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Virágh Sándor: A kereszt alatt

Nagyböjt, békére várva…

Rettenetes látvánnyal szembesít a golgotai kereszt,
Átszegezve függ Ég és Föld közt a megkínzott test.
Diadalmasnak tűnnek az erőszak szolgái, és leszáll az est.

Már két éve viseljük mindannyian a járvány okozta nehézségeket.
Régóta várjuk, hogy vége legyen. Most, amikor talán már fellélegezhetnénk, egy háborúval kell szembe néznünk. Bár nem a saját
környezetünkben zajlik, mégis megrendít mindannyiunkat, hiszen
a szomszéd országot sújtja, ahol magyar testvéreink is laknak.
Ezekben a hetekben nagyon aktuálisak az egyik templomi énekünk
sorai:
„Békét adj szívünknek,
békét családunknak,
békét nemzetünknek,
békét a világnak!”

Tekinteted most arra kérlek, mégse vedd le Róla,
Elborzadsz bár, de figyelj az Ő ajkáról hangzó szóra:
Kezedbe teszem Atyám a lelkemet, a váltság elvégeztetett.
Istenem, Istenem, miért hagytál el engemet!
Naponta Te is ezt ismételgeted, súlyosnak érezve keresztedet,
Türelmet kapsz, és alázatot, csak járulj hittel a Golgotához.
Megtanulhatod Tőle, hogyan születik az igazi megbocsátás,
Átokszó nem hangzik itt, csak csillagként ragyogó imádság.
Rémisztőek ugyan a kivégzés ember-szülte körülményei,
Hívő lélek számára mégis itt nyílnak meg a kegyelem kapui.
Irgalomért könyörgő lator Vele ment a Paradicsomba,
Te miért akarsz önigazságod hangoztatva menni kárhozatba?
Erre az ajándékra vágyik a lelked, ha szeretetre szomjúhozol,
Mered-é Uradhoz hasonlón mellőzni a felkínált bódulatot?
Megállsz-é szilárdan abban, amit terhedül szánt az Úr néked?
Erre akkor válaszolj felelősen, ha már tudod mi is a nagypéntek.
Gondold csak át jól a titkát e temérdek szenvedésnek,
Világtörténelmivé hogyan is nőttek a jeruzsálemi események.
Áldássá hogyan tette Isten a bűnösök számára az átok fáját,
Letéve e globális oltárra fia életét, mint ártatlan bárányt.
Teste-lelke megtört a magára vállalt bűnteher alatt, hogy
Óembered fogságából kimentsen, s légy ismét a jóra szabad.
Mindez miattad, s éretted történt – az ünnepben ezt megvallod-é?
Itt látszik meg igazán, Jézus keresztjénél a „való világ”.
Semmit sem ér a földön a szeretet és az igazság?
Tiporják a jogot, a politika csak zsarolás és tömegmegmozdulás.
Egyesül a hatalom és a vallás: a népakarat közös feszítsd meg-kiáltás!
Nem érvényesült az erkölcs, az emberség, ide felesleges az érték.
Elárulta tanítványként Júdás, saját Mesterét harminc ezüst pénzért,
Megtagadta Őt a magát bátornak gondoló Péter, rádöbbenve, hogy fél.
A nagytanács bölcsei az örökkévaló fiát Istenkáromlónak látták,
Gerjedt az indulat, csattant a pofon a Heródes-palotánál,
Okos és népszerű akart maradni Pilátus, mégis előkerült a korbács.
Látta ezt előre Jézus és övéinek jelezte, de előle meg nem futamodott,
Gondoskodva hitükről, előtte „azon az éjszakán” velük vacsorázott.
Olyan volt köztük mint egy szolga, lábuk megmosását is magára
vállalta.
Titokzatos erőforrás fakadhat fel szívedben a kereszt üzenetéből,
Átformálta ez Sault is, ki Pálként Krisztusról szólt, a megfeszítettről.
Ne hallgasd el ezt az igazságot: a feltámadás gyümölcse mennyei
polgárságod.

Igen, az ember alapvetően a békére vágyik, kiegyensúlyozottan,
nyugodtan szeretné élni mindennapjait. Imádkozunk, fohászkodunk, hogy minél előbb érjen véget a háború, és legyen béke. Nagyböjti készületünk során azonban figyeljük meg, hogy kezdődik az
imént idézett ének refrénje! Békét adj szívünknek!
Nem véletlen a sorrend! Mindenekelőtt a szívünk mélyén kell megteremteni a várva várt békét! A türelem, megértés, önzetlenség, az
érdek nélküli őszinte tiszta szeretet megélésével. S ha önmagunkban békét tudunk teremteni, akkor az a környezetünkre is hatással
lesz! A családra, a munkahelyre, a közösségekre ahová tartozunk, és
ezen az úton haladva békesség száll nemzetünkre. Ha minden nemzet meg tudná élni ezt, akkor végső soron békesség lenne az egész
világon. Ez most nagyon távolinak tűnik, sőt ez igazán Isten országában teljesedik majd be. De most mindennél fontosabb, hogy ne a
széthúzás legyen jellemző ránk, hanem az összetartás! Ne ellenséget
lássunk a másik emberben, hanem testvért! Ne csak a saját érdekeinket nézzük, hanem tudjunk tovább látni azon, és így, egymást
segítve, megbecsülve a békesség emberei leszünk!
Jó lenne, ha mindezt világjárvány, háború nélkül is komolyan vennénk!
Áldott nagyböjti készületet, és békességben gazdag Húsvétot kívánok mindenkinek!
Norbert atya
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Önkormányzati hírek
Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő Testülete a 2021.
december hónapban és 2022. január, február hónapban megtartott Képviselő-testületi üléseken az alábbi ügyekben döntött:
129/2021 (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. I.
félévi munkatervét elfogadta
130/2021 (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület a Szántó és Társa Bt. által készített, Papkeszi
Község Önkormányzata 2020 évi követelés kezelés alakulásának
vizsgálatáról, illetve a kapcsolódó mérlegvalódiság ellenőrzéséről
szóló jelentést és a mérlegvalódiság ellenőrzéséről szóló jelentést
elfogadja.
131/2021 (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület a Papkeszi ”Bakaház”-ban vizesblokk kiépítésére érkezett árajánlatok tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánította.
A beszerzési eljárás nyertesének – tekintettel a legalacsonyabb ös�szegű ellenszolgáltatás a bruttó megbízási díj összesen vonatkozásában bírálati szempontra – Bakos Endre vállalkozót választotta ki.
132-133/2021 (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozatokkal
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Papkeszi-Colorchémia 700 hrsz-ú közterületen
a hiányzó közvilágítás tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánítja. A beszerzési eljárás nyertesének – tekintettel a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a bruttó megbízási díj összesen
vonatkozásában bírálati szempontra – a Fényforrás Kft-t választotta ki.
134-135/2021 (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozatokkal
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Gyalogátkelőhelyek, buszöblök kialakítására érkezett
tervezői ajánlatok tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. A beszerzési eljárás nyertesének – tekintettel a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a bruttó megbízási díj összesen
vonatkozásában bírálati szempontra – az Infra Solutions Betéti
Társaságot választotta ki.
3/2022 (I. 13.) számú képviselő-testületi határozat
A képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok fejlesztése” című alprogramhoz meghirdetett, MFPÖTIK/2022. kódszámú, MFP-ÖTIK/2022/4. pályázati kategória
kódszámú pályázati kiírás keretében „A papkeszi Egészségház fűtéskorszerűsítése és akadálymentesítése” tárgyú projektjére.
A projekthez a pályázat keretében bruttó 65.000.000 Ft keretös�szegig vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai
támogatást igényelt.

