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Részlet Petőfi Sándor naplójából:
„Lelkesedéssel és a sors iránti bizalommal mentünk vissza a kávé-
házba, mely már tele volt ifjakkal. Jókai a proclamatiót olvasta fel, 
én Nemzeti dalomat szavaltam el; mind a kettő riadó tetszéssel fo-
gadtatott.
(A Nemzeti dalt két nappal előbb, március 13-kán írtam, azon la-
komára, melyet az ifjúság március 19-kén akart adni, mely azonban 
az eddigi események következtében szükségtelenné válván, elma-
rad. Míg én az egyik asztalnál a nemzeti dalt írtam, feleségem a má-
sik asztalnál nemzeti fejkötőt varrt magának.)
A kávéházban azon határoztuk, hogy sorra járjuk az egyetemi ifjú-
ságot, s majd teljes erővel kezdjük meg a nagy munkát. Először az 
orvosokhoz mentünk. Szakadt az eső, a mint az utcára léptünk, s 
ez egész késő estig tartott, de a lelkesedés olyan, mint a görögtűz: 
a víz nem olthatja el. Az orvosi egyetem udvarában ismét fölolvas-
ta Jókai a proclamatiót és én elmondtam a Nemzeti dalt. Innen a 
mérnökökhöz, ezektől a seminariumba a jogászokhoz vonult a 
számban és lelkesedésben egyaránt percenként növekedő sereg. A 
seminarium csarnokában elénk állott egy professor és ezt mondta 
nagy pathossal:
– Urak, a törvény nevében!
Többi szavait elnyelte a sokaság mennydörgő kiáltása, s a tisztelt 
tanár többé nem juthatván szóhoz, szépen elkotródott. A jogászok 
rohantak ki az utcára, hogy velünk egyesüljenek. Közülük Vidacs 
emelt szót, elmondta, hogy professoraik a tartandó lakomábani 
részvevést eltiltották kicsapási büntetés mellett. Kacaj és bosszan-
kodó kifakadások a hallgatóságban. De a lakoma már csak mellékes 
dolog volt. Jókai ismét fölolvata a proclamatiót s a tizenkét pontot, 
s én velem elszavaltatták a Nemzeti dalt. Mindkettőt fanatikus lel-
kesedéssel fogadták s a refrainban előjövő „esküszünk”-öt mindany-
nyiszor visszaharsogta az egész sereg, mely a téren állt.
– Most menjünk egy censorhoz, és vele írassuk alá a proclamatiót és 
a Nemzeti dalt! kiáltott valaki.
– Censorhoz nem megyünk, feleltem, nem ismerünk többé cen-
sort, el egyenesen a nyomdába!
Mingyárt beleegyeztek és követtek.
Landerer nyomdája legközelebb volt hozzánk, oda mentünk. Jó-
kait, Vasvárit, Vidacsot és engem neveztek ki küldötteknek, hogy 
a sajtót lefoglaljuk. Mi megtettük azt a nép nevében, s a tizenkét 
pontot és a nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Ezalatt kinn lel-
kesítő beszédeket tartottak Egresi Gábor, Degré, Vasvári, Jókai stb. 
Dél felé elkészültek a nyomtatványok, s ezrenként osztattak szét a 
nép között, mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután három 
órára gyűlést hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság eloszlott.
A szakadó eső dacára mintegy 10.000 ember gyűlt a múzeum elé, 
honnan a közhatározat szerint a városházához mentünk, hogy a 
tizenkét pontot magokénak vallják a polgárok is, és velünk egye-

