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Tisztelt Papkeszi polgárok!
A Papkeszi Hírlap 2019. évi első számában tájékoztatni kívánom
Önöket az önkormányzat előtt álló feladatokról, tervekről és azok
megvalósításának lehetőségeiről.

Önkormányzatunk 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi
főösszege 137,7 millió Ft. Ez az összeg feladataink ellátásához igen
szerény, főleg úgy, hogy a kötelező feladatok ellátására, továbbá az
elmúlt évről áthúzódó feladatok teljesítésére igen jelentős összegű
anyagi javakat kell megmozgatnunk. 

Elsőként meg kell említenünk a Községháza energetikai korsze -
rűsítését, melyet ebben az évben meg kell valósítanunk, mivel a
pályázaton nyert mintegy 20 millió forint felhasználásának
határideje közeleg. A beruházás megvalósítása után az 1992-ben
hasz nálatba vett épület fenntartása gazdaságosabb – olcsóbb –
lesz, illetve megvalósul az épület akadálymentesítése, ami törvényi
kötelezettségünk.

A Papkeszi Művelődési Ház korszerűsítése már évek – vagy
inkább évtizedek – óta megoldandó feladatként szerepel
a testületek előtt. A korszerűsítést az önkormányzat önerőből
nem képes megvalósítani, azonban pályázati lehetőség az évek
során erre a célra nem volt. A terveket elkészítettük, építési
engedéllyel rendelkezünk, de forráshiány miatt a megvalósítás
még várat magára. A főépülethez képest, a külön épületben lévő
szociális helyi ségek állapota, még rosszabb. Ennek orvoslására
– remé nyeink szerint – ebben az évben a Vidékfejlesztési
Program kere té ben lesz lehetőségünk. A tervek elkészültek,
a pá lyázat benyújtása a helyi LEADER HACS támogatásával
megtörtént. 

A Bocskai István Református Általános Iskola – iskolai étkező
és kiszolgáló helyiségei, valamint zsibongó helyiségeket tartalmazó
– új épületszárnyának építése ebben az évben megkezdődhet.
A beruházás az iskola fenntartója által elnyert pályázati forrás fel-
használásával valósulhat meg. Az új épületszárny elkészültével az
általános iskola tanulói egy XXI. századi igényeknek megfelelő
étkezőt és zsibongót vehetnek birtokba.

A közösségi parkban a kültéri fitnesz eszközök telepítése
megtörtént, az ütéscsillapító gumiburkolat lerakását a tavasszal
valósítjuk meg, szintén pályázati forrásból. 

Folytatódik „A humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfő
és a Kelet-Balaton négy háttértelepülésén”, című projekt is,
melynek keretében ebben az évben sok program, rendezvény,
képzés valósulhat meg az érintett öt – Balatonfűzfő, Küngös,
Csajág, Királyszentistván és Papkeszi – településen. 

A lakótelepen élők összefogását mutatja, hogy a Vitéz Bartha
Andor Művelődési Ház használatát „újragondolták”. A Color -
chemia Településrészi Önkormányzati Testület és a Tegyünk
Együtt Colorért Egyesület szervezésében átrendeződik és megújul
a közösségi tér. Felújított helyiségbe költözik a saját tulajdonú
könyvtár, konditerem várja látogatóit, újraszerveződik az asztali -
tenisz, a legifjabb korosztály és szülei számára is nyitva áll a kultúra
háza közös játék, beszélgetés céljára. 

Sajnos, vannak olyan egyelőre elérhetetlennek tűnő dolgok is,
amelyek szomorúsággal – és tehetetlenséggel – töltenek el
bennün ket. Az önkormányzat 6 évvel ezelőtt kezdte meg az önkor -
mányzati utak és járdák felújítását. Az első évben kizárólag
önerőből, majd az azt követő években pályázati támogatás és önerő
igénybevételével. Ebben az évben ez a szép sorozat megszakadni
látszik, ugyanis a tavalyi évben benyújtott pályázatunkat forrás -
hiány miatt elutasították. Természetesen ebben az évben is meg -
célozzuk a lehetőséget, ha a pályázat kiírásra kerül.

