat, amennyiben
2018. március 31-én 16.00 óráig kéri a külképviseleti névjegyzékbe
való felvételét. A mozgásában korlátozott választópolgár – a
korábbi évekhez hasonlóan – mozgóurnát kérhet.
Papkeszi község szavazóköreinek területi beosztása a 2014. évi
választások óta nem változott. A 001. szavazókör szavazóhelyi -

sége Papkeszi, Fő u. 21. sz. alatt, a művelődési házban, a 002.
szavazókör szavazóhelyisége pedig Colorchemia lakótelepen
a Vitéz Bartha Andor Művelődési Házban található.
A választással kapcsolatos részletes tájékoztatásért kérem, fordul-
janak a helyi választási irodához, illetve információt kaphatnak
a www.valasztas.hu weboldalon.

DR. TAKÁCS LÁSZLÓ

JEGYZŐ – HVI VEZETŐ

Választási tájékoztató
Országgyűlési képviselők 2018. évi választása.
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Ismét közeledik az I. féléves gépjármű,
illetve helyi adók befizetésének határideje.
Az I. félévi adót késedelmi pótlékmente-
sen, 2018. március 16-áig fizethetik be. 

Az ön kormányzati adóhatóság nyilván-
tartásában tárolt adatok alapján valameny -
nyi adófizető részére megküldésre kerülnek

az adókötelezettségről szóló tájékoztatók
és a postautalványok. 

A bevezetett helyi adók mértékén a
Képviselő-testület nem változtatott:
Helyi iparűzési adó: állandó jellegű: 2%,
ideiglenes jellegű: 1.000 Ft/nap.
Építményadó: 900 Ft/m2/év

Telekadó: 50 Ft/m2/év
Magánszemélyek kommunális adója:
13.000 Ft/adótárgy/év

Kérem, hogy amennyiben a befizetési
határidőig az értesítést nem kapják meg,
szíveskedjenek felkeresni a hivatal adóügyi
ügyintézőjét.

Tisztelt Adózók!

A projekt azonosító száma:
EFOP-1.5.2-16-2017-00015

A projekt megvalósításának ideje:
2018. 3. 1–2020. 2. 29.

A kedvezményezettek neve és elérhetősége:
Konzorcium vezetője:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.

Konzorciumi Tagok:
Csajág Községi Önkormányzat
8163 Csajág, Petőfi utca 1.

Királyszentistván Község Önkormányzata
8195 Királyszentistván, Fő utca 32-34.

Küngös Község Önkormányzata
8162 Küngös, Kossuth utca 30.

Papkeszi Községi Önkormányzat
8183 Papkeszi, Fő utca 42.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Postafiók 504

Szakmai megvalósítók neve:
Szakmai vezető: Gróf Tibor

Mentorok:
– Balatonfűzfőn: Tölgyes Beáta, Kalocsai-Nagy Izabella, Nagyné

László Zsanett, Kiss Irén, Hódy Tibor András, Ficsorné Kiss
Stella, Rencsevics Mihályné, Tari Tibor

– Csajágon: Dobainé Pergel Beáta, Baranyai Linda
– Királyszentistvánon: Szabó Márta
– Küngösön: Végh Annamária
– Papkeszin: Savanyu Beáta, Kiss Irén

Együttműködő partnerek:
– Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

LEADER Helyi Akciócsoport
– Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális

Szolgálat
– Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda
– Balatonfűzfői Horgász Egyesület
– Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete

(VÁCISZ)
– Fűzfői Atlétikai Klub
– Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete – Balatonfűzfő és

Térségének Mozgássérültek Csoportja

Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn
és a Kelet-Balaton négy háttértelepülésén
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– Veszprémi Szakképzési Centrum Öveges József Szakképző
Iskolája és Kollégiuma

– Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfűzfő
– Csajági Polgárőr Egyesület
– Csajág FC
– Királyszentistváni Polgárőr Egyesület
– „Küngösért” Alapítvány
– Küngösi Polgárőr Egyesület
– Küngösi Szabadidő és Sport Egyesület
– Papkeszi Polgárőr Egyesület
– Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoport

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás
összege: 247.893.261 Ft (100%).

A Konzorcium által biztosított saját forrás összege: 0 Ft (0%).

A projekt összköltsége: 247.893.261 Ft.

A PROJEKT ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA:

A Konzorcium 2017. március 31-én támogatási kérelmet nyújtott
be a város és további négy település humán szolgáltatásainak
fejlesztésére, amelynek eredményeként 247.893.261 Ft összegű
vissza nem térítendő támogatást nyert a Széchenyi2020 Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) „Humán szolgál-
tatások fejlesztése térségi szemléletben” című, EFOP-1.5.2-16
kódszámú pályázatán.