süljenek. A tanácsterem megnyílt, s megtelt néppel, először. Rö-
vid tanácskozás után a polgárság nevében aláírta a polgármester a 
tizenkét pontot, s az alant álló sokaságnak az ablakból lemutatta. 
Óriási kitörése a lelkesedésnek! ... Egyszerre az a hír szárnyal, hogy 
katonaság jön ... körülnéztem, hogy az arcokat vizsgáljam, egyet-
len egy ijedt arcot sem láttam ... minden ajkon e kiáltás: fegyvert! 
fegyvert!
Ezen, különben alaptalan hír, oly fölindulást okozott, hogy Nyári 
Pál és Klauzál tovább beszéltek egy óránál, a nélkül, hogy beszéde-
ikből egy-egy töredék mondatnál többet hallottunk volna.
– Budára, – Budára! – a helytartótanácshoz! ... nyitassuk meg Stan-
csics börtönét! ... Budára! ...
Ezek voltak a nép leginkább és legtöbbször hallható kiáltásai. Végre 
választmány neveztetett ki Budára menendő, s a helytartótanácsot 
fölszólítandó, hogy a censurát rögtön eltörölje, Stancsicsot szaba-
don bocsássa, s a katonságnak rendeletet adjon, miszerint ügyeink-
be semmi szín alatt be ne avatkozzék. A választmány tagjai: Egresi 
Sámuel, Gyurkovics Máté, Irányi Dániel, Irinyi József, Kacskovics 
Lajos, Klauzál Gábor, Molnár György, Nyári Pál, Petőfi Sándor, 
Rottenbiller Leopold, Staffenberger István, Tót Gáspár,, Vasvári 
Pál.
A választmány legalább 20.000 ember kíséretében fölment Budára 
a helytartótanácshoz és előadta kívánatait. A nagyméltóságú hely-
tartótanács sápadt vala és reszketni méltóztatott, és öt percnyi ta-
nácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott 
a tétlenség iránt a rendelet, a censura eltöröltetett, Stancsics börtö-
najtaja megnyílt. A rab írót diadallal hozta át a töméntelen sokaság 
Pestre.
Ez volt március 15-ike. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre 
emlékezetessé teszik a magyar történetben. Események folytatásá-
nak ez közönséges volna, kétségkívül, de tekintve annak, a mi volt, 
kezdetnek, nagyszerű, dicső. Nehezebb a gyermekeknek az első lé-
pést megtennie, mint mérföldeket gyalogolni a meglett embernek.
Pest, március 20. 1848.”
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koszorút helyezett el az 1848-as emlékműnél
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Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyez-
tető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus vi-
lágjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében a 478/2020. (XI. 3.) 
Korm. rendelettel 2020. november 4-től Magyarország egész te-
rületére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Sajnos, a járvány a Korm. 
rendelet hatályának három hónapja alatt súlyosbodott, így a Kor-
mány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 2021. február 8-ától to-
vábbi három hónapra hirdetett veszélyhelyzetet. A veszélyhelyzet 
kihirdetésével különleges jogrend lépett hatályba, így a katasztró-
fa-védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításá-
ról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint, 
a Képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja. A Kép-
viselő-testület hatáskörében eljáró polgármester ebben az évben 
hozott határozatai az alábbiak:
•  1/2020. (I. 21.) számú Kt. határozattal Borbély Zoltán r. alez-

redes rendőrségi főtanácsos Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
vezetőjévé történő kinevezését támogatta.

•  2/2021. (I. 21.) számú Kt. határozattal hozzájárult a Balatonal-
mádi Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 20/2015. (VI.25.) 
önkormányzati rendelet módosításához.

•  3/2021. (I. 29.) számú Kt. határozattal elfogadta az önkormány-
zat 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevételének számviteli 
elszámolása során alkalmazandó korrekció összegét, mely szerint 
az önkormányzat 2019. évi maradványának összege 553.706 Ft-
tal nőtt. A korrekcióra központi intézkedés miatt volt szükség, a 
korrekció könyvviteli művelet, tényleges vagyonemelkedést nem 
eredményezett.

•  4/2021. (I. 29.) számú Kt. határozattal elrendelte a maradvány 
korrekció átvezetését az önkormányzat költségvetéséről szóló 
1/2020. (III. 1.) önkormányzati rendeletben.