Az óvodaépület korszerűsítésének befejezéséről sem tettünk le,
hiszen a tetőfelújítás, akadálymentesítés, étkező kialakítás sürgető
feladat lenne. A pályázati anyag ebben az esetben is rendelkezésre
áll, a megfelelő kiírás esetén ismét próbálkozunk.

Ebben az évben önkormányzati képviselő és polgármester választás
lesz hazánkban, képviselő-testületünk öt éves ciklusának utolsó
évéhez érkezett. Természetesen, az idén igyekszünk mindent
megtenni, hogy településünk gyarapodjon, az itt élők biztonság-
ban, jól érezzék magukat. Most is azt tudom kérni Önöktől,
legyenek településünk aktív polgárai, vegyenek részt a közösség
életében, legyen az társadalmi munka vagy felhőtlen szórakozás.
Fogjunk össze településünk fejlődéséért, hogy Papkeszi egy igazán
élhető kistelepülés legyen.

RÁCZKEVI LAJOS

POLGÁRMESTER
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A Képviselő-testület 2019. január 30-án tartotta idei első rendes
ülését.
A Képviselő-testület
• elfogadta a településen működő művelődési házak 2018. évi

működéséről szóló beszámolót.
• elfogadta a településen működő kultúrházak 2019. évi prog -

ramtervét, melynek megvalósításához a 2019. évi költségvetés-
ben 2.100.000 Ft előirányzatot biztosít.

• elfogadta a védőnő csecsemővédelem helyzetéről szóló tájékoztatóját.
• első fordulóban tárgyalta az önkormányzat 2019. évi költség -

vetésének tervezetét.

• elfogadta az átruházott szociális jogkörök 2018. évi gyakorlá -
sáról szóló beszámolót.

• jóváhagyta Ráczkevi Lajos polgármester 2019. évi rendes szabad-
ságának ütemezését.

• jóváhagyta a Balatonalmádi járás kötelező felvételt biztosító
általános iskolái körzethatárainak megállapítását, mely szerint
a Pap keszi lakóhelyű, általános iskoláskorú gyermekek részére
a papkeszi Bocskai István Református Általános Iskola, illetve
a balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mű -
vészeti Iskola köteles felvételt biztosítani.

Önkormányzati Hírek

Tisztelt Adózók!
Tájékoztatom a tisztelt adózókat, hogy az első félévi gépjárműadó, illetve helyi adók

pótlékmentes befizetésének határideje 2019. március 19-e.  
Az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában tárolt adatok alapján valamennyi

adófizető részére megküldésre kerülnek az első félévi adókötelezettségről, továbbá az
esetleges hátralékokról szóló tájékoztatók és a postautalványok. 

A bevezetett helyi adók mértéke 2019-bem nem változtatott. Így:
Helyi iparűzési adó: 

• állandó jellegű tevékenység esetében a Htv. szerinti adóalap 2%-a,
• ideiglenes jellegű tevékenység esetén naptári naponként: 1.000 Ft.

Építményadó: 900 Ft/m2/év • Telekadó: 50 Ft/m2/év
Magánszemélyek kommunális adója: 13.000 Ft/adótárgy/év.

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

Felhívás
A Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub

a húsvéti ünnep szebbé tétele érdekében
tojásfa állítását tervezi. A tojásdíszes

fa a Papkeszi Kultúrház melletti
kiskertben található fa lesz, melynek

díszítéséhez sok-sok hímes tojásra
lesz szükség, melyhez tisztelettel

kérjük a lakosság segítségét. 
A tojásfa április 15-től 18-ig díszíthető.

A tojásfára bármilyen technikával
készített hímes tojás elhelyezhető. 

Segítségüket, támogatásukat köszönjük!

