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Tisztelt Papkeszi lakosok!
Ez az év sajnos nem úgy alakult, ahogyan azt az év elején eltervez-
tük, a COVID-19 vírusjárvány terveinket – és talán nem túlzás, ha 
azt mondjuk – egész életünket felülírta, átalakította. 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárí-
tása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett 
ki 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel. A különleges jogrend-
ben a Képviselő-testület nem ülésezett, a testület jogkörébe tar-
tozó döntések meghozatala a polgármester hatáskörébe került. A 
veszélyhelyzet időtartama – 2020. március 11. – 2020. június 18. 
– alatt szórólapokon folyamatosan tájékoztattuk a településünkön 
élőket az aktuális információkról, tudnivalókról. Kértük az Önök 
segítségét az idősek, betegek mindennapi gondjainak megoldásá-
ban, kértük a szabályok betartását a járvány terjedésének megaka-
dályozása érdekében. 

A járvány első hullámában az itt élők szabálykövetők voltak, aki te-
hette otthon maradt, többen önzetlenül segítették embertársaikat. 
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a rászorulóknak nyújtott 
segítségért: 
Győrfi Bertalannak, Sohajda Menyhértné Editkének, Balogh Ale-
xandrának, Humliné Tánczos Zsuzsannának, Boldizsárné Müller 
Renátának és Humpók Ferencné Ibolyának.

Az önkéntesek szorgos munkájának köszönhetően településünk 
valamennyi 65 év feletti lakója, illetve valamennyi háztartás 1-1 db 
mosható textil arcmaszkot kapott. Úgy készültünk, hogy ameny-
nyiben az online oktatást felváltja a tantermi jelenléti képzés, min-
den tanulónak tudjunk textilmaszkot adni. Az arcmaszkokhoz az 
önkormányzat az anyagot megvásárolta, önkénteseink pedig meg-
varrták azokat. A maszkok elkészítéséért köszönetemet fejezem ki: 
Batta-Humli Veronikának, Ébert Teréziának, Győrfiné Virág Irmá-
nak, Hoózné Miklós Zsuzsannának, Jankó Józsefné Erzsinek, Őri 
Zsuzsannának, Pongó Irénnek, Savanyu Beátának és Silye Icunak. 

A veszélyhelyzet ugyan június közepén megszűnt, járványügyi ké-
szültség lépett életbe, ami jelenleg is hatályban van. A nyári hóna-
pokban enyhébb szabályok mentén élhettük mindennapjainkat, 
azonban a maszkviselés, a távolságtartás szabályait továbbra is be 
kellett tartani. Nyári rendezvényeink a járványügyi készültségre 
való tekintettel, továbbá a központi gazdasági megszorítások mi-
att elmaradtak, így nem került sor a Gyermeknap, a Papkeszi falu-
napok és a Mini-feszt megtartására sem. A járvány egyre erősödő 
második hulláma miatt a szeptemberi szüreti rendezvényből is csak 

a  felvonulást és a kültéri programokat tartottuk meg, a szüreti bál 
elmaradt. 
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 
431/2020. (IX.18.) Korm. rendelet újabb szigorításokat ír elő szá-
munkra. A száj és az orr kötelező eltakarására vonatkozó szabályok 
kibővültek és szigorodtak. Orrot és szájat eltakaró (orvosi, munka-
védelmi, illetve textil vagy más anyagból készült) maszkot köteles 
viselni – a 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével – mindenki 
•  a tömegközlekedési eszközön és minden olyan helyiségben, 

amelyben tömegközlekedési eszközre várakozik, 
•  üzletekben, bevásárlóközpontokban az ott történő vásárlás, illet-

ve az üzletben történő munkavégzés során, 
•  moziban, színházban, zene-, táncművészeti rendezvényeken, 
•  múzeális intézményekben, könyvtárakban, közművelődési intéz-

ményekben,
•  ügyfélfogadási időben közigazgatási szerv, postai szolgáltató ál-

tal üzemeltetett ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben,
•  az egészségügyi intézmények területén,
•  a szociális intézményekben.
Az üzemeltető, a fenntartó a maszkviselés szabályait köteles betar-
tatni! A szabályok betartását a rendőrség is ellenőrzi, a szabályok 
megsértése súlyos szankciókkal jár! 
A vírusjárvánnyal kapcsolatos további megelőző intézkedések:
Az óvodákba, iskolákba, szakképző intézményekbe az ott dolgozók 
és a tanulók csak testhőmérséklet mérés után léphetnek be. 
A vendéglátóhelyek és szórakozóhelyek 23 óráig lehetnek nyitva és 
továbbra is érvényben van az 500 fős létszámkorlát.
Az önköltséges PCR tesztek hatósági árát 19.500 Ft-ban állapítot-
ták meg.
Térítésmentesen igényelhető az influenza megbetegedés elleni vé-
dőoltás.

Kérem településünk valamennyi lakóját, hogy továbbra is tanúsít-
sanak szabálykövető, felelősségteljes magatartást, tartsák be a ren-
delkezéseket, ügyeljenek a higiénés szabályokra!
Vigyázzunk gyermekeinkre, óvjuk idős hozzátartozóinkat, hiszen a 
vírus már minden korosztályban fertőz. 

Bízom abban, hogy a járvány elmúltával, ezt a mindannyiunk szá-
mára nehéz és embert próbáló időszakot követően, újra a korábban 
megszokott módon élhetjük mindennapjainkat, hiszen a fizikai 
egészségi állapot nem elegendő jólétünkhöz, ahhoz az emberi-kö-
zösségi kapcsolatokra is nagy szükség van!
Kérem, hogy továbbra is vigyázzunk egymásra, vigyázzanak magukra!

Ráczkevi Lajos 
polgármester
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A Képviselő-testület a veszélyhelyzet megszűnését követően 2020. 
június 24-én rendes ülést tartott.
A Képviselő-testület
•  megalkotta a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló  

4/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendeletét.
•  elfogadta a Szivárvány Bölcsőde és Óvoda „Vadrózsa” Napközi-

otthonos Tagóvodája 2019. évi zárszámadását és a 2.053.688 Ft 
összegű elszámolási különbözet átutalásáról döntött.

•  elfogadta a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. 
évi zárszámadását.

•  megállapította 2020. II. féléves munkatervét.
•  elfogadta a különleges jogrendben hozott polgármesteri dönté-

sekről szóló tájékoztatót.
•  a COVID-19 vírusjárvány miatti költségvetési megszorításokról 

döntött, előirányzatok csökkentését határozta el. A gépjárműadó 
elvonása miatt 4.209 e. Ft bevételtől esik el a település ebben az 
évben. A költségvetés kiadási oldalán az alábbi feladatokra ter-
vezett előirányzatok módosításáról döntött a Képviselő-testü-
let: az államháztartáson kívüli forrás átadására – civil szerveze-
tek, egyházak támogatása – tervezett 1.200 e. Ft, a községháza 
elektromos hálózatának korszerűsítésére tervezett 1.200 e. Ft, a 
gyalogos átkelőhely kiépítésére tervezett 2.000. e. Ft, az általános 
iskola egy tantermének felújítására tervezett 1.000 e. Ft előirány-
zatot megszüntette, a 2020. évi kulturális rendezvényekre terve-
zett előirányzatot 2.000 e. Ft-tal csökkentette. 