Az értesítést a támogatási kérelmünk támogatásáról 2017. decem-
ber 5-én megkaptuk. Jelenleg a Támogatási Szerződés megkötése
van folyamatban.

A projekt fő célkitűzése a régióban nehéz helyzetben élő kisebb-
ségek helyzetének a javítása, a társadalmi beilleszkedésük segítése
felzárkóztató és integráló programokkal, emellett a humán szolgál-
tatások fejlesztése. A pályázat elsődleges céljai közé tartozik a már
meglévő kisközösségek társadalmi integrációja, a hátrányos
helyzetű lakosság támogatása, helyzetének előmozdítása. Célunk
továbbá a kisebb nemzetiségi csoportok beilleszkedésének segítése.
Feladatunk az elfogadás erősítése más népek kultúrája és hagyo -
mányai iránt. Ezt különböző rendezvényekkel és mentori prog -
ramokkal kívánjuk elérni. A projekten belül biztosítani és fej lesz -
teni szeretnénk a járásba tartozó települések, kultúrák, a kisebbsé-
gi csoportok közötti kapcsolatot, együttműködést, ezért össze -
fogva az 5 település – Balatonfűzfő, Csajág, Király szent istván,
Küngös és Papkeszi – egységként kíván együtt működni a megfo-
galmazott célok elérése érdekében.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Nóti Attila, városfejlesztési referens
Levélcím:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Telefon: +36-88-596-921
Fax: +36-88-596-901
Mobil: +36-20-478-3889
E-mail: noti.attila@balatonfuzfo.hu
Honlap: www.balatonfuzfo.hu

Grófi Tibor, igazgató
Levélcím:
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 12.
Telefon: +36-88-451-056
Mobil: +36-20-924-3038
E-mail: igazgato@mkkfuzfo.hu
Honlap: http://www.mkkfuzfo.hu/

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma

https://www.palyazat.gov.hu/

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
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BERHI-BSE hírek
2018. február 17-én (szombaton) Kapos -
várott, a Serdülő kötött fogásban a fiúk,
szabadfogásban a lány birkózók küz döttek

a válogatott címeres mezekért. A megmé -
rettetésen 72 egyesület vett részt, a fiúknál
191-en próbáltak szerencsét, míg a lá nyok -

nál 70-en álltak rajthoz. A viadalok az idei
évben különösen nagy figyelmet érde mel -
tek, hiszen júniusban Győr városa rendez -
heti meg a 2018. évi Európa-bajnokságot
ebben a korosztályban.

BERHI BSE eredményei:
Lányok: 
Németh Alexandra 50 kg III. hely
Fiúk:
Barnóczki Bertold Boldizsár  +85 kg  III. hely

Nagyon szép eredményt értünk el, a fenti
erős mezőnyben. Tisztességgel helyt álltak
lányoknál: Drexler Dália , Rafael Boglárka,
fiúknál: Borbás Péter, Toldi Gergő, Varga
Szilárd, mivel képesek voltak versenyeket
nyerni, pontokat szerezni az egyesületnek. 

NESÓ SÁNDOR, EDZŐ

Falutörténeti beszélgetés 
2007. év tavaszán kerültem ide Papkeszi községbe, a közel négy
évtizedes Veszprém városi élet után. Az itt eltöltött idő alatt
nagyszerű emberekkel találkoztam, ismertem meg közösségeket.
Feltárult előttem a község társadalmi, kulturális élete, értékei és
hiányosságai egyaránt. Hiányérzetem támadt a település törté -
ne tének szerény forrásai miatt. 
Ezért a Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjaként kezde mé -
nyeztem, hogy ebben az évben rendezzünk „Falutörténeti
beszélgetést”. Próbálkozzunk minél több hiteles írásos doku-
mentumot, vagy szájhagyomány útján fennmaradt történeteket,

emlékeket, tárgyi eszközöket összegyűjteni. Nem szabad, hogy
községünk lakóinak, nagyszüleink, szüleink életének történései
a feledésbe merüljenek. Kérem támogatását, segítségét minden -
kinek az információk, az adatok és emlékek összegyűjtéséhez. 
Falutörténeti beszélgetést szervezünk a Papkeszi Kultúr -
házban 2018. június 21-én 17.00 órakor. Az anyagok gyűjtését
mostantól megkezdjük. Kérjük a lakosságot, hogy aki segíteni
szeretné mun kánkat, szíveskedjen a nyugdíjasklub tagjai közül
bárkit megkeresni.

