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Önkormányzati hírek
Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő Testülete a 2021.
szeptember 29. napján megtartott Képviselő-testületi ülésen az
alábbi ügyekben döntött:
• 92/2021. (IX. 29.) számú Képviselő-testületi határozattal,
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Balatonalmádi járás kötelező felvételt biztosító általános iskolái
körzethatárainak meghatározásával egyetértett.
• 93/2021. (IX. 29.) számú Képviselő-testületi határozattal,
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kelet-Balatoni Önkormányzati Társulás 2020. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadta.
• 94/2021. (IX. 29.) számú Képviselő-testületi határozattal,
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021.
évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz és úgy döntött, hogy a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatot kiírja.
• 95/2021. (IX. 29.) számú Képviselő-testületi határozattal
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a YEX
788 forgalmi rendszámú műszaki nélküli IFA gyártmányú HK
5-1 típusú utánfutó értékesítéséről döntött. Az utánfutó értékesítési árát minimum 250.000 Ft-ban határozta meg.
• 96/2021. (IX. 29.) számú Képviselő-testületi határozattal
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a YEW
481 forgalmi rendszámú műszaki nélküli Bjelovar gyártmányú
Trornica Tratora TT 826 típusú traktor értékesítéséről döntött.
A traktor étékesítési árát minimum 300.000 Ft-ban határozta
meg.
• 97/2021. (IX. 29.) számú Képviselő-testületi határozattal
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TZK
tolólap és ágzúzó értékesítéséről döntött. A TZK tolólap értékesítési árát minimum 60.000 Ft-ban az ágzúzó értékesítési árát
minimum 100.000 Ft-ban határozta meg.
Az eszközök értékesítése 2021. október hónapban megtörtént.
Az eladásból befolyt összeget a Képviselő-testület hasonló funkciót szolgáló gépek beszerzésére kívánja fordítani.
• 99/2021. (IX. 29.) számú Képviselő-testületi határozattal
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
mammográfiás szűrővizsgálatra szervezett utazást biztosított az
érintett 45 év feletti papkeszi lakosú nők részére.
A szervezett szűrésre történő beutaztatás lehetőségét 197 mammográfiás szűrővizsgálatra behívott nő lakosból 11 fő vette igénybe.

• A rendőrségi beszámoló után következett a Nitrokémia Zrt. képviselőinek tájékoztatója a lakóhelyi környezet állapotáról, Colorchemia ipartelep kármentesítéséről. A tájékoztatót követően a
felmerült kérdésekre a Nitrokémia Zrt. képviselői válaszoltak.
• A tájékoztató után Ráczkevi Lajos polgármester beszámolt a jelenlévőknek az önkormányzat 2021. évi tevékenységéről, pénzügyi-gazdasági helyzetéről.
A Képviselő-testület 2021. október 27-én közmeghallgatást
tartott Papkeszi Községháza tanácstermében.
• Hermann Róbert rendőr őrnagy ismertette a jelenlévőknek a település közbiztonsági helyzetét. Az ismertetőt követően a felmerült kérdésekre a rendőr őrnagy úr válaszolt.
• Radács Attila és Hegyi Zoltán a Bakonykarszt képviselői beszámolót tartottak Papkeszi település ívóvíz hálózatával kapcsolatosan, majd válaszoltak a megjelentek által feltett kérdésekre.
• Ráczkevi Lajos polgármester tájékoztatta a jelenlévőket az önkormányzat 2021. évi tevékenységéről, pénzügyi-gazdasági helyzetéről.
A beszámolók után a Képviselő-testület
• Papkeszi Község Önkormányzatának 2021. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló előterjesztés elfogadásáról döntött,
• Megalkotta a Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 27.) önkormányzati rendeletét a 2021. évi
költségvetésről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
• Megalkotta a Papkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (X. 27.) önkormányzati rendeletet a 2021. évi
igazgatási szünet elrendeléséről.
A rendelet értelmében a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Papkeszi Kirendeltsége 2021. december 23. napjától
2021. december 31. napjáig igazgatási szünetet tart. (A hivatal
anyakönyvi ügyelet tartása mellett zárva tart.)
• Megalkotta Papkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (X. 27.) önkormányzati rendeletet a pénzbeli
és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosítására.