4/2022 (I. 13.) számú képviselő-testületi határozat
A képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok fejlesztése” című alprogramhoz meghirdetett, MFPÖTIK/2022. kódszámú, MFP-ÖTIK/2022/5. pályázati kategória
kódszámú pályázati kiírás keretében „A papkeszi Vitéz Bartha Andor Művelődési Ház energetikai korszerűsítése” tárgyú projektjére.
A projekthez a pályázat keretében bruttó 35.000.000 Ft keretös�szegig vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai
támogatást igényelt.
5/2022 (I. 13.) számú képviselő-testületi határozat
Képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani
a Magyar Falu Program „Kommunális eszköz beszerzése” című
alprogramhoz meghirdetett, MFP-KOEB/2022. kódszámú pályázati kiírás keretében „Munkagépek beszerzése Papkeszin” tárgyú
projektjére.
A projekthez a pályázat keretében bruttó 15.000.000 Ft keretös�szegig vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai
támogatást igényelt.
6/2022 (I. 13.) számú képviselő-testületi határozat
Képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani
a Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” című alprogramhoz meghirdetett, MFP-UHK/2022. kódszámú pályázati kiírás keretében „A
Colorchemia lakótelep belső útjainak felújítása Papkeszin” tárgyú
projektjére.
A projekthez a pályázat keretében bruttó 45.000.000 Ft keretös�szegig vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai
támogatást igényelt.
7/2022 (I. 13.) számú képviselő-testületi határozat
Képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani a
Magyar Falu Program „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” című alprogramhoz meghirdetett, MFP-BJA/2022. kódszámú pályázati kiírás keretében „A Bajcsy-Zsilinszky utcai járda
felújítása Papkeszin” és tárgyú projektjére.
A projekthez a pályázat keretében bruttó 10.000.000 Ft keretös�szegig vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai
támogatást igényelt.
8/2022 (I. 13.) számú képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2022.” című pályázati
kiírás keretében pályázatot kíván benyújtani „A Szabadság utca felújítása Papkeszin” című projektjére. A projekt megvalósítási helyszíne: 8183 Papkeszi, Szabadság utca, 178 hrsz.
A Képviselő-testület a bruttó 11.764.706 Ft összköltségű beruházáshoz a pályázat keretében bruttó 10.000.000 Ft összegű, 85%
mértékű vissza nem térítendő költségvetési támogatást igényelt és
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a pályázathoz kapcsolódó bruttó 1.764.706 Ft összegű, 15% mértékű saját forrást biztosította a 2022. évi költségvetésének terhére.
12/2022. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen működő művelődési házak 2021. évi működéséről szóló beszámolót elfogadta.
13/2022 (I.26.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen működő kultúrházak 2022. évi programtervét elfogadta.
A program megvalósításához, az önkormányzat 2022. évi költségvetésében bruttó 4.000.000 Ft-ot irányzott elő.
14/2022. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a csecsemővédelem helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadta.
16/2022. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület az Önkormányzata 2022. évi középtávú bevételi és kiadási tervét elfogadta.
17/2021. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta
az átruházott szociális jogkörök 2021. évi IV. negyedévi gyakorlásáról szóló beszámolót.
18/2022. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráczkevi Lajos polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervét jóváhagyta.
21/2022. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat
Képviselő-testülete elviekben támogatta Györkös Tamás képviselő
Colorchémia lakótelep előtti vasúti sínpálya és a közút közötti területen, valamint a 018/2 hrsz-ú társasházi ingatlan területén 1-1
db villanyoszlop felállításával és arra led lámpatest elhelyezésével
kapcsolatos felajánlását.
25/2022 (II.14.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a
Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjét (jegyzőt),
hogy a Közös Önkormányzati Hivatal és Papkeszi Kirendeltség
fenntartási költségeiről a részéletes kimutatást készítse el és küldje
meg Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére.
26/2022 (II.14.) számú képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület Bocskai István Református Általános Iskola igazgatóját meghatalmazta, hogy a Bocskai István Református
Általános Iskolára vonatkozóan a gáz és villamos energia, vásárolt
kapacitás csökkentés ügyében az egyetemes szolgáltató az E-ON
felé eljárjon
34/2022. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért
Borbély Zoltán rendőr alezredes kapitányságvezető által Gőgös
János rendőr törzszászlós Papkeszi településre történő körzeti megbízotti kinevezésével
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38/2022. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület a Szántó és Társa Bt. által készített, Papkeszi
Község Önkormányzata 2022-2025 évek belső ellenőrzési stratégiai tervét elfogadta.
39/2022. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:
BKÖH) Papkeszi Kirendeltségén 2022. július 25-29. közötti időszakban az időszakos zárva tartáshoz hozzájárult.
A zárva tartás alatt a zavartalan feladatellátást a BKÖH balatonfűzfői központi hivatala biztosítja.
40/2022. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról szóló 5/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelet alapján a Értelmet az Életnek Hagyományőrző
Egyesület részére 2021. évben nyújtott 150.000,- Ft támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadta.
41/2022. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról szóló 5/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelet alapján Papkeszi Polgárőrség részére 2021. évben
nyújtott 400.000,- Ft támogatás felhasználásáról szóló beszámolót
elfogadta.
42/2022. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról szóló 5/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelet alapján a Centrum Diák- és Szabadidősport
Egyesület részére 2021. évben nyújtott 150.000,- Ft támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadta.
43/2022. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról szóló 5/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelet alapján a Tegyünk Együtt Colorért Egyesület részére 2021. évben nyújtott 150.000,- Ft támogatás felhasználásáról
szóló beszámolót elfogadta.
44/2022. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról szóló 5/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelet alapján a Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjasklub részére 2021. évben nyújtott 150.000 Ft támogatás felhasználásáról
szóló beszámolót elfogadta.
45/2022. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról szóló 5/2015. (IV.21.)
önkormányzati rendelet alapján a Balatonfűzfő Római Katolikus
Plébánia részére 2021. évben nyújtott 110.000,- Ft támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.
46/2022. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról szóló 5/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelet alapján a Magyar Vöröskereszt VM. Szervezete
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részére 2021. évben nyújtott 50.000,- Ft támogatás felhasználásáról
szóló beszámolót elfogadta.
47/2022. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Rimay László háziorvos praxisközösség prevenciós rendelése miatt a
rendelési idő módosítását az alábbiak szerint tudomásul vette:
Fűzfőgyártelep:
hétfő, szerda, péntek: 8.00-11.00
Prevenciós: szerda: 11.00-13.30
Iskolaorvosi: hétfő: 13.00-14.00
Papkeszi:
hétfő: 11.00-13.00, kedd: 8.00-11.00, csütörtök: 8.00-10.00
Prevenciós: csütörtök: 10.00-12.30
Iskolaorvosi: kedd: 12.00-13.00
Colorchémia ltp.
Kedd: 11.00-12.00
Heti rendelési idő 22 óra
48/2022. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testület a Berhida,
Vilonya, Papkeszi területi ellátási kötelezettséggel bíró vegyes fogászati körzet alapellátásával kapcsolatos feladat-ellátási előszerződést elfogadta.
(2022. április 1. napjától a Berhida, Vilonya, Papkeszi vegyes fogászati körzet alapellátását dr. Fabriczki-Vidáts Andrea fogorvos látja
el. A fogászati rendelés tervezett időpontjai: hétfőn- szerdán-pénteken 8-14 óráig, kedden és csütörtökön 14-20 óráig.)
49/2022. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében, valamint 25. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a