HUMPÓK MÁRIA A PÖNYK ELNÖKE

Tervezett programok

Február 13. Farsangi játszóház 14 órától Papkeszin.
Február 14. Magyar népmesék PÖNYK és a Kultúrház közös
rendezvénye 16:30-tól
Február 22. Farsangi mulatság 16 órától Colorban a TEC
szer ve zésében.
Február 23. Farsangi bál 20 órától a Vadrózsa Tagóvoda Szülői
munkaközösségének rendezvénye
Március 5. PÖNYK klubfoglalkozása 16 órától a nagyteremben.
Március 8. Nőnapi rendezvény
Március 14. Ünnepi megemlékezés – a Bocskai István
Református Általános Iskola rendezvénye (8:00).
Március 15. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
emlék műsora 10 órától a Kultúrházban, majd emlékfa ültetés
a közösségi parkban
Március 15. Ünnepi megemlékezés Colorban TEC rendezvénye.
Március 16. Nőnapi bál a BIRÁI Szülői Munkaközössége szer -
vezésében.

Április 2. PÖNYK klubfoglalkozása 16 órától a nagyterem-
ben.
Április 2. Húsvéti játszóház Colorban 15 órától.
Április 3. Húsvéti játszóház Papkeszin 14 órától.
Április 11–12. Bocskai Napok programjai.
Április 10–13-ig Költészet napi rendezvények

Április 10-én 17.00 órától Kollarics Erika kiállításának meg-
nyitója.
Április 13-án XII. Települési Versmondó verseny: 14.00 órá -
tól az óvodás, és általános iskola alsó tagozatos kategória,
16.00 órától általános iskola felső tagozatos és közép -
iskolás/felnőtt kategóriákban.

Április 25. Falutakarítás a Föld Napja alkalmából 14 órától
a lakosság segítségével.
Április 25. Szemétszedés 17 órától Colorban a TEC szer -
vezésében.
30. Májusfa-állítás Colorban a TEC szervezésében.
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A verssorok most végre igazak, hisz a 2019.
esztendő első hetei havat is hoztak a gye -
rekek nagy örömére.
Visszapillantva, az elmúlt év utolsó hónap-
ja is változatosra sikeredett óvodánkban.
December 6-án, mint minden évben,  el lá -
to gatott hozzánk a Mikulás, gyermekeink
megilletődve,  ámulva figyelték szavait,
majd boldogan szaladtak átvenni  csomag-
jaikat.
Új kezdeményezésként Adventi vásárt tar-
tottunk, ahol a szülők és az óvónők által
készített süteményeket, apróbb tárgyakat,
valamint külső támogatók által felajánlott
ajándékokat lehetett megvásárolni.
A befolyt összegből óvodánk bútorzatát
bővítjük, 2–2 új gyermekasztal kerül a cso-
portokba. Ezúton is köszönjük mindenki -
nek, aki bármilyen formában támogatta
rendezvényünket.
Karácsony előtt három gyönyörű fa ma -
dáretetőt ajándékozott nekünk Szilvai
József. A madáretetők Varga István (Szandi
papája) közreműködésével leásásra kerül-
tek, s azóta nemcsak díszei az óvoda elülső
udvarának, hanem a madaraknak oltalmat
és élelmet jelentenek, hisz mindig gondos -
kodunk feltöltésükről. Gyermekeink így
közelről szerezhetnek élményeket, tapasz-
talatokat a természet és az ember pozitív
kapcsolatáról. 
Karácsonyunk meghitten telt, a két cso-
port együtt verselt, énekelt, néhány szerep -
lővel kis mesét adtunk elő a többieknek és
a meghívott vendégeknek. Persze a legiz-
galmasabb az ajándékok kibontása volt.