A Képviselő-testület 2021. október 26-án közmeghallgatást
tartott a Vitéz Bartha Andor Művelődési Házban.
• Az érdeklődők meghallgathatták Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetőjének Borbély Zoltán r. alezredes, rendőrkapitány
részletes beszámolóját a Papkeszi település közbiztonsági helyzetéről. A tájékoztatót követően a felmerült kérdésekre a rendőrkapitány úr válaszolt.
Papkeszi Hírlap
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Tájékoztató az Önkormányzat 2021. évi tevékenységéről
(Ráczkevi Lajos polgármester közmeghallgatásokon ismertetett beszámolója)
Tisztelt Papkeszi lakosok!
Az előző közmeghallgatás óta eltelt egy év, ismét számot adunk településünk lakóinak a végzett munkáról, sikereinkről, nehézségeinkről, az előttünk álló feladatokról, terveinkről.
Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatom Önöket:
Papkeszi Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési
főösszege: 186.538.000 Ft, melynek legnagyobb részét a kötelezően ellátandó feladatokra kell, hogy fordítsa az önkormányzat. A
kötelező feladatokon túl az önként vállalt fejlesztésekre, civil szervezeteknek nyújtott támogatásokra csak saját forrásból van lehetőség, azonban azok alacsony összege nem igazán engedi „nagyban”
álmodni a Képviselő-testületet.
A költségvetés végrehajtásának I-III. negyedévi alakulása a következő:
Bevételek alakulása:
Bevételeink közül a központi költségvetési támogatások időarányosan teljesültek. A 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzet (COVID-19) nemcsak a 2020. évi, hanem a 2021 évi működést is jelentősen befolyásolta.
Papkeszi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének tervezésekor az iparűzési adóbevétel felével, 13.975.000 Ft-tal számoltunk. Az államkincstár VESZ-ÁH/10-58/2021 iktató számú
levelében, 2021. június 11-én értesítette az Önkormányzatot, hogy
az általuk nyilvántartott adatok alapján a bennünket megillető támogatás összege: 5.549.598 Ft. Ez 8.425.402 Ft-tal kevesebb, mint
a 2021. évi költségvetésünkben tervezett összeg.
A fenti bevételkiesés (amennyiben további támogatást nem kapunk) Papkeszi Község Önkormányzat gazdálkodását megnehezíti, mert nem számoltunk ekkora támogatáskieséssel, de bízunk abban, hogy esetleg a fennmaradó összeget az év végén kompenzálni
fogják.
A kiadási előirányzatok felhasználása szeptember 30-ig a terveknek megfelelően, időarányosan alakult.
A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról
szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletünk módosításra került, a meglévő rendszeres települési támogatások (települési lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás, rendkívüli települési támogatás, születési támogatás, rotavírus elleni védőoltás elleni támogatás)
összege és a jövedelem határ is emelkedett.
Rendeletünkben új támogatási forma került, mely a gyerekek
tanévkezdési kiadásait segíti. A települési tanévkezdési támogatás
összege 15.000 Ft gyermekenként (3-18 év közötti gyermek, illetve középiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytató fiatal).
Összesen 92 kérelem érkeszett Hivatalunkba, ami 2.804.500 Ft
kiadást jelent.
Pályázatok:
1. A Képviselő-testület a korábbi évekhez hasonlóan, az idén is
benyújtotta pályázatát a szociális célú tüzelőanyag biztosítása
iránt. Pályázatunk kedvező elbírálását nyert, 32 erdei m3 tűzifa
beszerzéséhez nyertünk támogatást.