SIMON-JÓJÁRT SÁNDOR
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Tervezett programok
Március
Március 6. PÖNYK klubfoglalkozása 16 órától a kisteremben.
Március 10. Nőnapi bál Colorban a TEC szervezésében.
Március 14. Ünnepi megemlékezés – a Bocskai István
Református Általános Iskola rendezvénye 8 órától.
Március 15. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
emlékműsora és emlékfa ültetés 10 órakor Papkeszin.
Március 15. Ünnepi megemlékezés Colorban TEC rendezvénye.
Március 17. Nőnapi bál a BIRÁI Szülői Szervezete
szervezésében.
Március 23. Molnár Dixieland Band koncertje BIRÁI ren-
dezvénye 14 órától.
Március 24. Játszóház a Református Egyházközség szervezésében.
Helyszín: gyülekezeti terem.
Március 26. Húsvéti játszóház Papkeszin 14 órától.
Március 27. Húsvéti játszóház Colorban 16.30-tól.

Április
Április 2. A feltámadás örömhírének hirdetése a Községi
temetőben a Református Egyházközség szervezésében.
Április 3. PÖNYK klubfoglalkozása 16.00-tól a kisteremben.
Április 11–14-ig Költészet-napi rendezvények
Április 11-én vagy 12-én 17.00 órától kiállításmegnyitó
Április 14-én XI. Települési Versmondó verseny: 14 órától az
óvodás, és általános iskola alsó tagozatos kategória, 16 órától
általános iskola felső tagozatos és középiskolás/felnőtt kategóriákban.
Április 19–21-ig Bocskai Napok programjai
Április 20. Szemétszedés Colorban a TEC szervezésében.
Április 23. Falutakarítás a Föld Napja alkalmából 14 órától a
lakosság segítségével. Papkeszin az általános iskola diákjai és a
lakosság közreműködésével. Majd rövid előadás a szelektív hul-
ladékgyűjtés fontosságáról. 
Április 30. Májusfaállítás Colorban a TEC szervezésében.

Papkeszi Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és
kedves családját az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc emlékműsorára,
amely 2018. 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 2017-ben

született gyermekek 
emlékfájának  elültetésére kerül sor, 

melyre tisztelettel meghívjuk.

NŐNAPI BÁL
a papkeszi Kultúrházban 

2018. március 17-én 21 órától 
a Bocskai István Református Általános Iskola

Szülői Munkaközössége szervezésében.

Jegyek elővételben: 700 Ft,
a helyszínen: 1.000 Ft

Zene: Szőke „Sudri” Zoltán

Minden hölgy vendégünknek ajándékot adunk.
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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 és kortárs 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.

Kategóriák:
óvodás,

általános iskola alsó tagozatos,
általános iskola felső tagozatos,

középiskolás, felnőtt.

A rendezvény időpontja: 2018. április 14-én 
14.00 órától óvodás és általános iskola alsó tagozatos kategóriák,

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

Helyszíne: Kultúrház, Papkeszi, Fő u. 21.

Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók:
A jelentkezési határidő: 2018. március 30.

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével vagy elektronikusan az epapkeszi@gmail.com email címen lehet
a megadott határidőig. Jelentkezési lap a település könyvtáraiban vagy a fent jelzett e-mailcímen kérhető.

További információ: Savanyu Beáta 656-189; 30/7905094
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2017. decemberében került megrendezésre a IV. süteménysütő
verseny, amelyre összesen öten jelentkeztek. A közönség szavazatai
alapján a süteménysütő verseny eredménye:

I. helyezett: Karácsonyi muffin-szelet
Besenyei Annamária sütijének receptje

Hozzávalók: 35 dkg liszt, 30 dkg porcukor, 1 cs. vaníliás cukor,
1 cs. sütőpor, 2 db tojás, 15 dkg margarin, 2 ek. natúr joghurt és kb.
1,5 dl tej, 10 dkg aszalt sárgabarack, 5 dkg mazsola, 5 dkg
csokoládé, 1 db piros ételszínezék, 1 db zöld ételszínezék, + tejszín-
hab, egyéb dekorálás.

Elkészítés: A kétféle cukrot habosra keverjük a tojásokkal és a mar-
garinnal. Hozzáadjuk a sütőporral elkevert lisztet, a natúr joghurtot
és a tejet. A tésztát két felé osztjuk: az egyikhez a piros,
a másikhoz pedig a zöld ételfestéket keverjük.
Sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük először a piros színű masszát, ezt
meg kell szórni az aszalt gyümölcsökkel, csoki darabkákkal. Ezután
ráöntjük a zöld színű masszát, úgy, hogy szépen fedje az előző
rétegeket. 
Kb. 190–200 °C-on, 60 percig sütjük. Ha kihűlt, keményre vert tej -
színhabbal és sütemény dekorral lehet díszíteni.