•  a településrendezi eszközök felülvizsgálatával a Város és Ház Bt. 
megbízásáról döntött.

A Képviselő-testület 2020. június 24-én tartott zárt ülésén el-
ismerések adományozásáról döntött. „Papkesziért” érdemérem 
elismerésben részesítette Bollók Gyula iskolaigazgatót, „Jövő re-
ménysége” díjban részesítette Varga Lajos tanulót. A díjazottaknak 
ezúton is gratulálunk! 
Az elismerések átadására az augusztus 20-ai ünnepi megemlékezé-
sen került sor.

A Képviselő-testület 2020. július 3-án rendkívüli ülést tartott, 
melyen a központi orvosi ügyelet szolgáltatás közbeszerzési eljárás 
lefolytatására vonatkozó együttműködési megállapodás megköté-
sét határozta el.

A Képviselő-testület 2020. július 15-én rendkívüli ülést tartott. 
A Képviselő-testület „A papkeszi Kultúrház LEADER szellemi-
ségű infrastrukturális fejlesztése” című projekt megvalósításához 
– Papkeszi Művelődési ház vizesblokkjának teljeskörű felújítása és 
akadálymentesítése – összesen 2.902.495 Ft saját forrás biztosítást 
határozta el. A beruházás – pályázat benyújtáskori – összköltsége 
8.183.495 Ft, melyből 5.281.000 Ft vissza nem térítendő európai 
uniós támogatás.

A Képviselő-testület 2020. augusztus 26-án tartotta soron követ-
kező rendes ülését.
A Képviselő-testület
•  Simon-Jójárt Sándor János képviselő szóbeli előterjesztése alap-

ján úgy döntött, hogy felszólítja a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt-t (Veszprém, Mártírok útja 1.) – a Magyar Állam tulajdoná-
ban lévő, Papkeszi 265/2. hrsz. alatt felvett, kivett, országos köz-

út kezelőjét – a Papkeszi, Kossuth utca – Bajcsy-Zsilinszky utca 
csatlakozásánál keletkezett balesetveszélyes úthibák elhárítására.

•  elfogadta az Önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót.

•  módosította az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 
1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendeletét.

•  elfogadta az átruházott szociális jogkörök 2020. I. félévi gyakor-
lásáról szóló beszámolót.

•  elfogadta a víziközmű-rendszerek egyedi vagyonértékelési szak-
véleményben foglaltakat, és költségelszámolást követően a tele-
pülésre eső 476.168. Ft átutalását rendelte el.

•  elfogadta a Bakonykarszt Zrt. által 2021-2035. időszakra készí-
tett, a 33. sorszámú Berhida, Papkeszi, Királyszentistván, Vilo-
nya, Ősi ivóvízellátó víziközmű-rendszer ivóvíz-szolgáltatásra 
vonatkozó vagyonkezelési üzemeltetésben lévő víziközművek 
beruházási tervét, valamint felújítási és pótlási tervét.

•  elfogadta a Bakonykarszt Zrt. által 2021-2035. időszakra készí-
tett, az 53. sorszámú Berhida szennyvízelvezető és -tisztító vízi-
közmű-rendszer szennyvízelvezetésére és tisztítására vonatkozó, 
bérüzemeltetésben lévő víziközművek beruházási, valamint fej-
lesztési és pótlási tervét, továbbá vagyonkezelési üzemeltetésben 
lévő víziközművek beruházási tervét, valamint felújítási és pót-
lási tervét. 

•  a szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támoga-
tás iránti igény benyújtását határozta el. A pályázatban 38 erdei 
m3 tűzifa igényléséről döntött, melyhez 220. e. Ft erejéig önrészt 
biztosít.

•  a Magyar Falu Program keretében a Vadrózsa Napköziotthonos 
Óvoda tornaszobával történő korszerűsítésére pályázat benyúj-
tását határozta el.

•  a Magyar Falu Program keretében az „Elhagyott ingatlanok köz-
célra történő megvásárlása” című alprogramhoz pályázat benyúj-
tását határozta el.

•  a Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális 
Szolgálat szakmai munkájának támogatására vonatkozó kérel-
mét támogatta, 2020. évi költségvetésének módosításához hoz-
zájárult.

•  a Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális 
Szolgálat által Papkeszi községben biztosított házi segítségnyúj-
tás feladat ellátásában a COVID 19 vírus-járvány alatt nyújtott 
kiemelkedő szakmai munkájának elismeréseként 200 e. Ft + já-
rulékai (összesen 235 e. Ft) pénzeszköz átadásról döntött az in-
tézményt fenntartó Balatonalmádi Szociális Társulás részére.

•  a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesülettel 
programtámogatás céljából támogatási szerződés megkötését ha-
tározta el, melynek keretében az önkormányzat 100 e. Ft összegű 
támogatásban részesül.

•  hozzájárulását adta Esztergom Város Önkormányzata és Pusz-
tavám Község Önkormányzata 2021. január 1. napjával a Kö-
zép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társu-
láshoz történő csatlakozásához.

•  az önkormányzat tulajdonát képező Papkeszi 701., 703., 501/3. 
és 193/3. hrsz. alatt felvett ingatlanok értékesítése érdekében pá-
lyázati felhívás közzétételét határozta el.

•  hozzájárult a Papkeszi 191/95. hrsz. alatt felvett ingatlanra a 
Papkeszi Közös Községi Tanács VB. javára 6434/1988.08.22. 

Önkormányzati hírek
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számon „Elidegenítési tilalom a beépítési kötelezettség biztosítá-
sára” bejegyzett jog törléséhez. 

•  a Facebook közösségi oldalon 2020. augusztus 19-én 13.14 óra-
kor KKA nevű facebook-felhasználó által a polgármestert és az 
önkormányzatot vádoló, valótlan információkat tartalmazó be-
jegyzés miatt a poszt szerzője ellen feljelentés megtételét hatá-
rozta el.

•  a Papkeszi Polgárőrség vezetőjének kérésére az egyesület részére 
2020. évben 200.000 Ft támogatást biztosításáról döntött, mely 
összeget a 2020. évi cégautóadó és kötelező gépjármű felelősség-
biztosítás megfizetésére használhat fel a kérelmező.