2. Ebben az évben is benyújtottuk pályázatunkat az ún. „BM
támogatás” iránt, melynek segítségével folytatni szeretnénk
a megkezdett út- és járda felújításokat. A pályázaton Papkeszi
község 19.550.000 forint összegű támogatást nyert. Az érintett szakaszok: Papkeszi Fő utca és Kossuth utca összekötő út.
3. Papkeszi Község Önkormányzata 2002-ben csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A pályázat keretében évente 10 hónapon keresztül,
havi 4.000 Ft támogatást biztosít a Képviselő-testület a hátrányos szociális helyzetben lévő, felsőoktatásban részt vevő
hallgatók részére. A pályázat október elején kiírásra került, a
benyújtási határidő november 5-e .
4. Szintén a BM támogatás keretében meghirdetett, települési önkormányzatok fejlesztési igényeinek támogatása címén,
Papkeszi Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatására, 150.000.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk, amely összeget a Kultúrház felújítására fordíthatunk.
5. A Magyar Falu Program keretében nyertünk pályázatot a
„Kistelepülési önkormányzati rendezvények megvalósításához”: 1.000.000 forint vissza nem térítendő támogatás formájában. A pályázati összeg segítségével 3 rendezvényt tudunk segíteni: Idősek napja (ami már lezajlott), Adventi mesedélután
és a Falukarácsony.
6. Szintén a Magyar Falu Program keretében nyertünk
15.000.000 forint vissza nem térítendő támogatást Óvodai
tornaszoba fejlesztésére, melynek célja, hogy az 5000 fő, és az
ez alatti állandó lakosságszámú településeken új sporttermek
jöjjenek létre, vagy a meglévő és elavult állapotú tornaszobák
fejlesztése kerüljenek az óvodákban, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javítása. Az óvodai tornaszobai eszközök és felszerelések beszerzése már megtörtént, a tornaszoba
felújítása januárban fog megkezdődni.
7. A Magyar Falu Program keretében nyerrtünk pályázatot az
„Elhagyott ingatlan közcélra történő megvásárlása” címen.
A pályázat célja: A községekben gyakran előfordul a romos,
elhagyatott ingatlanok látványa, ami a település összképét jelentősen rontja. Ezeknek az ingatlanoknak önkormányzati
tulajdonba történő kerülése elősegíti a rendezett falukép kialakítását. A szebb, rendezettebb falukép elérésén túl további
pályázati cél, hogy a megszerzett ingatlant az önkormányzat
kizárólag közcélra használja fel. A pályázat összege 5.000.000
forint, amelyet a Baka ház (Fő u. 30.) megvásárlására fordítottunk.
8. A Településfásítási Program keretében Papkeszi Község Önkormányzata 30 db fát kapott, amelyek a következő helyen
lettek elültetve: 7 db kőris Papkeszi Fő u. 30., a Bakaháznál, 3
db kőris Óvoda, 10 db nyír a focipálya mellett és 10 db juhar
Colorchemia lakótelep.
Ezen felül még pályázatot nyújtottunk be a Magyar Falu Program
keretében a következőkre:
• a Colorchémia lakótelep belső útjainak felújítására. Maximálisan támogatható összeg: 40.000.000 forint.
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• Papkeszi Községháza tetőzetének felújítására. A projekt teljes elszámolható költsége: 17.361.532 forint.
• Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása. A pályázat célja: a közösségtervezés, a
közösségfejlesztés és építés, valamint a közösségi munka, a helyi
közösségek társadalmi szerepének megerősítése, a közösségi terek
kihasználtságának növelése, partnertelepülések civil szervezeteinek, kulturális szolgáltatóinak és a Papkeszi, valamint a partnertelepülések önkormányzatai közötti kapcsolat szorosabbra fűzése, kulturális szolgáltatások bővítése fiatalok közösségépítése.
Projekt teljes elszámolható összege: 4.545.118 forint
• az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése. A
pályázat keretében a Papkeszi Fő utca 30. szám alatti ingatlan
felújítását szeretnénk megvalósítani. Az önkormányzatnak lehetősége nyílik az ingatlan közösségi célra történő hasznosítására,
helytörténeti kiállítást szeretnénk berendezni, a civil szervezeteknek klubhelyiséget biztosítani, illetve a ház hátsó részét rendezvényhelyszínként kívánjuk hasznosítani. A rendelkezésre álló
forrás: 24.999.999 forint.

• kommunális eszközök beszerzése: az Önkormányzat a jelen
projekt keretében kívánja beszerezni a községben nélkülözhetetlenné vált erő- és munkagépeket, 1 db traktort, 1 db rézsűzúzót,
1 db ágaprítót és 1 db aljnövényzet tisztítót. Jelenleg Papkeszi
község útjainak és közterületeinek kezelése, karbantartása, javítása, a közterületek rendbetétele külső szervezetek bevonásával
történik, mely magas költségekkel jár, mivel az önkormányzat
tulajdonában álló gépek használhatatlanná váltak, leselejtezésre
kerültek, ugyanakkor az önkormányzatnak a forráshiány miatt
nem volt lehetősége új gépek beszerzésére. Jelen eszközbeszerzés
már évek óta esedékes és szükséges. A projekt teljes elszámolható
költsége: 12.957.951 forint.
• A fent említett pályázatok benyújtása és vizsgálata megtörtént,
megfeleltek a pályázati kiírásnak, azonban tartaléklistára kerültek forráshiány miatt.
A soron következő Képviselő-testületi ülés időpontja 2021. november 24. (szerda), helye Papkeszi Községháza.
Ráczkevi Lajos polgármester

Kedves Papkesziek!
Ahogy az ablakon kinézek, néhány fán még fent vannak a színes, a
napsütésben szinte világító sárga, piros, barna és zöld levelek. De
tudom, mire az újságot olvassák, addigra a közelgő fagyok és a szél
lesöpri a fákról a maradékot is.
Megint eltelt egy év. Sokan azt mondják, úgy érzik sokkal hosszabb
volt, mint az előző. Bizakodva kezdtük az évet és reménykedtünk,
hogy minden a régi kerékcsapásban fog menni. A nyáron már úgy
éreztük, hogy megszabadultunk a Covid-19 vírustól és a korlátozó
intézkedésektől is. Azt hittük, a maradék maszkokra már nem lesz
szükségünk, így elcsomagoltuk azokat.
Várjuk a karácsonyt. Örülünk, hogy végre együtt leszünk a szeretteinkkel és nagyokat beszélgethetünk, kedveskedhetünk apró
ajándékokkal. De ez a várakozás egészen más, mint néhány évvel
korábban. Olyan, mint a boltban vásárolt narancs: ha édes, akkor
dühösek vagyunk, hogy csak négy szemet vettünk, ha savanyú, akkor pedig elég lett volna egy darab is.
Vajon a szent ünnepet együtt tölthetjük szeretteinkkel, vagy újra
aggódunk a korlátozások miatt? Úgy gondolom, történjen bárhogy
is, karácsony újra feltölt bennünket. Lehet, hogy késik majd az
ajándékok személyes átadása, és a közös karácsonyi beszélgetések is
csak telefonon hangoznak el.
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a velejáró békesség tegye széppé az ünnepeket. Leljék örömüket szeretteikben és embertársaikban, hogy az egész éves rohanás után egy kicsit megállva, a
karácsony szeretetben, békességben, nyugalomban teljen, és az új
esztendőt megújult erővel kezdhessük.
Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog újévet kívánok
településünk minden lakójának!
„Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.”
			( Juhász Gyula)
Ráczkevi Lajos polgármester