II. helyezett: Karácsonyi gyümölcskenyér
Czotter Edina sütijének receptje

Hozzávalók: 15 dkg cukor, 4 db egész tojás, 10 dkg vaj vagy 12 dkg
margarin, 15 dkg liszt, 5 dkg mazsola, 5 dkg aszalt sárgabarack,
5 dkg aszalt áfonya, 5 dkg aszalt szilva, 1 evőkanál mézeskalács
fűszer keverék, 15 dkg fehér fondant, 5 dkg piros fondant.

Elkészítése: a cukrot a tojások sárgájával, vajjal vagy margarinnal
habosra keverjük. Ehhez adjuk hozzá a lisztet, a mézeskalács fűszer -
keverék port, az aszalt gyümölcsöket, és lazán összekeverjük. Végül
a négy tojásfehérje felvert habját. 
Vajazott-lisztezett formába öntjük, és előmelegített sütőben kb.
180 °C-on megsütjük. Tűpróbával nézzük meg, hogy a közepe is
meg sült-e. Ha megsült, sütőrácson kihűtjük.
Ezután 8 dkg margarint 5 dkg porcukorral, 1 mokkás kanál
mézeskalács fűszerkeverékkel kikeverünk, amivel vékonyan bevon-
juk a gyümölcskenyeret, majd a kinyújtott fehér fondant-nal
beburkoljuk. A piros színű fondant-ból csillagokat formázunk,
ezzel lehet díszíteni. 

III. helyezett: Aszalt gyümölcsös keksz
Tóth Andrea sütijének receptje

Hozzávalók: 7,5 dkg cukor, 22,5 dkg liszt, 15 dkg Ráma, 1 db tojás,
0,5 cs. vaníliás cukor, 10 dkg aszalt gyümölcs.

Elkészítés: A lisztet a porcukorral összekeverjük, majd hozzáadjuk
a vaníliás cukrot, Rámát, tojást és a felaprított aszalt gyümölcsöt,
végül az egészet összedolgozzuk.
Alufóliába csomagoljuk és a hűtőbe tesszük legalább  egy órára.
A tész ta hengert felvágjuk kb. 5–10 mm vékony szeletekre. Sütő pa -
pírral bélelt tepsibe helyezzük a korongokat és előmelegített sütőben
180 °C-on kb. 15 percig sütjük. Sütis dobozban sokáig eláll.

III. helyezett: Aszalt gyümölcsös sütemény
Varga Gizella sütijének receptje

Hozzávalók: 10 dkg vaj, 7 dkg cukor, 1 db tojás, 20 dkg finomliszt,
0,5 cs. sütőpor, 1 cs. vaníliás cukor, 10 dkg mazsola, 30 dkg aszalt
gyümölcs (füge, datolya, sárgabarack, szilva) 8 dkg étcsokoládé,
0,5 dl édes fehérbor.
A tetejére: 5 dkg aszalt gyümölcs, 3 ek lekvár, 5 dkg porcukor.

Elkészítés: A vajat a cukorral habosra keverjük. Majd hozzáadjuk
a többi hozzávalót, a gyümölcsök és az étcsoki kivételével.  Ro bot -
géppel elkeverjük, majd egy kanál segítségével forgassuk bele az
apróra vágott étcsokit és a borban már megpuhult gyümölcsöket.
A masszát kivajazott sütőformába öntjük. 160 °C-os sütőben
kb. 40 percig sütjük. Miután kihűlt, kenjük meg a tetejét vékonyan
lekvárral (csak azért, hogy a díszítés ne essen le róla), majd díszítsük
saját ízlésünk szerint.

A versenyen ötödik helyezést ért el Barnócki Bertold Boldizsár
süteménye. Sajnálatos módon a receptet nem áll módunkban közöl-
ni, ugyanis a fiatalember a sütemény elkészítésékor nem egy már
kipróbált receptet választott, hanem a fantáziáját, viszont elkövette
azt az alkotói hibát, hogy nem jegyezte le a hozzávalók mennyi -
ségét.