Örömmel figyeltük a csillogó szemeket
egy-egy új játék felfedezésénél. Ráczkevi
Lajos polgármesterünktől rajzeszközöket
kaptunk ajándékba.
Befejeződött a beszoktatás, a legtöbb kicsi
szívesen jön óvodába, persze kisebb sírások
néha még előfordulnak. A 3–7 éves kor -
osztály együttléte a csoportokban jó és ne -
héz egyszerre. Jó, hisz a nagyobbaktól sok
segítséget, támogatást kapnak a kiseb bek,
de hátrány a foglal ko zásokon, mert koruk-
ból adódóan hamarabb elfogy a türelmük,
figyelmük rövid ideig tartható fenn egy-egy
témában.  Gondozás terén, úgy tűnik, utol -
értük az elvárhatókat, pótoltuk (tisztelet a
kivételeknek!!) az otthonról „hozott”
hiányosságokat.
Január nemcsak havat, de sajnos sok
betegséget is hozott: bárányhimlő, vírus-
fertőzések, kötőhártya gyulladás és ide ér -
tek az influenza-szerű betegségek is. Az ét -
kezde és a szülők által behozott gyümöl -
csök, zöldségek mindennap biztosítják
a gyerekek számára a vitaminbevitel egy
részét, s tapasztalatból mondhatjuk, hogy
még a „nem szeretem” terményeket is
megkóstolják az óvodában.
A nagycsoportosok szüleinek most a leg-
fontosabb, hogy gyermekeik iskolaérettek
lesznek-e. Fogadóórákon, a mindennapi
találkozásokkor sokat beszélgetünk erről
velük, s közös egyeztetés után vagy a Ne ve -
lési tanácsadó bevonásával hozzuk majd
meg a remélhetőleg minden gyermek
számára legjobb döntést.
Február elején figyelemmel kísérjük, kibú -

jik-e a medve a barlangjából, meglátja-e az
árnyékát, milyen hosszú telet jósol nekünk.
Elérkezett a farsangi mulatságok ideje!
A gyerekek hetek óta találgatják, milyen
jelmezt szeretnének, nap, mint nap változ-
tatják ötleteiket, szülő legyen a talpán ☺,
aki követni és teljesíteni tudja a kéréseket!
Február 15-én, pénteken óvodánkban ki -
derül, melyik gyermek melyik kedvenc
maskarájába bújik, s együtt mulatjuk át a
délelőttöt.

Belebújunk maskarába,    
úgy megyünk a jelmezbálba.

Farsangolunk, vigadunk
reggelig csak táncolunk.

Fittyet hányunk a hidegre,
vastag jégre, hóesésre.

Kint hóember szalutál,
idebent meg áll a bál!

ŐRI ZSUZSANNA, ÓVÓNŐ

Ez történt nálunk – Vadrózsa Óvodánkról
„Január, január, mindig hócsizmában jár”
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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

Gyermeknevelésről rendőri szemmel
A Gyermekvédelmi törvény (1997. óta hatályos, és nem minden
ország rendelkezik ilyen törvénnyel!) a szülőt, törvényes képviselőt
hatalmazza fel és teszi felelőssé a gyermekek neveléséért. 
Ez a törvény ugyanakkor a gyermekeket is kötelezi a szülőkkel,
nevelőkkel történő együttműködésre a saját egészséges testi, lelki,
szellemi, szexuális fejlődésük érdekében.
Mit is jelent ez? Iskolába kell járnia, tanulnia kell, házi feladatot
elkészíteni, felszerelését magával vinni, a szülőknek, pedagógusok-
nak szót fogadni, káros szenvedélyektől mentesen élni, egész sé -
gükre vigyázni, a szabályokat betartani, pl. házirendet az iskolában
és otthon is.
A gyermekvédelmi törvény alapvetően a gyermekek bántalmazásá-
nak megakadályozását, visszaszorítását célozta meg. Hatálya nem
csak a 14 éven aluli – a bűntető jogban gyermekkorúnak
minősített gyermekekre – hanem a 14-18 éves fiatalkorúakra is vo -
natkozik. A bántalmazás a köztudatban egyenlő a veréssel, a fizikai
erőszakkal, pedig a bántalmazásnak egyéb formái is vannak. Lehet
bántani valakit szóval (verbálisan), lelki zsarolással, szexu á -
lisan, egészsége, testi épsége veszélyeztetésével, elha nya golással.
Az elhanyagolás lehet fizikai, lelki és szellemi is.
Az a szülő, aki mindent ráhagy a gyermekére, csak maradjon
nyugton, aki minden elvárás, ellentételezés nélkül anyagi javakkal
halmozza el gyermekét, nem tanítja meg a társadalom által elfo-
gadott általános viselkedési szabályok betartására, nem is gondol
arra, hogy ezzel elhanyagolja őt. Ez pedig ugyanolyan ártalmas, és
ugyanúgy veszélyeket rejt magában, mint az agresszív viselkedési
minta a környezet részéről. Már egészen kis korban kell kezdeni
annak a tanítását, megtanulását, hogy mit szabad és mit nem,
vagyis bizonyos korlátok felállítását. A korlátok kapaszkodók egy
gyermeknek a fejlődése során, és természetesen folyamatosan tágí-
tani kell és lehet a korának megfelelően. Szabad és kell is a
gyerekek követelőzésére nemet mondani! Persze a magya -
rázat megkönnyíti a „NEM” elfogadását. A „neveletlenség” a ké -
sőbbiek során gyakran vezet viselkedési zavarokhoz, rossz tanu lási
eredményekhez, a mások és a szülők iránti tisztelet hiányához, és
végül törvénybe ütköző cselekedetekhez.
Ennek ellenkezője a túl szigorú nevelés. Amikor olyan elvárásokat
– nem csak az iskolában – támasztunk a gyermekünk elé, ame-
lyeknek esetenként éppen azért nem tud megfelelni, mert állandó
kritikában, szidásban, leszólásban van része. Ha egy gyermek nem
kap elég dicséretet, biztatást, szeretetteljes odafigyelést, hiányt
szenved az érzelmi fejlődése, amely mindenképpen rossz hatással
van a teljesítőképességére, személyiségének fejlődésére.
A Gyermekvédelmi törvény szerint a nevelés a szülő, törvényes
képviselő joga és kötelessége. Vajon, amikor a szülők az iskolát, más
intézményeket, a médiát teszik felelőssé a gyermekeik viselkedése