szavazatszámláló bizottságok tagjainak az alábbi papkeszi választópolgárokat választotta meg:
Angyal-Csincsi Brigitta; Humliné Tánczos Zsuzsanna; Varga
Zsoltné; Stéberné Endrédi Márta; Tóth Ágnes; Stéber Kitti; Kalapács Tímea; Várkonyi-Varga Veronika, Czotter Edina; Buda Mariann Mónika; Albertus Andrásné; Kovács Vivien;
Tóthné Kiss Mónika
50/2022. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az országgyűlési képviselőválasztás lebonyolításában résztvevő SzSzB. és HVI. tagok – várhatóan 17 fő – részére a választás napján 4000 Ft/fő összeg erejéig
ellátmányt biztosít.
51/2022. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Községi Önkormányzata képviselő-testülete a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjának Horváth Ádámné bizottsági tag lemondása miatt Kántorné Istók Klára
papkeszi lakost választotta meg.
52/2022. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Papkeszi Colorchémia ltp. 675 hrsz-ú Papkeszi Község Önkormányzatának tulajdonában álló terület megosztásával, használat szerinti
átminősítésével egyetértett.
A Képviselő-testület megbízta a polgármestert és Bogdán László
főépítészt a megosztáshoz, használat szerinti átminősítéshez szükséges intézkedések megtételével.
53/2022. (II.23.) számú képviselő-testületi határozat
Képviselő-testület a 2022/2023. tanévre vonatkozó iskolai körzethatárok kijelölésével egyetértett.

Tájékozatás építési szabályzatról
Tisztelt Papkeszi és Colorchemia Laktótelepi Lakosok!
A Képviselő-testületi üléseken többször felmerült problémaként,
hogy a településen élők, új beköltözők az új épületek építésekor, a
meglevő épületek átépítésekor, felújításakor és kerítés építéskor, felújításakor nem tartják be a Településkép védelméről szóló 4/2018.
önkormányzati rendeletben a Településképi arculati kézikönyvben
és Papkeszi Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási
tervéről szóló 1/2011. önkormányzati rendeletben előírtakat. (pl.
szabályzatoktól eltérő a tetőhéjazat színe, kerítés átláthatósága stb.)
Kérek mindenkit, hogy a fenti munkálatok megkezdésekor mindenképpen vegyék figyelembe az építési szabályzatokba foglaltakat, mert amennyiben az építési, felújítási munkák nem ezeknek