Süteménysütő verseny
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Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagsá-
ga a 2018. évet a január 9-én megtartott
éves közgyűléssel kezdte. A rendezvényen
meghívott vendégként részt vett Ráczkevi
Lajos polgármester, Takács Tibor alpol-
gármester és Savanyu Beáta kulturális
munkaszer vező. A klub tagjai közül –
amely nek éves kezdő létszáma 2018. január
1-én 40 fő – a közgyűlésen igen szép szám-
mal, össze sen 30 fő jelent meg. A közgyűlés
levezető elnökének egyhangú szavazással
Baksa Árpád elnökségi tagot választották
meg. 
Az első napirendi pont szerint ismertettem
a beszámolót a 2017. évi végzett munkánk -
ról, eredményeinkről. A beszámoló és
a munkaterv ismertetése után azt a köz-
gyűlés egyhangú szavazással elfogadta.
A beszámoló és a kiegészítésekkel módosí-
tott éves prog ram elfogadása után a titkár,
Sztána Lászlóné tájékoztatta a jelenlévőket a
klub anyagi helyzetéről. Megállapítható,
hogy a rendelkezésünkre álló pénzeszkö -
zöket szabályosan, a betervezett és a tagság
által jóváhagyott feladatokra, felmerült
költ ségek, szolgáltatások kifizetésére hasz -

náltuk fel. A tagdíj változatlanul hagyása
mel lett 2018. év januárjától is 300 Ft/hó/fő.
Minden pénzügyi támogatást továbbra is
örömmel fogadunk és előre is meg -
köszönünk. Az elnökség kéri azokat a
Papkeszin élő nyugdíjasokat, akik még nem
tagjai az egyesületünknek, fontolják meg
belépési szándékukat. Ezen alkalmat is
megragadva kérek mindenkit, hogy a
nyugdíjasokat tájékoztassák a klubhoz való
csatlakozás lehetőségéről, a programokról, a
tagdíjról. Sok szeretettel várunk tehát min-
den kedves nyugdíjast, leendő klubtagot,
hogy csatlakozzanak hozzánk. A köz -
gyűlésen felszólalt és üdvözölte egyesü -
letünk tagságát Ráczkevi Lajos polgármester
úr. Megkö szön te az elvégzett sokszínű, tar-
talmas munkát és kérte a klub tagságát, hogy
2018. évben is aktívan vegyünk részt
Papkeszi község társadalmi, kulturális és
közművelődési életében. Ehhez jó erőt
és egészséget kívánt a jelenlévőknek.

Január 13-án szombat délután klubunk
szervezésében méltóképpen emlékeztünk a
II. világháború magyar szempontból leg -

szomorúbb tragédiájára. Hetvenöt év
távlatában is fájdalmas ez a megemlékezés,
amely a 2. magyar hadsereg totális össze -
omlásáról, a háború véres magyar való -
ságáról szólt. Megemlékeztünk a hősökről,
a II. világháború Papkeszi községi
áldozatairól. 
Külön köszönetem fejezem ki az emlékező
műsorban fellépőknek: Baksa Árpádnak,
Sztána Lászlónénak és a Sorstárs Nép -
dalkörnek. Fejet hajtottunk és a megemlé -
kezés koszorúit helyeztük el a Református
templom kertjében lévő emlékműnél.
Horváth István felolvasta Papkeszi község
hőseinek, áldozatainak névsorát, amit
köszönünk. Köszönjük Dr. Csutorás Gábor
nyugállományú alezredes úrnak felkészítő
munkáját és a Bocskai Apródjainak szolgá -
latát, amelyet a hősi emlékműnél a koszo -
rú zás méltóságteljes lebonyolításánál nyúj-
tottak. Köszönöm Papkeszi polgárainak és
azoknak a tagtársaimnak részvételét, akik
megtisztelték jelenlé tükkel az ünnepi
megemlékezést. 

HUMPÓK MÁRIA PÖNYK ELNÖKE

Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub háza táján… 

Az új esztendő elején mindnyájan sze -
retünk sokat tervezni, fogadalmakat
tenni, hogy miket szeretnénk az új évben
véghez vinni, de ugyanakkor számot is
vetünk az elmúló idővel. Gyülekezetünk
is, mely egy Istenre figyelő közösség
szeretne Urunk előtt megállni és számot
vetni a kapott lehetőségekről és segít-
ségét, vezetését kérni az új évben. 