miatt, elgondolkodnak-e azon, ők milyen példát mutatnak. Ami -
kor az iskolákban nő az erőszakos események, viselkedések száma,
érzik-e a közvetett felelősséget?
A Gyermekvédelmi törvény fogalmazza meg: A gyermeknek joga
van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a verbális, fizikai,
szexuális vagy lelki erőszakkal történő bántalmazással, az el -
hanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelem hez.
A gyermek nem vethető alá kínzásnak, testi fenyítésnek és más
kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetésnek, illetve bánás-
módnak.

Ezek a jogok minden EMBERT megilletnek!

A családon belüli erőszakkal elkövetett bűncselekmények
elemzése, a körülmények, okok feltárása nemcsak a rendőrség
számára, hanem más, ezzel foglalkozó hivatalos és civil szervezetek
tevékenységében is fontos információ a prevenciós munkában.
Szakmai körökben általános az a vélemény, hogy sem a gyermekek
bántalmazását, sem a nők, az idősek, de a férfiak elleni erőszakot
sem lehet önálló témaként kezelni, hiszen ezek a szomorú
események az érintett család – nem ritkán – mindennapi életének
a részét képezik. Bármely családtag elkövetheti és lehet sértettje:
apa, anya, nevelőszülő, férj, feleség, gyermekek, testvérek, nagy -
szülők, unokák, nagynénik, nagybácsik, volt házas- és élettársak.
Nem születünk jónak vagy rossznak! A gyermekeink a felnőtté
válás során tanulják meg, hogyan kell viselkedni, mik a jogaik, mik
a kötelességeik, mit szabad és mit nem szabad ahhoz tenni, hogy
a közösség, amelyben élnek, elfogadja, tisztelje, szeresse őket.
Ezt az együttélést szabályozta már a Tízparancsolat és szabályoz-
zák ma a jogszabályok is.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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HITVALLÁS

Rátalált a szarvas, a hűs forrás vizére,
Enyhületet nyert belőle szomjazó lelkére.
Forrás az, melynek vize el nem apad,
Ontja hűséggel a felüdülést, az élet vándorainak.
Rátaláltak eleink, az örök Isten beszédére,
Megújító harmatukká lett az, a történelem tikkasztó hevében.
Ádáz harc dúlt földi-égi hatalomért, nagy csatatér volt a haza,
Temetővé váltak a mezők, életerőnk termését a halál aratta.
Utolsó reménysugara népünknek Ezékiel próféciája maradt:
Segítségül a Lelket hívd, ki elvégezheti feltámadásodat.