Tisztelt Lakosok!
A 2021. december 12-én
a colori művelődési házban
megrendezésre kerülő

Adventi családi délutánra
a papkeszi településrészen élő érdeklődők
Colorba történő utazását biztosítjuk.
Kérjük Önöket, hogy részvételi szándékukat
legkésőbb 2021. december 10-én 12:00-ig
jelezni szíveskedjenek Ráczkevi Lajos polgármesternél
a 30/526 71 34-es telefonszámon.


A 2021. december 19-én
a papkeszi kultúrházban
megrendezésre kerülő

Falukarácsony

programunkra
a colori településrészen élő érdeklődők
Papkeszire történő utazását biztosítjuk.
Kérjük Önöket, hogy részvételi szándékukat
legkésőbb 2021. december 17-én 12:00-ig
jelezni szíveskedjenek Ráczkevi Lajos polgármesternél
a 30/526 71 34-es telefonszámon.

2021. december		
Papkeszi Hírlap

5

Suliváró 2021/2022
Eszes-Sinka Zsuzsanna vagyok, leendő elsős tanító
néni. 2006-ban végeztem Győrben a tanítóképző
főiskolán, tanító-művelődésszervező szakon, majd
később ugyanitt fejlesztőpedagógusként szereztem
szakvizsgát. A papkeszi iskola életem első munkahelye, ahol egy év kihagyással, folyamatosan tanítok.
2016-ban pedagógus minősítési eljárásban vettem
részt, aminek köszönhetően pedagógus II. fokozatba kerültem.
Jelenleg Szekszárdon óvodapedagógus szakon utolsó éves hallgató
vagyok. Peremartongyártelepen élek, egy ötödikes kislányom van,
aki szintén a Bocskai István Református Általános Iskola tanulója.
Pedagógusként és szülőként is tudom, hogy egy 6 éves gyermek életében nagy változással jár, mikor elkezdi az iskolát. Nagyon foglalkoztatnak az óvoda-iskola átmenet nehézségei. Szeretném, hogy a
kis elsősök gördülékenyebben vegyék az akadályokat, hogy boldog
kisiskolások lehessenek. Hiszem, hogy nyugodt, barátságos, szeretetteljes környezetben nemcsak tanítani, nevelni is könnyebben
lehet. Óvó- és tanító néniként játékosan vezetem be őket a betűk és
a számok világába, a tanulás rejtelmeibe.
Jelenleg a 4. osztály osztályfőnöke vagyok. Az egész napos iskolai
program, ami iskolánkban az egész alsó tagozatot átöleli, biztosítja

a későbbi tanulás sikerességét. A tanítási órák változatosságát, színességét a tantermem digitális eszközei támogatják. „Okosfal” segíti a játékos, de színvonalas oktatást. Iskolánkban az idei tanévtől
igény szerint a 2. osztálytól zeneiskolai oktatás folyik. A zeneórákra
a tanulóink az iskolában töltött idejükben járnak.
Ha szeretnék, hogy gyermekük egy családias iskolába töltse el iskolai éveinek meghatározó korszakát, ismerjenek meg bennünket az
Iskolaváró foglalkozásokon!
• Mártonkodó foglalkozás
2021. november 5. 16:30-18:00
• Mikulásváró foglalkozás
2021. december 3. 16:30-18:00
• Matekoló-Mesélő
2022. január 28. 16:30-18:00
• Farsangoló
2022. február 11. 16:30-18:00
• Nyílt nap
2022. március 22.
• Sportoló
2022. április 1. 16:30-18:00
Eszes-Sinka Zsuzsanna