•  5/2021. (II. 15.) számú Kt. határozattal hozzájárult a 193/3. és 
193/4. hrsz-ú ingatlanok (önkormányzati bérlakás és az értékesí-
tett „nyeles” telek) telekhatár rendezéséhez úgy, hogy az önkor-
mányzat tulajdonát képező 193/4. hrsz. alatti ingatlan területé-
ből a 193/3. hrsz alatti ingatlan teleknyél része 1 m szélességben 
– a teleknyél teljes hosszában – kiegészítésre kerüljön. A telek-
határ rendezésével kapcsolatos valamennyi költséget kérelmező 
telektulajdonos viseli.

•  6/2021. (II. 15.) számú Kt. határozattal elfogadta a településen 
működő művelődési házak 2020. évi működéséről szóló beszá-
molót. A polgármester a 2021. évi kulturális programok meg-
valósításáról nem hozott döntést, arról a veszélyhelyzet meg-
szűnését követően, a megvalósítás feltételeinek megléte esetén a 
Képviselő-testület hoz döntést.

•  7/2021. (II. 15.) számú Kt. határozattal elfogadta Kiss Irén vé-
dőnő 2020. évi védőnői munkájáról szóló beszámolót.

•  8/2021. (II. 15.) számú Kt. határozattal a Papkeszi 068. hrsz-ú 
„kivett, saját használatú út” megnevezésű, 3824 m2 területű in-
gatlan (7215. országos közút részének) közérdekű célra történő, 
térítésmentes állami tulajdonba adását határozta el.

•  9/2021. (II. 18.) számú Kt. határozattal az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021.” című pá-
lyázati kiírás keretében „A Fő utca-Kossuth utca összekötő út 
felújítása Papkeszin” című projektre pályázat benyújtását hatá-
rozta el. A projekt összköltsége 23 millió forint. Nyertes pályázat 

esetén az összköltség 15 %-át – 3.450.000 Ft-ot – önerőből kell 
biztosítani.

•  10/2021. (II. 18.) számú Kt. határozattal a Bocskai István Re-
formátus Átalános Iskola étkezőépültének megközelítéséhez be-
járó útszakasz építését határozta el, melynek megvalósításához 
1.600.000 Ft előirányzatot biztosít az önkormányzat 2021. évi 
költségvetésében.

•  11/2021. (II. 18.) számú Kt. határozattal elfogadta a Balaton-
fűzfői Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetbe fog-
lalt Szervezeti és Működési Szabályzatát.

•  12/2021. (II. 23.) számú Kt. határozattal nyilvántartásba vette 
a képviselők és hozzátartozóik határidőre benyújtott vagyonnyi-
latkozatait.

•  13/2021. (II. 23.) számú Kt. határozattal A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés 3.) pontjában megállapított jogkörében eljárva zártkerti 
közterületek elnevezéséről döntött. A döntés értelmében a Pap-
keszi 1024. hrsz. alatt felvett „kivett, közút” megnevezésű közte-
rülete neve: „Papvásári utca”, a Papkeszi 1003. hrsz. alatt felvett 
„kivett, közút” megnevezésű közterület neve: „Dákai utca”.

•  14/2021. (II. 23.) számú Kt. határozattal az önkormányzat 
2021. évi költségvetésének irányszámait tovább tárgyalásra al-
kalmasnak minősítette.

•  15/2021. (III. 5.) számú Kt. határozattal elfogadta az önkor-
mányzat 2020. IV. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

•  16/2021. (III. 8.) számú Kt. határozattal elfogadta a Szivárvány 
Bölcsőde és Óvoda „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvodájának 
2021. évi költségvetését. A tagóvoda bevételi és kiadási főösszege 
47.394.000 Ft, melyhez az önkormányzat 6.018.000 Ft működé-
si hozzájárulást biztosít.

•  17/2021. (III. 8.) számú Kt. határozattal elfogadta a Balaton-
fűzfői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését.

•  18/2021. (III. 8.) számú Kt. határozattal elfogadta az önkor-
mányzat 2021. évi költségvetésének II. fordulójáról szóló előter-
jesztést.