megfelelően történnek meg, akkor a szabályok be nem tartása vis�szabontási kötelezettséget is vonhat mag után.
Építési szabályzatok elérhetősége:
https://papkeszi.hu/onkormanyzat/telepulesrendezes/
Papkeszi Főépítészének elérhetősége:
Bogdán László főépítész: +36 30 070 0996
Telefonos elérhetőség: hétfő és szerda 8-16 óráig, péntek 8-13 óráig,
e-mail: foepitesz.keletbalaton@gmail.com
Papkeszin az ügyfélfogadás: minden hónap első keddje 10-12 óra
között.
Tisztelettel.
Ráczkevi Lajos
polgármester
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Református Egyházközségi Hírek
Március 3-án ökumenikus alkalmon voltak együtt Papkeszi keresztyén felekezetei a Világ Imanap alkalmából. Laposa Norbert
plébános böjti gondolatokkal segítette a híveket az Istennek tetsző
életfolytatásra.
Virágh Sándor lelkész Jeremiás próféta küldetésérő szólt, aki egy
háborús helyzetben képviselte az Örökkévaló szavát. Virágh-Karászi Marianna tanárnő az Imanap lelki anyagát összeállító országok
bemutatását tette meg. Idén Anglia, Wales és Írország keresztyén
asszonyai fogalmazták meg a világon ebben az időben imádkozókhoz üzenetüket. Bűnbánattal vallottak arról is, hogy országaik
hosszú időn keresztül a gyarmatosítás és hódítás eszközével élve
letértek Isten útjáról. Az imádságos alkalom szeretetvendégséggel,
beszélgetéssel zárult.
A tanév végére elkészül a Papkeszi Bocskai István Református Általános Iskola étterme. A jó ütemben haladó kivitelezési munkák
után a felszerelés beépítése, és az étkező berendezésének megérkezése következik. A használatba vétel a különböző szakhatósági engedélyek birtokában kezdődhet majd meg, amit nagy izgalommal
vár az egész iskola közössége. Az étterem elkészültét a Magyar Kormány Egyházi Kapcsolatokért felelős Államtitkársága, és a Dunántúli Református Egyházkerület hathatós támogatása tette lehetővé,
ami sokkal kedvezőbbé teszi diákjaink mindennapi életét, és gazdagodik vele Papkeszi.
Virágh Sándor lelkész

A Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub élete
A Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klub 1992-ben alakult, azóta nagyon sokat változott a működése. Volt elnökváltás, nem is egyszer.
Mindig jó kis csapat jött össze. Régebben több helyre tudtunk kirándulni, melegfürdőre utazni. Sajnos anyagi lehetőségeink egyre
szűkösebbek. Évente egyszer tudunk melegfürdőre menni, a zsebünkbe kell nyúlni, ha szeretnénk elutazni valahova. Ezért igyekszünk az olcsóbb helyeket megkeresni.
No, de ne szaladjunk nagyon előre. Egy kis ízelítőt szeretnék adni
arról, hogyan is jött létre az immár 30 éves Nyugdíjas Klubunk.
1992-ben egy kirándulás alkalmával vetődött fel a kérdés: „Alapítsunk egy Nyugdíjas Klubot?” A felvetett kérdést tettek követték,
így az akkor szerveződött nyugdíjas klub elnöke Adorján Györgyné lett, aki sajnos 2004-ben, egészségi állapota miatt lemondott a
klub vezetéséről. Az elnökséget Baksa Árpád vette át, vele egyidőben pénztárosnak Sztána Lászlónét javasolták, melyet a tagság elfogadott.
2015-ben betegség miatt sajnos Baksa Árpád is lemondott, pénztárosnak továbbra is maradt Sztána Lászlóné.
Baksa Árpád elnöksége alatt, 2008-ban egyesület lettünk, ennek a
folyamatnak a lebonyolításában Simon-Jójárt Sándor nagyon sokat
segített. Sokat segített a Törvényszék elé vinni a dolgokat, és még

sok egyéb hivatalos ügy intézésében is segített. Szeretnénk ezúton
köszönetet mondani, hogy civil szervezetként működhetünk.
Baksa Árpád lemondását követően megkerestük Humpók Máriát,
akit felkértünk, hogy vezesse Klubunkat. Az elnöki tisztséget elfogadta, és hét éven át sikeresen vezette és képviselte egyesületünket.
2022. február 1-jén újra kellett választani az elnökséget, mivel a
korábbi elnök lemondott. Ezzel egyidőben lemondott a pénztárosi
teendőkről Sztána Lászlóné, aki 18 éven át vezette a pénztárt, és
foglalkozott minden pénzügyi teendővel. A közgyűlésen az egyesület tagsága elnöknek Jankó Józsefnét, elnök-helyettesnek Sztána
Lászlónét, pénztárosnak Czifra Margitot választotta meg. Az elnökség tagjai nevében ezúton köszönöm meg a tagság felénk irányuló bizalmát.
Szeretettel invitálom Klubunkba mindazon lakosokat, akik szeretnének egy befogadó, elfogadó, jól működő csoport tagjai lenni, ha
úgy érzik, hogy szeretnének egy kicsit beszélgetni, kikapcsolódni.
Szeretettel és örömmel várjuk Önöket a minden hónap első keddjén megrendezésre kerülő klubfoglalkozásainkra.
Ha felkeltette érdeklődésüket ez a kis ízelítő, kérjük, csatlakozzanak csoportunkhoz!
Sztána Lászlóné
elnökhelyettes
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A Centrum Sport Egyesület eredményei
Tisztelt Olvasók!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Centrum Sport Egyesület csapata a 2022-es versenyévadot sikeresen megkezdte. A januári
eredményeink:
U12 Országos Bajnokság:
U12 fiú 35 kg: 1. helyezett Csejtei Zoárd Zalán Centrum SE
U18 Férfi +100 kg: 1. helyezett Barnóczki Boldizsár Centrum SE