Református Egyházközségi Hírek

Virágh Sándor: Karácsonyi üzenet

Didereg a világ, hiányzik a szeretet
Igényelné pedig a szívbéli meleget.
Csillogó árukínálat fojtogatja az ünnepet,
Sok tennivalónk árnyékolja be a lényeget.
Ő mégis jön, ígéret szerint, rendelt időben,
Sötétséget oszlatni az emberi történelemben.
Égi fényben felcsendül a mennyei harmónia:
Glóriás angyal tudatja: megszületett Isten Fia!
Irgalom forrása lett már, a betlehemi jászol,
Sorsfordulódra találsz, ha lélekben jársz ott.
Tengernyi bűnnek vethet az véget,
Engeded Istent, Úrrá lenni benned.
Nem buksz el akkor a próbatételekben,
Naponta győzöl testben és lélekben.
E piciny élet, szeretetmagként fogan meg szívedben,
Keresztfáján gyümölcs terem a mindenség kertjében.
Bátorság kell igen, ehhez a döntő fordulathoz,
Épp ellenkező irányba halad a világ a széles úton.
Kedvtelés, önzés, agresszió itt teljesen elfogadott,
Elvállalni senki nem mer áldozatos szolgálatot.
Siess a döntéssel, el ne késs a vallomással,
Sorsod Isten kezébe adod, vagy beéred hazugsággal?
Élet-csillag ragyog már a kárhozott világ felett,
Gondok mocsarából Őrá emeld végre tekinteted.
E gyermek, hiszem, benned is lelki rügyfakadás,
Mustármagnyi kezdetből, nagy kibontakozás.
Boldog életvezetésnek Ő ismeri járható útjait,
Ember-test ruhája, bár hozzád hasonlón szenvedéssel teli,
Ragyogó fényt árasztanak örök érvényű szavai.

Népek ! Családban élők! Elkeseredett magányosok !
Engedjétek, hogy Ő legyen a hazaúton vándor-társatok,
Krisztus azért született, hogy áldott légy, ne kárhozott!
A Református templomban az adventi vasárnapokon 11 órakor
gyújtjuk meg az ünnepet előjelző koszorú gyertyáit.
1: November 28.
2: December 5.
3: December 12.
4: December 19.
• December 24-én pénteken Szenteste 16 órakor tartunk családi
istentiszteletet a templomban.
• December 25-én szombaton karácsony 1. napján 11 órakor úrvacsorás istentisztelet
• December 26-án vasárnap karácsony 2. napján 11 órakor Istentisztelet
• December 31-én pénteken 17 órakor óesztendei istentisztelet
• Január 1-jén szombaton 11 órakor újévi istentisztelet
Szeretettel várjuk alkalmainkra minden közösséghez tartozni vágyó embertársunkat!
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A református parókia felújítás előtt, illetve tetőcsere közben 2021-ben.

Karácsonyra készülve…
Advent első vasárnapjával megkezdődött az új egyházi év, és a karácsonyi készület időszaka. Várjuk az ünnepet, és a várakozásunk
módja nagyban meghatározza az ünneplésünket is. Ha az átlag embert megkérdezzük, mit jelent számára a Karácsony, nagyon sokan
azt a választ adják, hogy a szeretet, a család, a béke ünnepe. Megfeledkezhetünk –e azonban az „igazi ünnepeltről”, Jézus Krisztusról?
Mert a Karácsony mindenek előtt az Ő születésének napja, amikor
az Isten emberként jön el közénk. Eljön, hogy ajándékká legyen,
megmutatva végtelen szeretetét.
Ha mindezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor úgy teszünk, mintha
meghívnának minket egy születésnapi összejövetelre, és mindennel
foglalkoznánk, csak az ünnepelttel nem. Elfogadjuk a vendéglátást,
jól érezzük magunkat, de aki által mindez lehetséges nem kell. Ha
valaki így tenne egy ilyen esetben, nagyfokú hálátlanságot, figyelmetlenséget követne el. Nem ez történik Karácsonykor is, amikor
Jézus nélkül akarunk ünnepelni?
Sokakban felidéződhet ezekben a napokban gyermekkoruk Karácsonya. Talán sokkal szerényebb körülmények között, akár ajándékok nélkül teltek is, mégis volt valami varázsa, és ezt a varázst ma
egyre nehezebb megtalálni. Nehezebb, mert sok minden elvonja a

figyelmet, hiszen gyakran tárgyaktól várjuk, hogy ráhangoljanak
az ünnepre. Természetesen ezek hozzá járulnak a készület örömteli
pillanataihoz, de önmagukban kevésnek bizonyulnak.
Miért ne lehetne újra szívből ünnepelni? Miért ne lehetne újra
ráfigyelni az Ünnepeltre? Miért ne lehetne újra átgondolni, miért
is vagyok esetleg távol az Istentől, Egyháztól, templomtól, közösségtől? Miért ne? És miért ne lehetne újra vissza találni a betlehemi jászolhoz, melyben megtaláljuk Őt, aki akkor is eljön, ha nem
foglalkozunk vele; akkor is szeret, ha mi elfelejtjük Őt szeretni; és
akkor is vár, amikor megfeledkezünk róla!
Kedves Papkesziek! Mint plébánosuk engedjék meg, hogy olyan
Karácsonyt kívánjak mindannyiuknak, amely meghozza az örömöt, békét, boldogságot! S hogy mindez a legtökéletesebben megvalósuljon, imádkozom azért is, találjanak Jézusra, aki mindezt elhozza Karácsony szent éjszakáján!
Kegyelmekben gazdag Karácsonyt és Istentől megáldott Új Esztendőt kívánok!
Szeretettel:
Norbert atya
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A Balatonvidéki Sorstárs Népdalkör hírei
Dalkörünk az év második felében sokat dolgozott, hogy eleget
tegyen a felkéréseinek. Az év júliusától-novemberéig hét rendezvényen álltunk színpadon. Éves nagy rendezvényünkről, a Károlyi
László Emléktalálkozóról (halálának 15. évfordulóján) a Veszprémi Napló is tudósított.
November elsején – a pandémia miatt – ismét leálltunk a próbákkal. Sajnos ez is azt jelenti, hogy a tavasszal ismét megfeszített tempóban kell gyakorolnunk, hogy eleget tegyünk a felkéréseknek.
Az egyesület elnökeként szeretnék köszönetet mondani tagjainknak az áldozatos, kitartó munkáért, a fellépéseken tanúsított
fegyelmezett megjelenésért, hogy mindig méltón képviselik az
egyesületet és Papkeszi települést. Köszönetet mondok pártoló
tagjainknak, támogatóinknak, akik anyagi és természetbeni adományok mellett, személyes jelenlétükkel is támaszt nyújtanak munkánkhoz.
Köszönetet mondok Papkeszi azon lakóinak, akik éves nagy népzenei rendezvényeinket rendszeresen látogatják, és perselypénzzel