Istenünknek adunk hálát, hogy a tavalyi
évben is megtartott bennünket és
erősített, hogy feladatunkat, szolgá la -
tunkat továbbra is végezni tudjuk
községünkben. Az Ő segítségével volt
erőnk ahhoz, hogy templomunk
környékén több változást is el tudtunk
végezni. Lehetőséget adott, hogy
a temp lom kertjében járda, emlékfa, a
templom toronyfeljárójában egy állandó
kiállítás, a gyülekezeti teremben új
járólap, kémény legyen kialakítva,

valamint orgonánk is megújulhatott és
egyéb használati esz közök kerülhettek
beszerzésre, me lyek  a gyülekezeti élet
mindennapjait segítik. Alkalmainkon is
érezhető volt az áldás, melyeket együtt
élhettünk át, mint például a már hagyo -
mányos ökumenikus nap, teológusnap,
hősök napja, konfirmandus találkozó,
nyári hittanos tábor családi nappal, or -
gonaavató koncert, tanév kezdő játékos
ismerkedős délután a leendő első oszá-
lyosokkal, gyülekezeti kirándulás:
Vizsoly, Gönc, Sárospatak útvonalon,
reformáció megünneplése közösen az
iskolával, egyházmegyei kórustalálkozó,
adventi koncert, adventi agapé, és még
sok más és színes szép alkalom. Ezen vál-
tozások és programok, csakis együttesen
voltak megvaló sít hatóak az Önök
fizikai, lelki segítségével, támogatásával,
és azáltal, hogy minden dolgunkat arra
az Úrra tudtuk bízni, akitől minden

áldás is származik és nem másfelé tekin-
tettünk, mint felfelé.

Az új esztendőben is így szeretnénk foly-
tatni az elkezdett munkát. A tavalyi év -
ben egyházközségünkben is meg történt
a tisztújítás, új presbiteri szolgálati ciklus

Református Hírmondó
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vette kezdetét. Az egyházközség köz-
gyűlés által a következő személyeket
választotta tisztségviselőjéül: Kónya
Istvánné gondnok, presbiterek: Eizler
Arabella, Farkas Ivett, Kiss Sándor
(Bajcsy-Zsilinszky utca), Kiss Sándor
(Fő utca), Leposa Katalin, Molnár
Mónika, Varga Károly, pótpresbiterek:
Humliné Tánczos Zsuzsanna, Kálmán
András. Az év kezdetén azzal kezdte
munkásságát a presbitérium, hogy
átbeszélte az elmúlt év programjait és az
új év tervezett alkalmait, feladatait. Sok
fontos feladatunk lenne, melyet szeret -
nénk megvalósítani, vagy előkészíteni
későbbi megvalósításra. De bíztat ben-
nünket az ige és megadja számunkra
az utat, hogy végezzük feladatunkat:
„a munka sok, a munkás oly kevés, kérjétek
az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat
az aratásba.” (Máté 9, 37-38)
Imádságainkban tehát nem szűnünk meg
könyörögni gyülekezetünk lelki és fizikai
épüléséért. A kulcs, hogy mindenkire
szükség van, hogy a gyülekezet közössége
minél színesebb, sokoldalúbb teste
lehessen Krisztusnak. 

Az Úrra bízzuk gondjainkat és tervein-
ket is és kérjük Őt, hogy adjon erőt
továbbra is számunkra. „Ha az Úr engedi
és élünk”, szeretnénk a tavasz folyamán

egy önkéntes nap keretén belül templo-
munk kertjét tovább szépíteni, lehe -
tőségeket keresni templomunk felújítá -
sára, melyhez már a gyűjtést elkezdtük.
Szeretnénk a parókia (gyülekezeti terem,
lelkészlakás) további felújítását folytatni,
melyhez külön is fogadunk hálás szívvel
céladományokat, hogy az épület álla -
potát ez által is megőrizhessük, hogy
még sokáig betölthesse feladatát és a már
elért munkák ne menjenek tönkre. 

Az egyházközség tavalyelőtt ünnepelte
temploma fennállásának 120. évfor-
dulóját, a tavalyi évben a gyülekezet
fenn állásának 420. évfordulóját és az idei
esztendőben ünnepelheti iskolája fenn -
tartásának 10. évfordulóját. Ezen évfor-
dulón is szeretnénk Urunk elé járulni
hálaadással, köszönetmondással, melyet
hálaadó istentisztelet keretein belül
ünneplünk meg 2018. április 19-én 17
órai kezdettel. Az ünnepi alkalmon igét
hirdet Főtiszteletű Steinbach József
püspök úr.

A gyülekezeti élet szerves részei a
közösségi alkalmak. Az idei évben is meg
szeretnénk tartani a tavalyi sikeres alkal -
mainkat. Szeretnénk ismét nyári hittanos
tábort tartani családi nappal, melynél
most az egyik tervezett célunk, hogy egy

kemencét építsünk, melyhez a szülők
segítségét szeretnénk kérni elsősorban,
hogy ott majd foglalkozásokat tartsunk a
táborozóknak és az alkal mainkat láto-
gatók részére. Gyülekezeti kirándulást is
tervezünk, melyet a REND (egyházi
napok) helyszínén teszünk meg
Kaposvárott 2018. június 29. és július 1.
között. 