Nemzetközi felkészülési verseny:
U10 lány 30 kg: 2. helyezett Csejtei Kincső Centrum SE Hungary
U12 fiú 35 kg: 2. helyezett Csejtei Zoárd Zalán Centrum SE Hungary
U14 fiú 40 kg: 2. helyezett Csejtei Zoárd Zalán Centrum SE Hungary
U14 fiú 50 kg: 3. helyezett Csejtei Krisztofer Centrum SE Hungary
U21 Férfi +115 kg: 2. helyezett Barnóczki Boldizsár Centrum SE
Hungary
Janku Ferenc
elnök
Centrum Sport Egyesület
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Biztonságos internetezés
A világháló fenyegetettségei nem csak a felnőtteket érintik, hanem
a fiatalabbakat is, akik tapasztalatlanságuk miatt még nagyobb
veszélynek vannak kitéve. A gyerekek egyre hamarabb veszik birtokba az internetet, már kisiskolás korban is remekül kiismerik
magukat az online világban. A keresők segítségével pillanatok alatt
megtalálják a válaszokat a kérdéseikre, rengeteg online játékkal játszanak, chatelnek, videókat néznek, jelentős részük pedig a korhatárokat megkerülve már a közösségi oldalakon is aktív életet él. Az
egyre önállóbb használatból adódóan a rájuk leselkedő veszélyek
palettája is kibővül, ezért fontos, hogy segítsük őket a tudatos és
biztonságos internetezésben.
A mostani gyermekeket (Z generáció) nem véletlenül nevezik digitális bennszülötteknek, hiszen életkoruknál fogva ők az elsők, akik
beleszülettek a digitális technológiák és közösségi oldalak világába.
Nagyon korán megtanulták ezen eszközök használatát. Magabiztosan mozognak az online térben, viszont a felelősségtudatuk hiánya
és a kíváncsiságuk könnyen veszélybe sodorhatják őket.
Léteznek olyan technikai megoldások, amelyek segítségével ezek a
veszélyek csökkenthetők, ám ezek sem helyettesítik a tudatos internethasználatra történő nevelést, a veszélyek és a biztonságos internetezés szabályainak megismertetését, amely elsősorban a szülők
feladata.
Mit tehet a szülő?
Ahogy a legtöbb esetben, úgy az online veszélyeknél sem a tiltás a
leghatékonyabb eszköz a gyermekek védelmére. Hatásosabb lehet,
ha a szülők egyenrangú félként kezelik a gyermeküket és egy kötetlen beszélgetés során átbeszélik a lehetséges veszélyeket. Ilyenkor a
gyermekek is megoszthatják a saját tapasztalataikat, ami különösen
fontos lehet, hiszen a szülők is tanulhatnak tőlük. Egy-egy ilyen beszélgetés alkalmával érdemes a következőkre kitérni:
• Az internet anonimitást biztosít, nem tudható, ki van a profil
mögött. Az interneten bárki mondhatja magát bárkinek!

• Ami online megosztásra kerül egyszer, az évekkel később is látható lesz.
• Csak olyan képeket töltsön fel magáról, amiket mindenki előtt
később is vállalhatónak tart. Amikor megosztásra kerül valami,
sosem tudhatni végül hova jut el és ki fogja látni.
• Tartsa észben, hogy amit a webkamerán mutat, azt a másik oldalon rögzíteni lehet. Ne csináljon olyat webkamera előtt, amit
később nem vállalna szívesen, mert felvétel készülhet róla.
• Soha ne ossza meg a személyes adatait, a lakcímét, a születési dátumát, vagy telefonszámát olyan emberekkel, akiket nem ismer
személyesen, és nem bízik meg bennük.
• Közösségi oldalon ne jelöljön vissza olyan embereket barátként,
akiket nem ismer a valós életben is, ugyanis ezek az ismeretlen
ismerősök sok személyes információt megtudhatnak róla.
• Amennyiben olyan személlyel találkozna, akit online ismert
meg, mindig szóljon előre és csakis szülői engedéllyel és jelenlétében találkozzanak!
• Tanulja meg, hogyan lehet lementeni a chatszövegeket és a kommenteket, hogy problémás esetben, online zaklatás esetén legyen
bizonyíték.
• Ha egy ajánlat az interneten túl jó ahhoz, hogy igaz legyen, akkor valószínűleg nem az.
• Nem minden igaz, amit az interneten olvas vagy lát. Tájékozódjon és ellenőrizze az információkat több forrásból is.
• Gyanús oldalakról ne töltsön le semmit, károsíthatják a számítógépet!
A gyerekek mellett nekünk felnőtteknek is képeznünk kell magunkat, új ismereteket kell elsajátítanunk és meg kell értenünk, hogy
gyermekeink életét hogyan befolyásolja az állandó online jelenlét.
A gyerekek biztonságtudatos oktatása mellett nekünk is el kell tudnunk igazodni ezen a területen, hogy valóban segíteni tudjunk.
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Óvatlansággal, könnyelműséggel és figyelmetlenséggel
könnyen áldozattá válhatunk!
Az elmúlt két hónapban felerősödtek egyes jogsértések, bűncselekmény típusok. Az online világ – sok előnye mellett – magával
hordozza azt a veszélyt, hogy ott esetlegesen áldozattá válhatunk.
Az idei évben január és február hónapokban a csalások száma a
korábbi időszakhoz képest emelkedett. Bankkártya adatainak megszerzésével 18, előre utalást követő vásárlással történő csalással 25
és az úgynevezett érzelmekre ható csalással kapcsolatban 3 sértett
tett feljelenést a rendőrségen Veszprém megyében.
Futtató Norbert rendőr alezredes, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője összefoglalta a
csalásokkal elkövetett jogsértések jellemzőit. Elmondása szerint
három nagy területet érintően beszélhetünk megtévesztésről, tévedésbe ejtésről.
Az első csoportba sorolható az úgynevezett előre utalással történő
online vásárlás, mely jellemzően egy termék vásárlása során elszenvedett csalást jelent. Ennek révén több módon is kárt szenvedhet a
vásárló, hiszen az előre utalt vételár kiegyenlítésekor vagy nem kap
semmit, vagy nem azt kapja, amit rendelt (például telefon helyett
kávét, esetleg működésképtelen terméket). A rendőrség folyama-