segítik munkánkat, méltó színpadi megjelenésünket. Köszönet
Ráczkevi Lajos polgármester úrnak és testületének a pályázati támogatásért. Készülnek az új fellépő blúzaink, és ha sikerül, egy szép
gyöngykalárist is kap mindenki. Köszönet Savanyu Beáta kulturális
szervezőnek, aki – bármilyen kéréssel fordulunk hozzá – mindig
készségesen segít.
Betegeinknek kívánok mielőbbi gyógyulást, nagyon jó egészséget!
Reménykedünk, hogy a járvány gyors lefolyású lesz, ugyanis karácsony előtt még tervezünk egy kis adventi házi ünnepséget műsorral, megvendégeléssel, így készülve Szent Karácsony ünnepére.
Bízunk benne, hogy sikerülni fog.
A népdalkör nevében kívánok a település minden lakójának áldott,
békés karácsonyt, boldog új esztendőt, nagyon jó egészséget, vírusmentes 2022-es évet, szeretetben, békességben!
Károlyi-Varga Rózsa
egyesületi elnök

Egy kis figyelmességgel életet menthet!
A téli időszakban hatványozottan fontos az egymásra való odafigyelés.
Különösen fordítsunk figyelmet azokra az embertársainkra, akik
egyedül élnek, idős vagy beteg személyek, valamilyen függőségben
szenvednek, vagy otthontalanok.
Ha a szomszédjában vagy lakókörnyezetében élő személy megszokott mozgásában változást észlel, vagy nem füstöl már a kémény,
vagy már napok óta nem találkoztak az ismerős arccal, vagy utcán
fekvő személyt lát, kérjük, hívja az alábbi telefonszámok valamelyikét vagy személyesen keresse fel a segítő szervezeteket!

•
•
•
•

Országos segélyhívó: 112
Országos Mentőszolgálat: 104
Rendőrség: 107
Balatonalmádi Gondos Panni Szociális Központ (munkaidőben
8.00-16.00): 88/542-551
• Balatonalmádi Gondos Panni Szociális Központ által működtetett készenléti telefon munkaidőn illetve ügyeleti időn kívül,
krízishelyzetben hívható száma: 20/378-9527
• Utcai Szociális Segítők Egyesületének Regionális Diszpécserszolgálata 34/ 511-028 (0-24h között) hívható
Figyeljünk embertársainkra, figyeljünk egymásra!

Vadriasztó prizmákkal a balesetek megelőzéséért
Ünnepélyes keretek között kezdődött meg a 710-es számú főútvonalon az eszközök telepítése.
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság a Városi Balesetmegelőzési Bizottság támogatásával vadriasztó prizmákat vásárolt, melyek
telepítése 2021. november 16-án kezdődött meg a 710-es számú
főútvonalon. Borbély Zoltán rendőr alezredes, a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság vezetője a helyszínen elmondta, hogy a rendőrkapitányság illetékességi területén rendszeresek a vadelütéses balesetek, melyeknél előfordul, hogy az autóban utazók közül akár egy
vagy több személy is megsérül. A baleseti mutatókat tanulmányozva megállapítható, hogy 2020 óta a vadbalesetek számában jelentős
emelkedés figyelhető meg.
A 710-es számú főúton általában a 0-1. km és a 13-14. kilométerszelvények között gyakoribb a vadak megjelenése, ezért is terelődött
első körben a figyelem erre az útszakaszra. A vadbalesetek megelőzése érdekében korábban már alkalmaztak vadriasztó prizmákat
Veszprém megyében a 73-as számú főútvonalon. Az ott szerzett
tapasztalatok késztették a Balatonalmádi Rendőrkapitányságot a