•  19/2021. (III. 8.) számú Kt. határozattal elfogadta Papkeszi 
Község Önkormányzatának 2021. évi középtávú bevételi és ki-
adási tervét.

•  Györkös Tamás alpolgármester 2021. február 28-ai hatállyal le-
mondott alpolgármesteri megbízatásáról. Ráczkevi Lajos polgár-
mester úr Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény 74. §-a alapján, a 20/2021. (III. 12.) számú 
Kt. határozattal Humpók Ferencné képviselőt alpolgármes-
terré választotta.

•  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 80. §-ában foglaltak alapján az alpolgár-
mester tiszteletdíját – 21/2021. (III. 12.) számú Kt. határo-
zattal – 112.200 Ft/hó összegben; költségtérítését 16.800 Ft/hó 
összegben állapította meg.

•  Humpók Ferencné alpolgármester írásbeli nyilatkozatával alpol-
gármesteri tiszteletdíjának egy részéről lemondott. A polgármes-
ter a nyilatkozatban foglaltakat 22/2021. (III. 17.) számú Kt. 
határozattal tudomásul vette, így Humpók Ferencné alpolgár-
mester 80.000 Ft tiszteletdíjban részesül.

A katasztrófa-védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Papkeszi Község Önkormányzat polgár-

Önkormányzati hírek
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mestere a veszélyhelyzet kihirdetéséról szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben két rendeletet alkotott.
Az 1/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelettel módosította az 
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 2.) 
önkormányzati rendeletét.
Rendeletalkotási kötelezettségének eleget téve megalkotta az ön-
kormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 8.) 
önkormányzati rendeletet. Az önkormányzat 2021. évi költ-
ségvetésének bevételi főösszege 101.374 ezer Ft, a költségvetés 
kiadási főösszege 186.538 ezer Ft, a költségvetési hiány 85.164 
ezer Ft. Az önkormányzat a hiányt az előző évi költségvetési ma-
radványból fedezi, hitel felvételét nem tervezi.

Az önkormányzat 2021. évi bevételei jogcímenként:
1. Önkormányzatok működési támogatásai: 34.125 e Ft
2.  Egyéb működési célú támogatások 

államháztartáson belülről:  17.153 e Ft
3. Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai 13.975 e Ft

4. Közhatalmi bevételek: 26.264 e Ft
5. Működési bevételek: 6.857 e Ft
6. Felhalmozási bevételek: 3.000 e Ft
7. Költségvetési, maradvány igénybevétele: 85.164 e Ft

Az önkormányzat kiadásai jogcímenként:
Személyi juttatások: 33.832 e Ft
Mu nkaadókat terhelő járulékok és  

szociális hozzájárulási adó: 5.493 e Ft
Dologi kiadások: 43.374 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.371 e Ft
Egyéb működési célú kiadások: 66.202 e Ft
 – ebből céltartalék

működési célú
(Körny.véd. alap szla, Viziközmű szla) 9.021 e Ft
felhalmozási célú  41.901 e Ft

Beruházások: 3.401 e Ft
Felújítások: 23.500 e Ft

Jól haladnak a felújítási munkálatok 
a papkeszi Kultúrházban

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 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 munkaterület átadásával, 2020. szeptember 30-án kezdődtek 
meg a felújítási munkálatok. Megtörtént a vizesblokkok kialakítá-
sa, a férfi és a női mosdó helyet cserélt, a női egyben akadálymen-
tes mosdó lett. Elkészült a tető és a homlokzati falak hőszigetelé-
se. Jelenleg a belső helyiségek burkolása és festése zajlik, valamint 
a rámpa készítése, amellyel nemcsak a mosdók, hanem a kisterem 
akadálymentes használata is megvalósul.
A felújítás megkezdése előtt felvettük a kapcsolatot a projekt 
együttműködő partnereivel, a Mozgássérültek Veszprém Megyei 
Egyesülete – Balatonfűzfő és Térségének Mozgássérültek Cso-
portjával és a Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klubbal és folyama-
tosan tartottunk a projekt megvalósítási helyszínén bejárásokat, 
egyeztető megbeszéléseket az elvégzett, illetve a még elvégzendő 
felújítási munkálatokról. Ezúton is köszönjük segítségüket, hogy 
kéréseikkel, ötleteikkel és építő kritikájukkal hozzájárultak a pro-
jekt sikeres megvalósításához.
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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Tisztelt Papkeszi Lakosok!
Tisztelt Választópolgárok!