A Képviselő-testület 2020. szeptember 30-án tartotta soron kö-
vetkező rendes ülését.
A Képviselő-testület

•  elfogadta a település munkaügyi helyzetéről szóló tájékoztatót.
•  az önkormányzati ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatot a Pá-

lyázati felhívás 13. pontjának második mondata alapján érvény-
telennek minősítette. A Képviselő-testület a Pályázati felhívás 
4.2. pontja szerinti: Papkeszi 193/3., 501/2. és 703. hrsz. alatt 
felvett ingatlanok vonatkozásában a Pályázati felhívás ismételt 
közzétételét határozta el.

•  2021. évre kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázatot.

•  elfogadta az Önkormányzat 2019. évi leltározási vizsgálatról szó-
ló belső ellenőri jelentést.

•  a Vadrózsa Napköziotthonos Tagóvoda tornaszobájának kiala-
kításához szükséges építési engedélyezési tervek megrendelését 
határozta el.

 
Megszépült az óvodánk

2020. szeptember 18-án került sor településünkön a Vadrózsa Nap-
köziotthonos Tagóvoda Magyar Falu Program keretében megvaló-
sult korszerűsítésének átadására. Sajnos, a COVID-19 vírusjárvány 
miatti intézkedések nem tették lehetővé, hogy az átadási ünnepség-
re nagy nyilvánosság előtt – gyermekek, szülők, fenntartó képvise-
lői, helyi érdeklődők – kerüljön sor.

A most elkészült beruházással ismét egy lépéssel közelebb kerül-
tünk a minden igényt kielégítő gyermekintézmény követelményei-
hez, elmondhatjuk, hogy óvodánk jelenleg a település legjobb álla-
potban lévő, modern épülete.

A Magyar Falu Program keretében ebben az évben két beruházás 
valósulhatott meg óvodánkban. Elkészült az óvodaépület tetőszi-
getelése és felújítása, valamint az épület akadálymentesítése. 
Szintén a Magyar Falu Programban elnyert támogatás felhasználá-
sával elkészült az intézmény új játszótere és pótoltuk az udvar pihe-

nőpadjait is.

Néhány gondolat az intéz-
mény elmúlt tíz évben meg-
valósult korszerűsítéséről:

2010 szeptemberében adtuk 
át az első pályázati forrás 
felhasználásával megvaló-
sult beruházást, melynek 
keretében korszerűsítettük 
a fűtésrendszert, kicseréltük 
a külső nyílászárókat, elké-
szült az épület teljes villa-
mos felújítása, kicseréltük a 
víz- és a csatornahálózatot, 
megújult a vizesblokkok hi-
degburkolata, valamint az 
épület helyiségeinek festése 
is elkészült. Ezekre a mun-
kálatokra a Belügyminisz-

térium pályázatán 11.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyertünk.
2013 májusában újabb sikeres pályázatból 3.140.000 Ft -ot fordít-
hattunk az épületre. Elkészült az épület külső hőszigetelése és a bel-
ső nyílászárókat is kicseréltük.

2019-ben a két foglalkoztató felújítására került sor, így a termek 
parkettájának felcsiszolása, lakkozása, valamint a helyiségek festé-
se is elkészült, mellyel az óvoda dolgozóinak régi vágya is teljesült. 
Ezeket a munkálatokat saját forrásból finanszíroztuk.
2020 szeptemberében elkészült az épület teljes tetőfelújítása – a 
lapostetőket is beleértve –, a padlás szigetelése és az épület akadály-
mentesítése is, 26.000.000 Ft értékben.

2020 augusztusában az óvoda udvaron a korcsoportnak megfelelő 
kültéri játékeszközök beszerzésével külső játszótér kialakítására ke-
rült sor, 5.000.000 Ft értékben.

Településünk óvodája 2008 
szeptemberétől a balaton-
fűzfői Szivárvány Bölcsőde 
és Óvoda „Vadrózsa” Nap-
köziotthonos Tag óvodája. 
A fentiekben leírtak is mu-
tatják, hogy gyümölcsöző a 
két település – Balatonfűzfő 
és Papkeszi – sikeres intéz-
ményfenntartó együttmű-
ködése.

Ez a látszólag egyszerű 
munka sem zajlott azonban 
zökkenőmentesen, ugyanis 
az idő rövidsége miatt ter-
vezőnek, pályázat írónak és 
a hivatal dolgozóinak is ke-
ményen kellett dolgozniuk 
azért, hogy ezek az eredmé-
nyek megvalósuljanak.
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A most átadott beruházás kapcsán köszönetet szeretnék mondani
•  országgyűlési képviselőnknek, Dr. Kontrát Károly államtitkár 

úrnak a segítségért, támogatásért.
•  a pályázatírásért, előkészítésért és lebonyolításért a közös hivatal 

városfejlesztési referensének, Nóti Attilának.
•  a pénzügyi ügyintézésért Horváth Margitnak.
•  a tetőfelújítás és akadálymentesítés építési munkálataiért Piller 

János vállalkozónak.
•  a játszótéri eszközök elkészítéséért Odor Gáspár vállalkozónak.
Köszönetemet fejezem ki az óvoda minden egyes dolgozójának az 
őszinte lelkesedésért, amivel fogadták a beruházást, és ahogy részt 

vettek a munkákban. Köszönet a szülőknek a türelemért, megérté-
sért a kellemetlenségekkel szemben, amit a munkálatok ideje alatt 
tanúsítottak.

Számunkra az ilyen események, a közös munka eredményeként 
megvalósult értékek átadása teszik ünneppé a hétköznapokat. Bí-
zom abban, hogy a jövőben számos hasonló fontosságú feladatot 
tudunk elvégezni, aminek alapja az összefogás, a bizalom, mert  
„a bizakodók építenek, a bizalmatlanok toporognak”!

Ráczkevi Lajos 
polgármester

MEGHÍVÓ
 

Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2020. október 27-én (kedden) 16.00 órai kezdettel 

ülést – KÖZMEGHALLGATÁS-t – tart, 
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Vitéz Bartha Andor Művelődési Ház

NAPIRENDI JAVASLAT

1.  Tájékoztató Colorchemia ipartelep kármentesítéséről. 
Előadó: Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és  
Szolgáltató Zrt. képviselője

2.  Beszámoló a település pénzügyi, gazdasági helyzetéről. 
Előadó: Ráczkevi Lajos polgármester

3. Aktuális ügyek.

Papkeszi, 2020. október 7.
Ráczkevi Lajos 

polgármester

MEGHÍVÓ
 

Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2020. október 28-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel 

ülést – KÖZMEGHALLGATÁS-t – tart, 
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza tanácsterme

NAPIRENDI JAVASLAT

1.  Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről. 
Előadó: Balatonalmádi Rendőrkapitányság képviselője

2.  Településrendezési eszközök felülvizsgálata – előzetes 
tájékoztató. 
Előadó: Város és Ház Bt. képviselője

3.  Beszámoló a település pénzügyi, gazdasági helyzetéről. 
Előadó: Ráczkevi Lajos polgármester

4. Aktuális ügyek.

Papkeszi, 2020. október 7.
Ráczkevi Lajos 

polgármester

Idősek napjára
„A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota. Csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről. Az évek múl-
ásával ráncossá lesz az arcod, de ha kialszik benned a lelkesedés, akkor a lelked ráncosodik meg. Az ember - akár tizenhat éves, akár hat-
vanhat - csodára szomjazik, elámul a csillagok örökkévalóságán, a gondolatok és a dolgok szépségén. Olyan fiatal vagy, mint reményeid, 
olyan öreg, mint kétségeid. Olyan fiatal vagy, mint önbizalmad, olyan öreg, mint félelmed. Fiatal, mint hited, öreg, mint csüggedésed. 
Fiatal vagy, amíg befogadod a szépség, az öröm, a merészség, a nagyság, az ember, a föld és a végtelenség hírnökeit.”