projekt elindítására, melynek során 70 darab 1,5 km-re elegendő
prizmarendszert vásároltak.
A kapitányságvezető elmondta, a kék fóliás optikai vadriasztó prizma a gépjármű fényszóró fényét a menetirányra merőlegesen fordítja el, így a jármű elhaladásakor egy stabil optikai riasztókerítés jön
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létre, amely a vadakat az út mellől elriasztja. Mivel a vadreflektor
a fényszóró fényét az út melletti terepre veri vissza, a járművezetőt a visszaverődő fény nem vakítja el. Az eszköz tartósan ellenáll a
környezeti hatásoknak, a nagy hőingadozásnak és a magas hőmérsékletnek, a napsugárzásnak, egyéb időjárási viszontagságoknak,
valamint a sózás maró hatásának is.
A Magyar Közút Veszprém Megyei Igazgatóságának elnöke, Fekete
János a rendőrség kezdeményezését igen pozitívan fogadta, hiszen
ezen útszakaszon a megyében talán a legtöbb vadelütés történik.
Együttműködő partnerként örömmel csatlakozott a projekt megvalósításához és vállalta, hogy munkatársai segítségével a jelenleg

rendelkezésre álló, valamint a projekt során további beszerzésre kerülő vadriasztó prizmákat is az útszéli oszlopokra felszerelik.
A Magaspart Vadásztársaság és a Mogyoróshegyi Vadásztársaság képviselői is örömmel vették a projekt megvalósulását, mivel
elmondásuk szerint is jelentős értéket lehet megvédeni ezekkel a
riasztókkal. Úgy nyilatkoztak, hogy a program további megvalósításában ők szívesen közreműködnek.
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság a balesetek megelőzése és az
állatok védelme érdekében célul tűzte ki a 710-es főútvonal teljes
hosszának prizmákkal történő lefedését.
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Itt a búcsú ideje…
2021 ősze jelentős változást hoz/hozott az életembe. Az év végén
befejezem pályafutásomat a rendőrségnél és a munka világában is,
nyugdíjba megyek. Ezután már a családomnak, két fiamnak és családjuknak élek…

mációnak tartottam. Nem csak bízom benne, hiszem is, hogy ez
sikerült, különösen a visszajelzések tükrében. A munkatársaimhoz
érkezett bűnügyi jelzések és a számtalan ’civil’ rendezvényre kapott
meghívás, ahol szeretettel fogadtak, láttak vendégül, ezt igazolja.

Kutató biológusként végeztem az ELTE Természettudományi
Karán 1981-ben. Ez a képzettség lehetővé tette, hogy sokféle szakterületen megmérettessem tudásomat, ismereteimet és bővítsem
is azt. Dolgoztam múzeumban Zircen, toxikológus-kutatóként
a NEVIKI-ben, majd az egészségügyben töltöttem el 13 évet a
Vérellátó részlegvezetőjeként.
1999-ben kerültem a rendőrség állományába biológus szakértői
munkakörbe. Abban az időben került a DNS vizsgálat a tudomány
világából a gyakorlati életbe, így a bűnüldözés eszköztárába is. Az
életellenes és erőszakos bűncselekmények bizonyítékainak keresése
mellett egy ideig a drogfogyasztást utólag igazoló vizsgálatokat is
én végeztem. Az ehhez szükséges tanulmányok és az ekkor szerzett
szakmai tapasztalataim is lehetővé tették, hogy az elmúlt 15 évben
végzett prevenciós tevékenységemet hitelesen, valós tartalommal
megtöltve végezhessem.
2006. április 1-jével kerültem a Balatonalmádi Rendőrkapitányságra, az akkoriban létrehozott megelőzési (prevenciós) munkakörbe.
Ez jelentős változás volt, hiszen a laboratóriumi nyugalom után a
lakossággal való aktív, sokrétű kapcsolattartás lett a munkám lényege. Megkönnyítette a feladatom végrehajtására való felkészülést,
hogy több képzésen vehettem részt a Bűnmegelőzési Akadémián, ahol az ország legkülönbözőbb szakterületeinek meghatározó
szakemberei tartották a képzéseket. Ismereteimet gyarapítottam
gyermekvédelem, áldozatvédelem, idősekkel való foglalkozás, az
iskolai problémák, gyermekek-fiatalok közötti erőszak, családon
belüli, kapcsolati erőszak, drogprevenció, kommunikáció-tájékoztatás, civil kapcsolattartás, közigazgatási rendszer felépítése, szakterületek közötti együttműködések lehetőségei területeken. Ebből
is látható, hogy a prevenció bűnmegelőzési része milyen összetett
feladatrendszer. És ehhez még jön a baleset-megelőzés és a sajtótevékenység (országos és helyi fórumokon), mint jelentős feladatkör.
Kihívás volt ebben a munkakörben a feladatvégrehajtás, izgalmas
a kapcsolatok kialakítása, a gyermekek, fiatalok, felnőttek, idősek
megszólítása, figyelmének felkeltése előadások, foglalkozások keretében és cikkek formájában a települési újságokban.
Nagyon szerettem találkozni, együtt lenni a hallgatósággal, résztvevőkkel! Nem voltak előre megírt ’forgatókönyveim’ az előadásokhoz, szerettem, ha kérdeznek, mert mindig arról beszéltem,
ami érdekelte, izgatta a hallgatóságomat. Persze a válaszokba simán
bele tudtam szőni, amit fontosnak, mindenképpen átadandó infor-