Az idei esztendőben is szeretnénk a jó
kapcsolatot fenntartani a Berhidai Re -
formátus Egyházközséggel, kikkel a ta -
valyi esztendőben is sok közös alkalmon
vettünk részt, mint például családi nap,
kirándulás és lelki alkalmak. A közös
alkalmak segítik és szolgálják a jó kap -
csolat fenntartását. A tervek szerint idén
is együtt tartjuk családi napunkat,
valamint szeretnénk ellátogatni a REND
helyszínére és ápolni a testvéri kö -
zösséget. 

Bízunk az Úrban, hogy az idei esz-
tendőnk is hasonlóan áldásokban és
erőben gazdag lehet, tudva azt, hogy
„minden jó adomány és minden
tökéletes ajándék felülről való, és a vilá-
gosságok Atyától száll alá, akinél nincs
változás, vagy változásnak árnyéka.”
( Jakab 1,17) Így legyen velünk a mi
Urunk, Jézus Krisztus!

Hogy ne váljon csalás áldozatává favásárláskor!
1. Újsághirdetésben megadott mobil számon ne rendeljen tűzi-

fát!
2. Ha van rá lehetősége, már előző nyáron vegye meg tüzelőjét!
3. A kínált, de az Ön számára ismeretlen fajtájú tüzelőnek néz-

zen utána, kérje szak ember segítségét, ne vegye meg ellenőr-
zés nélkül!

4. Ha teheti, inkább köbméterben mérve, térfogatra vegye a
tüzelőt, így könnyebben ellenőrizhető a mennyisége, a fa víz-
tartalma pedig nem befolyásolja a megvett mennyiséget!

5. Ha tömegre vásárol tűzifát, figyeljen oda, hogy csak hitelesí-
tett mérlegen mért, mérlegjegy, vagy más, mérlegelést hitelesí-
tő dokumentum alapján kiállított számla birtokában fizessen.

6. Csak olyan legálisan működő értékesítőtől vásároljon,
aki/amely a termékre vonatkozó adatokkal ellátott szállítóje-
gyet és tűzifa vásárlási tájékoztatót is biztosít.

7. Győződjön meg az adott tűzifa egységcsomag tényleges
faanyagtartalmáról, és annak egységárát hasonlítsa össze más
kereskedők által kínált hasonló termékek árával.

8. Takarással védje a tüzelőjét a csapadéktól, de oldalról hagyja
szellőzni!

9. Ha száraz fával fűt, akár 30%-ot is spórolhat!
10. Ha úgy érzi, vagy azt tapasztalja, hogy megtévesztés áldo-

zata lett és az eladó nem hajlandó egyeztetésre, őrizze
meg az eladótól kapott bizonylatokat, és írja meg pana-
szát a NÉBIH-nek, vagy jelezze a Rendőrségnek.

„Tűzifát csak okosan!” 10 pontja

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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A Rendőrségen vizsgált szabálysértések és
bűnügyek között vannak olyan esetek,
amikor a sértett fél azért tesz feljelentést,
mert róla „pletykáltak”.

Nem is gondolják gyerekek, ifjú és meglett
felnőttek, hogy milyen könnyen lehet jog-
szabálysértésbe keveredni csupán azzal,
hogy egy ismerősről elmondunk, tovább
adunk olyan információt, aminek nem
jártunk utána, ami lehet, hogy nem is
valós, nem magalapozott! Mindenki sze-
ret jól informált lenni, a beszélgető partne-
rére hatni, őt meglepni. Ennek azonban
komoly következményei lehetnek! A rossz-
indulatú megjegyzések, másokról valótlan
tények állításával az emberi méltóság és
egyes alapvető jogok elleni bűncselek-
ményt követünk el. 

Rágalmazás Aki valakiről más előtt a be -
csület csorbítására alkalmas tényt állít,
híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló
kifejezést használ, vétség miatt egy évig terje-
dő szabadságvesztéssel büntetendő. Két év
lehet a büntetés, ha mindezt aljas indokból
(rossz indulattal), nagy nyilvánosság előtt
(több ember hallja egy gyűlésen vagy ren-
dezvényen, interneten, újságban) vagy
jelentős érdeksérelmet okozva követik el
(személy életét, vagy egy intézmény
működését zavarja, lehetetlenné teszi).