Albert Schweitzer

Ezekkel a gondolatokkal köszöntjük a település szépkorú lakóit az idősek világnapja alkalmából. Külön 
köszöntjük a településrészek legidősebb lakóit:
Papkeszin Klemencz Kálmánné, Ilonka nénit (95 éves) és Valkai Pált (87 éves lesz ebben az évben).
Colorchemia lakótelepen Pongrácz Ferencné Teri nénit (90 éves) és Balázs Tamást (87 éves).

Jó egészséget és hosszú, boldog életet kívánunk Papkeszi község szépkorú lakóinak.
Ráczkevi Lajos 

polgármester
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Most érdemes napelemrendszer kiépítésén gondolkozni!

Ha most tervezi napelemrendszer felszere-
lését családi házára, a legjobbkor teszi: fo-
lyamatosak a kedvező feltételű pályázatok, 
ráadásul egy hatalmas tapasztalattal rendel-
kező céget tudunk a figyelmébe ajánlani: a 
veszprémi Solar-Rendszerépítő Kft. munka-
társai a tervezéstől a kivitelezésig segítenek 
Önnek.

A Solar-Rendszerépítő Kft. az elmúlt 15 év alatt több mint 750 ezer napelemet telepített itthon
és külföldön. Jelenleg 35 saját alkalmazottal dolgoznak, családi házakat, ipari csarnokokat, és földi telepí-
tésű erőműveket építenek. A cég a legkorszerűbb gépekkel, szerszámokkal, anyagokkal dolgozik, követve 
az újdonságokat és a folyamatosan bővülő igényeket napra készen.
Az évek alatt legmagasabb minőséget előállító európai és ázsiai gyártókkal kerültek közvetlen kapcsolat-
ba – LG, Sharp, Fronius –, melyekkel egyben megbízott képzett szerviz partnerek is lettek. A Dunántúli 
régióban például az LG napelemek legnagyobb képviseletét látják el.
A megrendelőnek csak az elképzelését kell megfogalmaznia, a Solar-Rendszerépítő Kft. teljes körű szol-
gáltatást nyújt: minden elkötelezettség nélkül előzetesen felméri az igényeit, elkészíti a kalkulációt, ezt kö-
vetően pedig a hitelpályázat megírásától kezdve az engedélyezésen át az anyagbeszerzésig és a kivitelezésig 
minden feladatot elvégez a legmagasabb minőségben.
– A lakosság és a cégek egyre inkább ezt az energiaforrást választják, mert környezetkímélő, olcsó és most, 
hogy pályázat is igényelhető hozzá, a korábbinál is jobban kifizetődő  napelemekkel előállítani a család, 
illetve a cég számára szükséges elektromos energiát – mondja Szakos Ferenc, aki társával, Puha Tamással 
hozta létre a Solar-Rendszerépítő Kft.-t.
– Az elmúlt tíz év alatt kevesebb mint a felére csökkent a rendszer ára, miközben a technológia jelentősen 
fejlettebb lett. A rendszer bekerülési költsége 8–10 év alatt térül meg, az azt követő 20-25 évben ingyenes 
lesz a megrendelő számára a villamos energia fogyasztás, ez természetesen a minőségi anyag összeállításra 
vonatkozik.
A jelenlegi lakossági támogatási formában 10 százalékos előleggel és egyéb ráfordítás nélkül igényelhetnek 
nulla forintos hitelt a megrendelők, ezután 1-1,5 hónap alatt szolgáltatói és banki  ügyintézéssel együtt 
elkészítjük, beüzemeljük a rendszereket.
– Tudni kell, hogy személyre szabott konstrukcióval a hiteltörlesztő részlet kevesebb lehet, mint a megren-
delő korábbi havi energiaszámlája – mondja a szakember. – Ha minőségi anyagokból építünk jó rendszert, 
akkor pedig garantált a plusz tíz év ingyen energia.
Azt, hogy a lakosság mennyire elkötelezett a költségkímélő megújuló energia mellett, mutatja, hogy a cég 
felé egyre több megrendelés érkezik.

Solar-Rendszerépítő Kft. 
+36 30 298 55 85 
+36 70 638 2339 
info@solar-re.hu 
www.napelemveszprem.hu 
8200 Veszprém, Budapesti út 75.
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Nyertes LEADER pályázat a papkeszi Kultúrház 
vizesblokkjának felújítására és akadálymentesítésére