Hálás szívvel gondolok, emlékezek vissza az elmúlt 15 évre. Nagyon sokat kaptam az emberektől, a települések vezetőitől, munkatársaitól, amelyet szeretet-tartalékként viszek magammal, hogy a
nyugdíjas éveimet boldogan, elégedettségben tölthessem.

Kívánok mindenkinek jó egészséget és azt, hogy az élet minden
percében találják meg a szépet és a jót! Ezt hagynám örökségül!
Őszinte tisztelettel:

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Gondos Panni
Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat hírei
Ezúton értesítjük Önöket, hogy az ünnepi időszakban a
Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális
Szolgálat ügyfélfogadási rendje megváltozik,
és az alábbiak szerint alakul:
Utolsó, teljes munkarend szerinti nyitvatartási napok
2021. december 20. (hétfő) 8:00-18:00
2021. december 21. (kedd) 8.00–16.00
Az ünnepi időszakban az alábbiak szerint fogadjuk Önöket:
december 22. (szerda) 9.00-14.00
december 23. (csütörtök) ZÁRT NAP
december 24. (péntek) ZÁRVA
december 27. (hétfő) 9.00-14.00
december 28. (kedd) 9.00-14.00
december 29. (szerda) 9.00-14.00
december 30. (csütörtök) ZÁRT NAP
december 31. (péntek) 9.00-12.00
2022. január 3.(hétfő) 9.00-14.00
Első, teljes munkarend szerinti nyitvatartási napunk:
2022. január 4. (kedd) 8.00-16.00-ig
E-mail-ben az alábbi címeken érhetnek el bennünket:
almadikozpont@gmail.com vagy
almadikozpont@almadikozpont.hu
Telefonon, a következő elérhetőségeken találhatják meg
munkatársainkat a fent megjelölt nyitvatartási időben:
88/542-551
A segítség elérhető az ünnepek alatt is!
A Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális
Szolgálat által működtetett
készenléti telefon
a fent leírt ügyeleti időn kívül, krízishelyzetben hívható szám:
20/378-9527
Az ünnepek alatt sincs egyedül, ha magányos, lelki válságba került.
„Kapcsolat” Lelkisegély Szolgálat
24 órás ügyelete ingyenesen hívható az ország egész területén
vezetékes és mobilhálózatból:
116-123 vagy 06/88/422-205.

Bántalmazták, vagy megalázták, családon belüli erőszak
áldozatává vált? Ingyenesen hívható segélyvonal 24 órában
vezetékes és mobilhálózatról.
80/20-55-20
Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat
Ha otthontalan, fedél nélkül élő embert lát,
aki segítségre szorul, hívja az
Utcai Szociális Segítők Egyesületének Regionális
Diszpécserszolgálatát
a 34/ 511-028 éjjel-nappal hívható telefonszámon.
„Az igazi szeretet sohasem fél attól, hogy túl sokat talál adni.”
Mint minden évben, így most is szeretnénk felhívni a figyelmet az
adományozásra.
A tavalyi évben is számos család, gyermek és felnőtt karácsonyát
tudtuk megszépíteni az Ön segítségével!
Az Advent újra itt van és közeleg a Karácsony! Ilyenkor
szeretnénk, ha mások is örülnének és ők is éreznék ennek
az Ünnepnek a csodáját. Talán ezért van az is, hogy ebben
az időszakban szívesebben adunk és bízunk benne, hogy
adományaikkal segíthetjük a rászorulók ünnepét is szebbé tenni.
Ehhez kérjük ismét az Ön támogatását!
Szívesen fogadunk tartós élelmiszert, édességet,
tisztítószereket és tisztálkodó szereket.
Kérjük, támogassák „Édes Karácsony” kampányunkat, amelyben
idős gondozottjaink és kisgyermekes családok számára gyűjtünk
édességet.
Az adományokat december 13-ig várjuk, illetve tudjuk fogadni
intézményünkben (Baross Gábor u 32.).
Amennyiben módjukban áll, csatlakozzanak a
Lounge Café által szervezett
ajándékgyűjtési akcióhoz is!
Eddigi segítségüket megköszönve, a jövő évbeli találkozás
reményében kívánunk mindenkinek békés, boldog karácsonyt és
örömökben gazdag új évet!
Dr. Sajtos Ildikó, intézményvezető és munkatársai
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Idősek napja 2021. október 2.

2021. október 23.
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc emléknapja

2021. október 6. Aradi vértanúk emléknapja