Becsületsértés Aki más munkakörének
ellátásával, közmegbízatásának teljesítésé-
vel vagy közérdekű tevékenységével össze-
függésben, vagy nagy nyilvánosság előtt a

becsület csorbítására alkalmas kifejezést
használ, vétség miatt egy évig terjedő sza-
badságvesztéssel büntetendő. A becsület-
sértés lehet tettleges is, pl. leköpés, itallal
leöntés, ruházat letépése. Tipikus példa
erre az önkormányzati, oktatási intézmé-
nyek munkatársainak elfogadhatatlan stí-
lusú és tartalmú bírálata. 
A becsület csorbítására alkalmas hamis
hang- vagy képfelvétel készítése és annak
nyil vánosságra hozatala, hozzáférés
megengedése is bűncselekmény.  Három
év lehet a büntetés, ha mindezt nagy nyil-
vánosság előtt, vagy jelentős jogsérelmet
okozva teszi.
A szólásszabadság alapvető emberi jog! De
csak addig tart, amíg ezzel másokat nem bán-
tunk, sértünk, alázunk meg, amíg másokról
nem állítunk megalapozatlan dolgokat!
Mások életébe történő durva beavat -
kozásnak minősül, ha az érintett személy -
ről valótlant állítunk, a személyét sértő ki -
fejezéseket használunk, rossz hírét keltjük.
Hétköznapi nyelven ezt „pletykának”
nevezzük!

Fel kell hívnom a figyelmet a „nagy nyilvá-
nosság” kifejezésre. A nyomtatott sajtó, az
elektronikus média (TV, rádió), az inter-
netes fórumok, közösségi oldalak annak
számítanak. Talán nem is gondolják, hogy
például egy ’facebookos’, ’instagramos’
bejegyzésben milyen könnyen követhet el
valaki valójában bűncselekménynek minő-
sülő dolgot. A kommentekben, bejegyzé-
sekben, a beszúrt félmondatokban állított
valótlan, vagy elfogadhatatlan hangnem-

ben megfogalmazott tényekért, vélemé-
nyért az írójának vállalni kell a felelősséget. 

Sajnos gyakran találkozunk a Rendőrségen
olyan esetekkel, amikor az emberek, család-
tagok, rokonok közötti kommunikáció
hiánya okozza, hogy a hatóság segítségét
kérik problémáik megoldására. A ki nem
mondott szavak, kérések, kérdések, vágyak,
vélemények indulatok formájában rak-
tározódnak az emberekben, és robbanás-
szerűen törnek elő. Ebből adódnak a
konflik tusok, hangos viták, veszekedések,
nem ritkán fizikai atrocitások és persze a
feljelentések a bántalmazásról. A kommu-
nikáció, a másik emberrel való párbeszéd
tanulható, de gyakorlás nélkül nem válik a
mindennapunk részévé. Leg fontosabb
módja a beszélgetés! Beszélgetés a gyere-
kekkel, a társunkkal, a barátainkkal, mun-
katársainkkal, szomszédokkal. De akkor
valódi a beszélgetés, ha oda is figyelünk
arra, amit a másik mond, és visszakérde-
zünk, ha nem érthető számunkra. Így el ke -
rül hetők a félreértések, és az abból adódó
megsértődések, megbántódások.

Nem gondolkodik mindenki egyformán,
nem is kell! A másik véleményének tisztele-
te és elfogadása alapvető feltétele az együtt -
élésnek. Baráti, ismeretségi körünk megvá-
lasztásával van lehetőségünk arra, hogy
kiszűrjük életünkből a számunkra elfogad-
hatatlan kapcsolatokat.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Szólásszabadság??????  Pletyka??????

Adószámok – adó 1%
Kérjünk, hogy ne feledkezzen meg az adó 1%-ról rendelkezni!

Bocskai István Alapítvány adószáma: 19264093-1-19
Magyar Református Egyház technikai kód: 0066

Értelmet az életnek hagyományőrző egyesület – Sortárs Népdalkör adószáma:
18928640-1-19

Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub adószáma: 19384201-1-19
Papkeszi Polgárőr Egyesület adószáma: 18928963-1-19 

Tegyünk Együtt Colorért Egyesület adószáma: 19384256-1-19
BERHI BSE adószáma:  19261708-1-19



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. Szabó Beáta családsegítő
Tel.: 20/259-2073
e-mail: papkeszijolet@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) 550-709 • 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
Nyitvatartás: 
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
Nyitvatartás: 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: 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:
Mák Tamás r. ftőrm. 30/600-4586
Kasza Sándor r. ftőrm. 30/288-1834
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: 06-70/408-6908 • fax: 88/463-099
Email cím: fenyforraskft@gmail.com, vagy
www.kovika.hu
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

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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