A Papkeszi Községi Önkormányzat 2019. március 12-én támo-
gatási kérelmet nyújtott be a papkeszi Kultúrház LEADER szel-
lemiségű infrastrukturális fejlesztésére, amelynek eredményeként 
5.281.000 Ft összegű vissza nem térítendő, 100%-os támogatá-
si intenzitású európai uniós támogatást nyert a Vidékfejlesztési 
Program (VP) „Helyi identitást és közösségi együttműködést 
segítő fejlesztések támogatása” című, VP6-19.2.1.-7-2-17 kód-
számú helyi felhívás keretében.
A Támogatói Okirat 2020. április 16-án lépett hatályba.
A kivitelező kiválasztása megtörtént, megkezdődhetnek a felújítási 
munkálatok. A beruházás végleges műszaki átadás-átvételének ter-
vezett időpontja a szerződéskötéstől számított 390 nap, de kivitelező 
jogosult az előteljesítésre.
A projekt közvetlen célja Papkeszin a Kultúrházban található vi-
zesblokk felújítása és teljes körű (fizikai és infokommunikációs) 
akadálymentesítése a közösségi tevékenységek, a helyi fejlesztési 
igények támogatása és a közösségfejlesztő programok színvonala-
sabb megvalósítása érdekében.
A vizesblokk jelenleg nagyon rossz műszaki állapotban van. A 
padló járólapja feltöredezett, így balesetveszélyes és a takarítást is 
nehezíti. Az épületrész jelenleg nem hőszigetelt, így a téli haszná-
lata nagyon költséges, a fűtés ellenére is előfordulnak fagyási prob-
lémák. A tetőhéjazat jelenleg egy töredezett hullámpala fedés. A 
hullámpala alatt nincs semmilyen hőszigetelés, a belső légtér felett 
egy farost lemezt rögzítettek a szarufákra. A szarufák állapota ki-
elégítő, cseréjük nélkül is jelentősen javítható az épületrész műszaki 
állapota. A hullámpaláról a csapadék-víz elvezetése nem megoldott, 
így eső esetén a csapadékvíz a vizesblokkok bejárati ajtajai felett fo-
lyik le a tetőről, ezzel nehezítve a bejutást.
A Kultúrház kisterme egy fedett tornácon keresztül közelíthető 
meg, a tornácról egy 21 cm-es fellépési magasságú lépcsőfokkal. 
A tornácról kilépve egy rossz állapotú, változó belépési mélységgel 
és fellépési magassággal épült beton lépcsőn lehet jelenleg megkö-
zelíteni a vizesblokkokat. A tornác padlószintje, és a vizesblokkok 
padlószintje között 74 cm magassági különbség van. Jelenleg a 
vizesblokkok nem akadálymentesítettek. Az akadálymentes ki-
alakításhoz a belső válaszfalak elrendezését át kell alakítani. A vi-
zesblokkok megközelítése is átalakítást igényel az akadálymentes 
megközelítéshez.
A rossz műszaki állapotú padló felújításával megoldanánk a padló 
vízszigetelését is, a kialakítandó új burkolat védelme érdekében. A 
jelenlegi padló elbontásával egyidejűleg, a helyiség új padlószintjét 
a jelenleginél 15 cm-el alacsonyabban terveztük kialakítani, ezzel 
csökkentve az akadálymentes feljutáshoz szükséges rámpák hosszát. 
Az akadálymentes megközelítés megoldásához a lépcső helyett egy 
rámpát kell kialakítani. A rámpa első karja a tornácon kezdődik, 17 
cm-t emelkedik fel, 8%-os meredekséggel. Ezzel a rámpával a kiste-
rem akadálymentes használata is megvalósul. A második rámpakar 
a jelenlegi rossz állapotú betonlépcső helyén kerül kialakításra. Itt 
további 40 cm szintkülönbség hidalható át. A rámpa érkezéséhez 
egy 1,50 m széles térkő járdát terveztünk, amely a vizesblokkok be-
járatához vezet.
A vizesblokkon belül a férfi és a női helyiségek helyet cserélnek. A 
tervezett átalakítással a női és akadálymentes mosdóba egy lehajt-
ható pelenkázót is terveztünk. A férfi WC kialakításánál ügyeltünk 

a vizeldék intimebb elhelyezésére, ezért szeméremfallal választot-
tuk le az előtértől, így az előtér használata, a kézmosás folyamata el-
különül a vizeldék használatától. A tervezett új falakat gipszkarton 
falból terveztük. A női és a férfi mosdókat elválasztó falszerkezetbe 
szellőzők beépítését terveztük, ezzel biztosítva a két ablak kinyitá-
sával a szellőzést.
A homlokzati falak 10 cm polisztirol hab hőszigetelést kapnak a 
hőveszteségek csökkentése érdekében. A tetőszerkezetbe is beépí-
tésre kerül hőszigetelő anyag. A szarufák között 15 cm-es légréteg 
kőzetgyapot kitöltést kap. A tetőhéjazat cseréje megtörténik. Ál-
lókorcos fémlemez fedés, és az ehhez szükséges rétegrend készül a 
meglévő szarufák tetején. A tetőről az esővizet függőeresz csatorna 
segítségével elvezetjük, így a jelenleg hiányos esővíz elvezetést ki-
alakítjuk.
A projekt során 3 civil szervezettel, a Mozgássérültek Veszprém 
Megyei Egyesülete – Balatonfűzfő és Térségének Mozgássérültek 
Csoportjával, a Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klubbal és a Papkeszi 
Polgárőrséggel kívánunk együttműködni.
Projektünk segíti a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú 
Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájában meghatározott célkitűzé-
sek elérését azzal, hogy előmozdítja a helyi lakosság humán- és köz-
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű (akadálymentes) és színvona-
lasabb hozzáférését, elérését. A kulturált vizesblokk révén javul az 
épület esztétikai megjelenése, az akadálymentesítéssel bővülhet az 
intézményt használók köre, a látogatók, a helyi közösségek és civil 
szervezetek, valamint a meghívott előadók komfortérzete maga-
sabb lesz a programok lebonyolítása során. A beruházást követően 
további, a helyi közösségeket érintő programok szervezésére nyílik 
lehetőség.

Ráczkevi Lajos polgármester
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Elismerések átadása
Augusztus 20-án került sor az elismerések átadására. 
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete két elis-
merés adományozásáról döntött ebben az évben. 
A „Papkesziért” Érdemérmet 2020-ban Bollók Gyula részére ado-
mányozta a Képviselő-testület, a településen végzett kiemelkedő 
pedagógiai tevékenysége elismeréseként. 
„A kitüntetésre javasolt 2009 év óta a Bocskai István Reformá-
tus Általános Iskola igazgatója. Pedagógus szakvizsgát tett ta-
nügyi-igazgatási szakon Egerben, az Eszterházy Károly Főiskolán. 
Okleveles pedagógiai tanár képesítését Veszprémben, a Pannon 
Egyetemen szerezte. Vezetése alatt intézményében egységes, magas 
színvonalú oktatás valósult meg, és jelenleg is folyik. Tevékeny sze-
repe van a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócso-
portja projektjében, mint Online diagnosztikus mérések fejlesztő, 
együttműködő pedagógus. Nevelési Oktatási Program fejlesztő pe-
dagógus az OFI-nél. Részt vesz szaktanácsadó-tanítóként a kiemelt 
figyelmet igénylő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának 
segítése szakterületén, pedagógiai mérés-értékelési szakterületen 
és tanügy-igazgatási szakértőként az intézményvezetői szaktanács-
adásban.