tosan felhívja az webes felületen vásárlók figyelmét, hogy mindig
tájékozódjanak előzetesen, olvassák el az eladóról az értékeléseket,
és az internetes oldal, amelyről a vásárlás történne, legyen biztonságos, széles körben ismert, mivel egy kevésbé közismert árusító hely
nagyobb veszélyt jelenthet.
Ne a kényelem, a minimális haszon, a mielőbbi átvétel lehetősége
legyen az elsődleges szempont, részesítsük előnyben azokat a webhelyeket, ahol lehetőség van a termék kiszállításakor meggyőződni annak sértetlenségéről, a rendelt termék valódiságáról. Ha egy
árucikk túl kedvező áron szerepel, ott csalás is lehet az értékesítés
hátterében.
Másik kiemelt területként kell említeni az érzelmekre ható, „romantikus” csalásokat.
Ennek az elkövetési formának a jellemzője, hogy az elkövető a sértettet több száz, olykor több ezer eurós pénzösszeg átutalására veszi
rá online beszélgetéssel, amely során elnyeri áldozata szimpátiáját,
bizalmát, s azt is elmondhatjuk, hogy olykor az érzelmeire is nagy
hatással van. A magát általában külföldi katonának, tábornoknak,
katonai orvosnak kiadó fél magáról igen megnyerő képet alakít
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ki a hetekig, hónapokig tartó üzenetváltásokkal, rokonszenves
stílusával. Egyben a gyanútlan sértett együttérzését is felébreszti
kitalált problémáival, olykor baleseteivel, sérüléseivel, amelyekről
esetenként kreált képet is küldhet. Az anyagi kárt elszenvedő áldozatok feltétel nélkül hisznek az üzenetet küldőnek. A feljelentések
megtételekor valamennyi ember arról számolt be a rendőröknek,
hogy a velük kapcsolatba került személyekkel többnyire üzenetben
értekeztek, akik profilt szerkesztettek egy közösségi oldalon, és még
fotót is közöltek magukról, ezzel is hitelesebbé téve a létezésüket.
Az empátiát kiváltó beszélgetéskor olyan tájékoztatást adtak az
elkövetők, hogy magányosak, családtagjaikat elveszítették, megsérültek a háborúban, és a hazatérésük után egy új életet kezdenek a
boldogság jegyében. Egy személyes csomag hazapostázásához, annak átvételéhez nem csupán segítséget, de átutalással pénzt is kértek csevegőpartnerüktől. Volt sértett, aki több alkalommal is utalt
nagyobb összeget. Az elkövetők azért, hogy eloszlassák a kételyt,
álbanki, vagy álüzenet küldésével jeleztek vissza az átutalás sikerességéről. A készpénz átutalását követően röviddel a két fél között a
kapcsolat megszakadt, a magát külföldi katonának valló személy
elérhetetlenné vált.
Épp ezért is hangsúlyozza a rendőrség, hogy a hasonló hivatkozással történő megkeresés zömében csalás. Ezért szakítsa meg inkább
az ilyen kapcsolatot, válassza a személy letiltásának funkcióját! Legyen kételkedő, ha tört magyarsággal, furcsa akcentussal beszélő
személy veszi fel Önnel a kapcsolatot! Szintén keltsen gyanút, ha
külföldi számlaszámra kell az utalást teljesíteni, és a számla tulajdonosa más ember nevén vezetett, mint akivel kapcsolatban áll.
A sértettekről elmondható, hogy okos eszközök működtetésének
alapjait ugyan ismerik, de az internetes világgal óvatlanok. Épp
ezért is fontos, hogy minél szélesebb körben közvetített figyelmeztetés útján tudatosuljon a csalás lehetősége, és annak megelőzése.

A legnagyobb károkozással járó csalást a bankok, pénzintézetek
nevében, a számlavezetőkre hivatkozva követik el. Látszólag a bank
telefonszámáról hívó személyek próbálják megszerezni az ügyfelek személyes és pénzügyi adatait. A csaló jogosulatlan bankkártya-használatra, átutalásra és számla elleni támadásokra hivatkozik.
Nagyon fontos, hogy soha ne telepítsen le semmilyen programot és
ne utaljon pénzt a biztonságosnak mondott bankszámlára, még a
bank nevében telefonáló személy kérésére sem! Bankkártya adatot
ne osszon meg senkivel telefonon! Addig van pénze biztonságban,
amíg hozzáférést nem biztosít másnak a bankszámlájához. Ha kétsége támad a hívással kapcsolatban, szakítsa meg azt és hívja a banki
ügyfélszolgálatot.

Az adatvédelem nemzetközi napja
2007 óta január 28-a az adatvédelem nemzetközi napja. Az Európai Parlament és a Tanács új adatvédelmi rendelete, a GDPR 2018.
május 25-én lépett életbe. Ezzel az adatvédelmet az egész Európai
Unióban egységes rendelet szabályozza.
Az adatvédelem napját az a felismerés hívta életre, hogy az állampolgárok nem ismerik eléggé a személyes adataik védelméhez kapcsolódó jogaikat, az adatkezelés szabályait, érdekeiket nem merik
és nem tudják megvédeni, így kiszolgáltatottá válhatnak. A digitalizáció és a technika rohamos fejlődése azonban személyes adatok
magasabb szintű védelmét tette indokolttá. Az egységes adatvédelmi rendelet, vagyis a GDPR jelentősebb biztonságot és sokkal
komolyabb számon kérhetőséget jelent az állampolgárok számára.
Adatvédelmi és vásárlási prevenciós tanácsaink:
• Internetes vásárlást csak megbízható helyről, biztonságos web
áruházban intézzenek!
• Bankkártya adatait (bankkártyaszám, lejárati dátum, CVV /
CVC2 kód) csak olyan weboldalakon adja meg, amelyeket ismer
és megbízhatónak tart.
• E-mail üzenetben vagy bármilyen felugró felhívás során soha ne
adja meg bankkártyájának adatait!
• Kapcsolja ki a böngészőben a jelszavak automatikus megjegyzésére szolgáló funkciót!
• A kéretlen e-mailekre ne válaszoljanak, és semmiképpen ne adják
meg személyes adataikat!