Megnyíltak az élni akaró szívek, s hulltak az Igemagvak,
A prédikátorok lába nyomában újjáéledtek a falvak.
GYarlóság útjáról megtért köz és főnemes vezérek
A Biblia kincseit osztogatták a küszködő népnek.
Régi és új törvény szerint övék lett Krisztus teste, vére.

Vallástevő idők tanúi az ősi templomok és iskolák.
A szenvedők ápolására rendelt kórház-ispotály.
GYarapodás testben-lélekben, s szólás anyanyelven
Oltalmazó hithőseinknek öröksége van e bölcsességben.
Krisztus beszéde forrását, soha el ne hagyd, csodaszarvas népe!

VIRÁGH SÁNDOR

MEGHÍVÓ

A Református Egyházközség szeretettel hív minden érdeklődőt
és imádkozni vágyót az ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAP
rendezvényére 2019. február 28-án csütörtökön 16 órától
a Református Gyülekezeti Házban.

Az imanap tartalmi részét idén a szlovéniai keresztyének állítot-
ták össze, melyről a https://vilagimanap.hu    www.facebook.com/
vilagimanap  oldalakon nyerhetünk bő információt. 

HIT és MINDENNAPI ÉLET

A Református Egyházközség szerdánként 17 órai kezdettel
a gyülekezeti házban Bibliaórára hívogat minden – Szentírás
után érdeklődő, lelki közösségre vágyó – testvérünket.

TÁJÉKOZTATÁS

A református Istentiszteleteket húsvétig fűtött helyen,
a gyülekezeti házban tartjuk vasárnaponként 11 órakor.
Szeretettel várjuk a nyugodalomnapot megszentelőket.

Református Hírmondó 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: 2019. április 13-án 
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: 2019. március 29.

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



6 PP aa pp kk ee ss zz ii   HH íí rr ll aa pp 2019. február



2019. február PP aa pp kk ee ss zz ii   HH íí rr ll aa pp 7

Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
emlékműsorára, amely
2019. március 15-én
10.00 órától kerül megrendezésre
a papkeszi Kultúrházban. 

Ünnepi beszédet mond
Ráczkevi Lajos polgármester.

Az emlékműsort és a koszorúzást
követően a közösségi parkban
a 2018-ban született gyermekek 
emlékfájának elültetésére
kerül sor, melyre
tisztelettel meghívjuk.

Papkesziek is csatlakoztak a Budapest Ráday utcai
Kollégiumtűzben életét vesztett négy gyermekes áldozat családja

megsegítésének ügyéhez. A gyülekezet két vasárnapi alkalom
perselyadományát, a Bocskai István Református Általános Iskola

tanulói pedig a reggeli áhitatok alkalmával zsebpénzükből
odaszánt adományukat juttatták el a  bajba jutott család

számára együttérzésük és szeretetük jeleként. Jézus tanítása
szerint sokkal jobb segíteni, mint bajban levőnek lenni.

Áldás kísérje a szeretet útját.

VIRÁGH SÁNDOR LELKÉSZ

Kérjük, hogy ne feledkezzen
meg az adó 1%-ról rendelkezni!

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

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

Felhívás
A Balatonvidéki Sorstárs Népdalkör több, mint

három évtizede szolgálja településünk kulturális életét.
Megújuló csapatába dalostársakat hív és vár! Köszönjük
pártoló tagjaink további önzetlen, odaadó támogatását. 

Örömmel várjuk a kóruséneklés szerelmeseit is,
így még színesebb lehet kulturális palettánk.

É.É.H.E EGYESÜLET

KÁROLYI-VARGA RÓZSA

NŐNAPI BÁL
a papkeszi Kultúrházban 
2019. március 16-án 21 órától 
a Bocskai István Református
Általános Iskola Szülői
Munkaközössége szervezésében.

Jegyek elővételben és
a helyszínen: 1.000 Ft
Pártolójegy: 500 Ft
Zene: Szőke „Sudri” Zoltán
Minden hölgy vendégünknek ajándékot adunk.



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, Gyámügyi és Igazságügyi 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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