Az iskolában fontos szerepet játszott a bántalmazásellenes program 
bevezetésében.
Az iskola pedagógusaival, diákjaival Papkeszi község társadalmi, 
kulturális életében meghatározó szereppel bírnak, amelyben nagy 
szerepe van.” (a felterjesztés indoklása)
A Képviselő-testület 2020-ban legifjabb Varga Lajos részére „Jövő 
reménysége” díjat adományozott példamutató közösségi munkája 
elismeréseként.
„A Bocska István Református Általános Iskola kiváló tanulója volt, 
az idén fejezte be alapfokú tanulmányait. Szeptembertől megkez-
di középiskolai tanulmányait Veszprémben. 2015 szeptembere óta 
a BIRÁI Apród szakasz tagja, ahol elméleti és gyakorlati képzést 
kapott az Apród program szerint. Minden tanulmányi év végén 
sikeres vizsgát tett és rendfokozatban soron, előléptetésben része-
sült. Kiváló közösségi ember, a kapott feladatokat példamutatóan 
megoldja, bajtársainak, a fiatalabb apródoknak kiváló segítője. 
Részt vett a MATASZ többnapos túlélő táborában, ahol a túlélő 
technikákat jól elsajátította. 2016-ban résztvevője volt a Veszp-
rém megyében megrendezett országos Toborzó emlékfutásnak. A 
haditechnikai elméleti, gyakorlati és sportversenyeken nagyszerű 
eredményeket ért el csapattársaival. A NATO hetven éves” három-
fordulós versenyen negyedik, az „Apródok hét próbáján” második 
helyezett csapat tagja. A helyi lövészversenyt több alkalommal 
megnyerte. Különböző helyszíneken ünnepi megemlékezések, ko-
szorúzások, díszőrségek, protokoll rendezvények résztvevője, ahol 
apródtársaival katonai tiszteletadással, önállóan képesek szolgá-
latot teljesíteni. Kiváló fizikai felkészültséggel, jó állóképességgel 
rendelkezik, teljesítette téli időjárási viszonyok között a XX. Doni 
Hősök Emléktúrát.” (A felterjesztés indoklása.)
Ezúton is gratulálok mindkét díjazottnak, köszönöm eddigi mun-
kájukat, mindazt, amit a településért tettek. Igazgató úrnak további 
sikeres és eredményes iskolavezetést kívánok, Varga Lajosnak pedig 
sok sikert a középfokú tanulmányaihoz.

Savanyu Beáta 
kulturális szervező

Az aradi vértanúkra emlékeztünk



8  2020. októberPapkeszi Hírlap

Szüreti mulatság
A legutóbbi, településünkön megvalósított szüreti mulatság, ami-
kor felvonulás és műsor is volt, 5 évvel ezelőtt történt. Talán idősze-
rű volt már egy ilyen jellegű rendezvény. Nem könnyű beszámolót 
írni erről a programról, annak ellenére, hogy a műsorban fellépő 
csoportok egytől egyig kiváló, színvonalas műsorral látogattak el 
hozzánk. Egy olyan érdekes és minőségi műsort sikerült összeállí-
tani és megvalósítani, ami az egyik oka annak, mennyire sajnálom, 
hogy a közönség lényegesen kevesebb létszámú volt, mint az összes 
fellépő. Jó lett volna, ha sokkal többen lesznek részesei ennek a ren-
dezvénynek, jó lett volna, ha a fellépő csoportok szívélyes, lelkes 
előadását többen látják, így többen átélhették volna azt a varázsla-
tot, ami a műsorszámok ideje alatt elárasztotta a színpadot, és talán 
leszivárgott a nézőtérre is, a közönség soraiba.
Tudom, mindannyian nehéz időszakot élünk meg. Tudom, hogy 
vannak közöttünk olyanok, akik félnek, és ez a félelem érthető. 
Az idei egyetlen szabadtéri szórakoztató rendezvényünk volt a szü-
reti mulatság, amely 15 órakor vette kezdetét a felvonulással.
16 órakor kezdődött a közösségi parkban a műsor, amelyben fellé-
pett a Sorstárs Népdalkör, majd a Balatonalmádi Néptáncműhely, 
a veszprémi Kőris Zenekar, végül pedig a tapolcai Batsányi Tánc-
együttes. Gyönyörködhettünk a népi dallamokban, a vidám tán-
cokban és a csodaszép népviseletekben.
A műsort követően megvendégeltük mind a nézőközönséget mind 
pedig a fellépőket. A zsíros- és töpörtyűkrémes kenyér mellett ven-
dégeink megkóstolhatták Sári Gyula füstölt termékeit is, melyeket 
adományként kaptunk. A felvonuláshoz segítséget (járművet) kap-

tunk Kiss Sándortól, Csizmadia Ferenctől és Sohajda Menyhérttől. 
Kisbírónk ebben az évben (is) Barnóczki Bertold Boldizsár volt, a 
bíróné Raffael Boglárka, a bíró pedig Toldi Gergő.
Köszönöm minden önkéntesnek a segítségét: Czotter Edinának, 
Kiss Irénnek, Tóth Andreának, a Sorstárs Népdalkörnek és Íz-őr-
zők csoportjának. 

Savanyu Beáta 
kulturális szervező
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A Református Egyházközség hírei
A Papkeszi Református 
Egyházközség Elnöksége-
ként szeretettel tudatjuk a 
hírt, hogy a Papkeszi Re-
formátus Egyházközség 
pályázatot nyert a Magyar 
Falu Program keretein 
belül. A pályázat lehető-
vé teszi, hogy gyülekezeti 
házunk közösségi terét 

átalakíthassuk, hogy megújult formájában, korszerűbb feltételek-
kel szolgálhassa a gyülekezetet. Ezen kívül egy közösség - szervező 
munkatárs segíti az egyházközség életét, az Iskolával való kapcso-
latot a pályázatnak köszönhetően. Pethő-Pataki Szilvia a települé-
sünkön képviselőként is tevékenykedik, örömmel vállalt szerepet az 
egyházközség életében: „Köszönöm a megtisztelő feladatot! Bízom 
abban, hogy minél több közösségi eseményen találkozhatunk, vala-
mint abban, hogy hatékonyan tudunk együtt dolgozni a gyüleke-
zet tagjaival az itt élők javára.”

Tájékoztatás
Tisztelt Papkesziek!
Az elnyert pályázat céltámogatás. Felhasználása kizárólag a támo-
gatási okiratban meghatározott feladatokra vonatkozik. Sokak 
számára nem ismert az a tény, hogy az egyházközségek fenntartá-
sát, működési feltételeit a gyülekezet tagjai biztosítják a törvényes 
gazdálkodás szabályai szerint. Az államtól normatívát az oktatási 
intézmény kap, a gyülekezet nem. Attól a szám adattól, ami nép-
számláláskor a településünkön magukat reformátusnak vallók-
ról adott tájékoztatást, messze elmarad azok száma, akik vállalják 
a lelki közösséghez tartozást, és annak anyagi terheiben is osztoz-
nak. Az egyházközségre hárul a templom, a parókia, a lelkészi állás 
fenntartása. A település iskolája fennmaradása okán is szükséges, 
hogy az egyházközség ne veszítse el önállóságát, - aminek a jelen-
legi folyamatok nem kedveznek. Pályázati támogatásokat is csak 
úgy nyerhetünk el továbbra is, ha az itt élők vállalják a maguk erő-
feszítését saját közösségük érdekében. Ezért fordulunk a közvéle-
ményhez, hogy az elődeink örökségét közös erőfeszítéssel őrizzük 
meg a jövő nemzedék számára.  Egyszerű bölcsesség az, ha egy adott 
terhet többen visznek, az egy főre eső rész kisebb, ha pedig fordít-
va van, a kevesek belefáradnak a „cipekedésbe”. Adja Isten, akitől 
imádságban segítséget kérünk bajaink között, hogy megízleljük az 
összetartozás örömét, és közösségünk tagjain keresztül képes le-
gyen küldetését teljesíteni az itt élők javára. Figyelmükbe ajánljuk a 
Papkeszi Református Egyházközség elnevezésű nyilvános facebook 
csoportunkat, ahonnan lelki tartalmakat és információkat is nyer-
hetnek. Szeretettel hívogatjuk Önöket alkalmainkra  és tagjaink 
sorába.