• Használja a bankok által nyújtott biztonsági SMS szolgáltatásokat, és ügyeljen arra, hogy mobiltelefonja lehetőleg mindig Önnél legyen!
• A bankkártyát és a PIN kódot, banki internetes ügyintézéshez
szükséges kódjait, felhasználónevét soha ne tartsa egymás mellett!
• Ne tartson okmányokat, értékeket hátizsák, hátitáska külső zsebeiben, és ne vigyen magával „felesleges” iratokat, kártyákat (pl.
útlevél, többféle bankkártya, hitelkártya)!
• Tervezze meg az online vásárlást és a költségeket, a fizetés módját!
• Vásárláskor, az áru válogatásakor, nézelődéskor soha ne tegye le
táskáját, pénztárcáját a pultra vagy a bevásárlókocsiba, ne hagyja
azokat felügyelet nélkül!
• Tömegközlekedési eszközön fel- és leszállás közben táskáját, csomagját lehetőleg szorítsa magához!
• Ajánlott válltáskájának szíját testén keresztbe akasztva, és a táskát maga előtt fogva, vagy szorosan a teste és a karja közé szorítva
közlekedni!
•
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság
ajánlásával
Forrás: ELBIR 2022. január –
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály
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Kiemelt tervezett programok
Április 9-én 14 órától

XIII. települési versmondó verseny.
Helyszín: Papkeszi Kultúrház

Április 13-án 14 órától
Szabó T. Anna és Dés András
verses-zenés irodalmi műsora gyerekeknek.
Helyszín: Papkeszi Kultúrház

Május 28-án 13.00 – 18.00-ig Gyermeknap.
Helyszín: Papkeszi, Közösségi park

Július 16-án Falunap.
Helyszín: Papkeszi, Közösségi park

Augusztus 13-án 20.00-tól Papkeszi MiniFeszt.
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Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt
a 2022. április 9-én
megrendezésre kerülő

XIII. települési versmondó versenyre.
Kezdési időpontok:
óvodás és általános iskola alsó tagozatos kategóriák: 14 óra
általános iskola felső tagozatos és középiskolás/felnőtt
kategóriák: 16 óra
Helyszín: Kultúrház, Papkeszi
Információ: epapkeszi@gmail.com, 30/790-5094

Helyszín: Papkeszi, Közösségi park

Jogsegély
pszichiátriai jogsértések esetén
Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, akik egy pszichiátriai
kórházban, intézetben szenvedtek sérelmet: egészségkárosodást,
megaláztatást, igazságtalan kényszerkezeléseket vagy akár egy szeretett családtag elvesztését.
Az elmúlt 25 év során az alapítványt több ezren keresték fel ilyen
panaszokkal, így szinte nincs olyan pszichiátriai jogsértési eset,
amelyben ne tudnák, mi a teendő. Jogsértés esetén kivizsgálásokat
indítanak, és eljárnak a megfelelő hatóságoknál.
Aki szükségtelenül elvégzett pszichiátriai kezelések miatt elveszti
egy szerettét, gyakran magára marad a gyásszal és a veszteséggel,
pedig felelősségre vonással elejét vehetjük, hogy másokkal is megtörténhessenek hasonló esetek. A pszichiátriákon átélt traumák,
lekötözések, kényszerkezelések szintén életre szóló megrázkódtatást okozhatnak, mely esetekben sokszor ugyanígy kiharcolható az
igazságszolgáltatás. A jogvédőknek számtalan esetben sikerült már
elérniük, hogy az elkövetőt elmarasztalják, illetve hogy a károsult
kártérítést kapjon.
Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi szervezet, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) hazai csoportjaként
működik. Magyarországon is sok még a teendő, hiszen hazánkban is használnak még elektrosokkot, szállítanak kényszerrel a
pszichiátriára embereket – a megalázó bánásmóddal, az emberi
jogok elhanyagolásával kapcsolatban az Alapvető Jogok Biztosa
(Ombudsman) is számos alkalommal felemelte már a szavát a hazai pszichiátriák kapcsán. Mindezek még ma is rendszeresen sértik
a pszichiátriai kezeltek emberi jogait, ezért nagy szükség van egy
olyan jogsegélyszolgálatra, amely kifejezetten az ilyen sérelmek esetén nyújt segítséget.
Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet szenvedett a pszichiátrián, kérje az alapítvány segítségét!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
+36-1/342-6355, +36-70/330-5384 (minden hétköznap 9.30–17
óráig), panasz@cchr.hu info@cchr.hu, www.cchr.emberijogok.hu

Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ
és Szociális Szolgálat
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32.
Tel.: 88/542-551, Fax.: 88/ 430-274,
e-mail: almadikozpont@almadikozpont.hu
„Tanulj a tegnapból, élj a mában, és reménykedj a holnapban”
(Albert Einstein)
Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy családsegítő szolgálatunk
ügyfélfogadása – helyettesítés miatt – az alábbiak szerint alakul
2022.02.16. – 2022.04.20.
közötti időszakban:
HÉTFŐ: 8.00 – 11.30 óra között
SZERDA 13.00 – 16.00 óra között
Személyes találkozásra minden esetben időpontegyeztetés
szükséges, tekintettel arra, hogy a Családsegítő ebben az
időszakban végzi a családlátogatásokat is a településen!
Családsegítő: Horváth-Hoffmann Renáta
Telefonos elérhetősége (nem változott):
20/223-0293
e-mail: papkeszijolet@gmail.com
(hétfő-kedd-szerda-csütörtök 8.00 – 16.00,
péntek 8.00 – 13.00 óra között elérhetőek)
Megértésüket köszönjük!
Dr. Sajtos Ildikó
intézményvezető
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Közérdekű információk
Egészségügyi és szociális ellátás
Háziorvos:
Dr. Rimay László Zoltán háziorvos
Háziorvos rendelési ideje telephelyenként:
Fűzfőgyártelep
Prevenciós
Iskolaorvosi
Papkeszi
Prevenciós
Iskolaorvosi
Colorchémia ltp.
Prevenciós
Iskolaorvosi