* * *
Egy elgondolkodtató történet, amit szívesen osztunk meg:
A történet egy öregemberről szól, aki Kentucky hegyei közt élt fi-
atal unokájával. Minden reggel a nagyapa korán kint ült a konyhá-
ban, és olvasta régi, megviselt Bibliáját. Az unokája, aki ugyanolyan 
szeretett volna lenni, mint ő, mindenben utánozni igyekezett a 
nagyapját. Egyik nap megkérdezte, „Papa, én is próbálom olvasni 
a Bibliát úgy, mint te, de nem értem azt, és amit értek, azt is elfelej-
tem, amint becsukom. Mire jó a bibliaolvasás?”

A nagyapa, aki közben szenet tett a tűzre, csendesen odafordult 
hozzá, és azt mondta: „Fogd meg ezt a szenes kosarat, menj le a 
folyóhoz, és hozz egy kosár vizet!” A fiú úgy tett, ahogy mond-
ták neki, bár az összes víz kicsurgott a kosárból, mielőtt visszaért 
volna a házhoz. A nagyapa nevetett, és azt mondta, „A következő 
alkalommal egy kicsit jobban szedd a lábad!”, és visszaküldte azzal, 
hogy próbálja újra. Ezúttal a fiú gyorsan futott, de a kosár csak üres 
volt, mire hazaért. A szuszból kifogyva mondta nagyapjának, hogy 
lehetetlen a kosárban vizet hozni, és elindult, hogy vödröt kerítsen 
a kosár helyett. Az öregember ezt mondta, „Nem akarom, hogy 
vödörrel hozd a vizet; én egy kosár vizet kérek. Meg tudod te azt 
csinálni, csak nem igyekszel eléggé”, ezzel el is indult, nyilvánvaló-
an azzal a szándékkal, hogy megnézi, hogyan sikerül a következő 
forduló. Bár a fiú tudta, hogy lehetetlen, most már csak azért törte 
magát, hogy lássa a nagyapja az igyekezetét. Megmerítette a kosa-
rat, és futott, ahogy csak tőle telt. Természetesen sokkal azelőtt, 
hogy elérte volna a nagyapját, a kosár már üres volt. Alig bírt be-
szélni, „Látod, papa, nincs értelme, ugye te is így gondolod?”. Az 
öregember azt mondta: „Nézd meg a kosarat!”. A fiú ránézett, és a 
kosár másmilyen volt. A régi, piszkos szenes kosár helyett egy tiszta 
kosár volt.
„Fiam, ez történik akkor is, amikor a Bibliát olvasod. Lehet, hogy 
nem érted, vagy nem emlékszel mindenre, de amikor olvasod, az 
kívül-belül megváltoztat. Ez Isten munkája az életünkben. Ez az, 
amit csak Isten tud elvégezni, átalakítani bennünket kívül-belül, 
és lassan Krisztushoz, a Fiához hasonlók leszünk. Szánj időt, hogy 
elolvass Isten szavából valamennyit mindennap! Élj egyszerűen, 
szeress nagyvonalúan, törődj őszintén, beszélj kedvesen, a többit 
hagyd Istenre.

Forrás: Békehírnök CI. évf. 5. szám

MEGHÍVÓ
 

Papkeszi Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

a Magyar Falu Program „Temető fejlesztése” alprogramban 
nyert támogatás felhasználásával 

bővítette a községi temetőben lévő urnafalat, 

továbbá saját forrásból megvalósította a ravatalozó 
nyílászáróinak cseréjét 

és felújíttatta az épület homlokzatát.

A beruházások ünnepélyes átadására  
az egyházak képviselőinek részvételével

2020. október 29-én 16 órakor kerül sor.

Megtisztelő megjelenésükre számítunk!
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Figyeljünk a gyalogosokra! 
A balesetek megelőzése közös érdek!

Az ősz beköszönte, a látási és közlekedési viszonyok rosszabbra for-
dulása újra aktuálissá tette, hogy foglalkozzunk ezzel a témával. A 
közlekedés legvédtelenebb résztvevőire, a gyalogosokra hívjuk fel a 
figyelmet. Az őket ért közlekedési balesetek szinte minden esetben 
személyi sérüléssel járnak, és igen gyakran súlyos, illetve tragikus 
kimenetelűek.
Annak érdekében, hogy ne váljanak közlekedési baleset sérültjeivé, 
áldozatává, mind maguk a gyalogosok, mind a járművezetők rend-
kívül sokat tehetnek.

Kérjük a gyalogosokat:
•  A számukra kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, fokozott óvatosság-

gal és körültekintéssel haladjanak át!
•  Minden esetben győződjenek meg arról, hogy az elsőbbséget 

megadják-e számukra, biztonságosan át tudnak-e menni az úton!
•  Legyenek mindig kiszámíthatóak! Soha ne tegyenek hirtelen 

mozdulatokat (például irányváltást), amennyiben az úttest köz-
vetlen közelében gyalogolnak!

•  Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a sötét ruházat 
nehezen észlelhető. Lehetőség szerint ilyenkor viseljenek élénk 
színű, jól látható ruhadarabokat vagy tegyenek táskájukra látha-
tóságot elősegítő eszközöket!

•  Ha az úttesten gyalogolnak, akkor vannak a legnagyobb bizton-
ságban, ha a bal oldalon, a menetiránnyal szemben közlekednek 
(lakott területen kívül ez kötelező, lakott területen belül pedig 
ajánlott).

•  Olyan helyen, ahol a járművekkel szemben nincs elsőbbségük, 
csak akkor lépjenek az úttestre, ha meggyőződtek arról, hogy át-
haladásukkal a járműforgalmat nem zavarják!

Felhívjuk a járművezetők figyelmét:
•  Haladásuk során kellő körültekintéssel közelítsék meg a gyalo-

gos-átkelőhelyeket!
•  Kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a járművekkel a gyalogosok részé-

re elsőbbséget kell adni!
•  Útkereszteződésnél a bekanyarodó járművel - kijelölt gyalo-

gos-átkelőhely hiányában is - elsőbbséget kell adni a gyalogos-
nak!