Hétfő
8.00-10.00
13.00-14.00
Hétfő
11.00-13.00

Szerda
8.00-11.00
11.00-13.30

Péntek
8.00-11.00

Kedd
8.00-11.00

Csütörtök
8.00-10.00
10.00-12.30

12.00-13.00
Kedd
11.00-12.00

Heti rendelési idő 22 óra
Sürgős esetben a háziorvos (rendelési
időben) a 70/323-7297 telefonszámon,
rendelési időn kívül a 70/379-1586 telefonszámon 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.: 88/412104.
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 12.30–15.00,
kedd 8.30–12.00,
szerdán zárva,
csütörtök 8.30–12.00,
péntek 11.00–12.00
Védőnő: Kiss Irén védőnő 30/693-4184
Dr. Danka József Egészségház
8183 Papkeszi, Fő utca 65.
Telefonszám: 88/657-520
Email: papkeszivedono@gmail.com
Önálló védőnői tanácsadás:
Várandós és nővédelmi tanácsadás:
szerda 8.00-10.00
Csecsemő-, gyermek- és ifjúsági tanácsadás:
szerda 10.00-12.00
Fogászat: ER-Dent 3000 Kft.
8182 Berhida (Peremartongyártelep),
Szegfű utca 3.
Rendelési idő:
hétfő 7.00–10.30,
kedd 14.0–18.30,

szerda 14.00–18.30,
csütörtök 7.00–10.30,
péntek 14.00–18.30
Bejelentkezés: személyesen
vagy telefonon: 70/5875-061
(2022. április 1. napjától a Berhida, Vilonya, Papkeszi vegyes fogászati körzet alapellátását dr. Fabriczki-Vidáts Andrea fogorvos látja el.
A fogászati rendelés tervezett időpontjai:
hétfőn, szerdán és pénteken 8-14 óráig,
kedden és csütörtökön 14-20 óráig.)
Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti
Központ és Szociális Szolgálat
Papkeszi telephelye
(8183 Papkeszi, Fő utca 65.)
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!)
2022.02.16.–2022.04.20. közötti időszakban hétfő 8.00–11.30 és szerda 13.00
–16.00 óra között Horváth-Hoffmann
Renáta fogadja az érdeklődőket. Telefonos
elérhetősége: 20/223-0293
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: 7.00–18.00,
kedd: 8.00–15.00,
szerda: 8.00–18.00,
csütörtök: 8.00–16.00,
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: 8.00–18.00,
kedd: 8.00–15.00,
szerda: 8.00–8.00,
csütörtök: 8.00–16.00,
péntek: 8.00–13.00
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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
ügysegédje minden hét szerdai munkanapján 9.00–9.30 óráig tart ügyfélfogadást
a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Papkeszi Kirendeltségén.
Bogdán László települési főépítész minden hónap első keddjén 10-12 óra között
fogadja az érdeklődőket a Balatonfűzfői
Közös Önkormányzati Hivatal Papkeszi
Kirendeltségén.
Telefonos elérhetőség: hétfő és szerda 8-16
óráig, péntek 8-13 óráig, +36 30 070 0996
e-mail: foepitesz.keletbalaton@gmail.com
Balatonfűzfői Közös Önkormányzati
Hivatal
Papkeszi Kirendeltsége
(8183 Papkeszi, Fő utca 42.)
Telefon: 88/588-650
Fax: 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

Oktatási, nevelési intézmények
Szivárvány Bölcsőde és Óvoda
„Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda
8183 Papkeszi, Fő u. 46.
Telefon: 88/484-183
E-mail: vadrozsa76@invitel.hu
Bocskai István Református Általános Iskola
8183 Papkeszi, Fő utca 32-34.
Telefon: 88/573-605
E-mail: biraititkar@gmail.com
Igazgató: 30/6322119
Honlap: www.birai.hu
Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
8184 Balatonfűzfő Irinyi u. 2.
Telefon: 88/586-090
E-mail: irinyi@fuzfosuli.hu
Könyvtárak, kultúrházak
Papkeszi Községi Könyvtár és Kultúrház:
Cím: Papkeszi, Fő u. 21.
Telefonszám: 88/656-189
Email: epapkeszi@gmail.com
Nyitva tartás:
Hétfő: 8.00–16.00
Kedd: 8.00–12.30
Szerda: 8.00–16.00
Csütörtök: 8.00–12.30
Péntek: 8.00–15.00
Vitéz Bartha Andor Művelődési Ház és
Klubkönyvtár
Papkeszi, Colorchemia ltp. 101.
Telefonszám: 88/656 - 202
Email: epapkeszi@gmail.com

Nyitva tartás:
Kedd és csütörtök: 13.00–16.00
A kulturális szervező telefonszáma:
30/790-5094
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
Balatonkenese Rendőrőrs
Őrsparancsnok: Éliás Gábor r. alezredes
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.
Telefonszám: 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 megbízottja:
Gőgös János r. törzszászlós.
Tel.: 30/6366-751
Fogadóóra: a Hivatal hirdetőtábláján
kifüggesztett tájékoztató szerint.
Központi segélyhívó: 112, valamint a járőr
mobil: 30/572-9008 telefonszámokon.
Közvilágítási hibák bejelentése egyedi
problémák esetén: Fényforrás Kft.
Tel.: 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
Kéményellenőrzés bejelentése: 1818