•  Azt a helyet, ahol a gyalogosnak elsőbbsége van, a jármű veze-
tőjének csak olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a 
vezetője az elsőbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni!

•  Próbáljanak szemkontaktust felvenni az úttesten átkelni szándé-
kozó gyalogossal annak érdekében, hogy ne alakuljon ki baleset-
veszélyes helyzet!

Kérjük a közlekedés valamennyi résztvevőjét, hogy figyeljenek 
egymásra és maradéktalanul tartsák be a KRESZ szabályait!

Balesetmentes közlekedést kíván 
a Balatonalmádi Balesetmegelőzési Bizottság!

…hogy mindenki hazaérjen! 

Forrás: police.hu, MRFK Veszprém

Ittasan vezettek a sofőrök, 
a járőrök elfogták őket

A balatonalmádi rendőrök hét ittas járművezetővel szemben foly-
tatott vizsgálatot fejeztek be augusztus első hetében.
Közúti ellenőrzések során – 2020. július 27-ét megelőzően – a Ba-
latonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területén szűrték ki a 
forgalomból a rendőrök azt a hét sofőrt, akik a gyanú szerint veze-
tésük megkezdése előtt szeszes italt fogyasztottak. A legfiatalabb 
sofőr 21, a legidősebb 78 éves volt. Egy olyan sofőr volt köztük, aki 
autójával Litéren balesetet szenvedett, mert egy balra ívelő kanyart 
nem tudott bevenni, kisodródott, majd az árokba hajtott, a férfi 
megsérült.
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban 
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott bünte-
tőeljárást a sofőrökkel szemben, amelyek során a szükséges eljárási 
cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az ügyészségnek.

Magyarországon a gépjárművek vezetőire a zéró tolerancia vonat-
kozik vezetés előtti alkohol fogyasztás tekintetében. Gyakori az 
úgynevezett maradványalkohol a szervezetben, amikor valaki az 
esti alkohol fogyasztása után úgy ül a volán mögé, hogy még nem 
tisztult ki a szervezetéből az elfogyasztott mennyiség.
A kerékpárosokra nem vonatkozik ugyan a zéró tolerancia, de vo-
natkozik a vezetésre képes állapot elvárása. A sérüléssel járó balese-
tek között gyakran találkozunk ittasság miatt elesett kerékpárossal.
Ne a büntetéstől féljen, aki ittasan ül volán mögé, hanem a felelőt-
lenségtől, amely a saját és mások egészségét és életét veszélyetető 
magatartáshoz vezet.

…hogy mindenki hazaérjen!
Stanka Mária r. őrnagy

Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Papkeszi Hírlap
Kiadó: Papkeszi Község Önkormányzata • Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság • Felelős szerkesztő: Savanyu Beáta

Készült: Tradeorg Nyomda Kft., Fûzfőgyártelep • Felelős vezető: Tóth Zoltán



2020. október  11Papkeszi Hírlap

Figyelem! Ismét unokázós csalók!
Egy csopaki, egy herendi és két balatonfüredi idős asszonyt ejtet-
tek tévedésbe az elkövetők a napokban. A Veszprém Megyei Ren-
dőr-főkapitányság a megelőzés lehetőségeire hívja fel a lakosság 
figyelmét.
Csopakról, Balatonfüredről és Herendről érkeztek bejelentések a 
rendőrségre 2020. május 9-14. között arról, hogy ismeretlen tettes 
időseket hívott fel telefonon, majd a telefonáló egyszer a hívott fél 
szomszédjának adta ki magát, egy alkalommal egy közlekedési bal-
eset részese és az állítólagos unoka, két esetben pedig csak az unoka 
nevében érkezett hívás. A telefonáló mindegyik alkalommal azt 
állította, hogy autóbalesetet szenvedett, valamint sürgősen pénzre 
van szüksége, melyért akadályoztatására hivatkozva egy férfit sze-
mélyesen elküld. Egyik esetben a pénzért megjelenő személy kérte 
is a sértettet, hogy ne hívja vissza az unokáját, mert ő a hazafe-
lé tartó vezetés miatt nem tudja majd felvenni a telefont. Három 
sértett egy-egy nagyobb összeget át is adott a csalónak, a negyedik 
alkalommal pedig egy szerencsés véletlen miatt hiúsult meg a pén-
zátadás.
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a lakosság figyel-
mét, hogy a csalók általában telefonkönyv alapján, találomra hívják 
fel a potenciális célpontokat, de az is előfordul, hogy előzetesen a ki-
szemelt áldozat lakókörnyezetében puhatolóznak vagy a közösségi 
oldalakon megadott információkat felhasználva teszik hihetőbbé tör-
ténetüket. A leggyakoribb színlelt ok, hogy az unoka vagy valamely 
hozzátartozó balesetet szenvedett, az okozott károk rendezése miatt 
pedig pénzre van szüksége. Mivel közvetlen találkozáskor könnyen ki-
derülne, hogy nem ő a hozzátartozó, ezért rendszerint a pénzért egyik 
ismerősét küldi.

Ilyen esetekben azonnal ellenőrizzék a hívás valóságtartalmát! 
Tegyék le a telefont, és hívják fel mindig azt a személyt, akire az 
ismeretlen telefonáló hivatkozik! Járjanak utána, hogy valóban baj 
van-e! Tegyenek fel ellenőrző kérdéseket az állítólagos unokának! 
(Hogy hívnak? Mikor születtél? Mikor találkoztunk utoljára?)

Az áldozattá válás elkerülése érdekében kérjük, fogadják meg az 
alábbi tanácsainkat:

•  Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magánügye-
ikről, hiszen ezeket az információkat a bűnelkövetők felhasznál-
hatják!

•  Soha ne nyissanak ajtót idegeneknek, és bármilyen indokra is 
hivatkoznak, ne adjanak nekik pénzt!

•  Gyanús idegenek látogatása esetén jegyezzék meg személyleírá-
sukat, írják fel járművük rendszámát!

•  Amennyiben az ismeretlenek valamely szolgáltató dolgozója-
ként mutatkoznak be, minden esetben kérjék el igazolványukat, 
majd a szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán ellenőrizzék!

•  Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni Ön 
vagy hozzátartozója sérelmére, vagy bűncselekmény áldozatává 
váltak, hívják azonnal a 112-es segélyhívószámot!

•  A rendőrség arra kéri az idősek családját, közvetlen ismerőseit, 
hogy hívják fel rokonuk figyelmét a fentiekhez hasonló történe-
tekre, bűnelkövetési módszerekre.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN 
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során? 

Ne hagyja annyiban! 
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg! 

Vegye fel velünk a kapcsolatot!  
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány  

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384  

E-mail: panasz@cchr.hu  
Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!” 

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

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

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

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

mailto:panasz@cchr.hu
http://www.emberijogok.hu/
mailto:info@cchr.hu
http://www.emberijogok.hu/
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