Hosszas gondolkodás és vajúdás után arra a döntésre jutottam, 
hogy lemondok az alpolgármesteri kinevezésemről. Hivatalos le-
mondó levelemet 2021.02.17-én juttattam el a hivatalba.
Szeretném megköszönni minden lakosnak az eddigi bizalmat.

Időközben Polgármester úr kinevezte az új Alpolgármestert. Hum-
pók Ferencné (Ibolya) Alpolgármester Asszonynak gratulálok ki-
nevezéséhez, munkájához sok sikert, jó egészséget kívánok.
Kérem, fogadják el és értsék meg döntésemet.

Györkös Tamás képviselő

Tisztet Polgármester Úr, 
Képviselő társaim, Bizottsági tagok, Hivatal dolgozói

2019-es választások után az a nagy megtiszteltetés ért, hogy Polgár-
mester Úr alpolgármesternek jelölt, melyet elfogadtam és a képvise-
lő társaim megszavazták, hogy én legyek az alpolgármester.
Nagy tervekkel, elhatározással kezdtem neki a közös munkának, 
többször egyeztettünk Polgármester Úrral és a hivatallal.
Sajnos tavasszal jött a Covid 19 vírus mely gyökeresen felforgatta 
az Önkormányzati rendszert, hivatal működését. Egy ideig online 
folytak az egyeztetések, utána pedig a Polgármesterek kezébe ren-
delte a döntések meghozatalát. Az első hullám lefutása után kez-
dett visszaállni az élet a régi kerékvágásba. Megint voltak személyes 
bizottsági és képviselő testületi ülések.

Időközben az élet úgy hozta, hogy nagyon kevés időm maradt az 
alpolgármesterség ellátásához. Az általam állított mércét megköze-
líteni sem tudtam, ezért hosszas vajúdás után úgy döntöttem, hogy 
2021.02.28.-val lemondok e megtisztelő címről és átadom a lehető-
séget más képviselőtársamnak.
Szeretném megköszönni mindenkinek a bizalmat és a segítséget az 
alpolgármesteri munkám alatt.
Kérem, fogadják el és értsék meg döntésemet.

Papkeszi, 2021. február. 17
Györkös Tamás

Bocskai Hírmondó
Mi történt az iskolában?
Védekeztünk. A Covid ellen-is. De védekeztünk a félelem, a rossz-
kedv, az elszigeteltség ellen is. Hiszen egy éve megváltozott az éle-
tünk, szép, hagyományainkhoz igazodó rendünk eltűnt. A króni-
kás nem tud több oldalas beszámolót írni ezernyi programunkról, 
erőfeszítéseinkről, sikereinkről. Ettől azonban nem könnyebb ne-
künk sem-, mint ahogy senkinek. Sőt!
Sok a korlát. Miattunk van, tudjuk, vigyázunk nagyon, betartjuk. 
De ez a diákjaink gyermekkora, ami nem igazi vidámság, közösségi 
élmények, kalandok és erőpróbák nélkül.
Alsóban osztályszintű játék- és sütidélutánok garantálták a jóked-
vet, digitális farsang volt az egész iskolában, köszönet érte Marcsi 
néninek. És nagy-nagy köszönet a szülőknek, akik ebben partnerek 
voltak. Kreativitásukat és digitális tudásukat bevetve megadták a 
gyerkőcöknek a farsang élményét, a maskarázás örömét.
Felsőben sok-sok közös beszélgetés volt, ami aztán otthon folytató-
dott a gyerekek között digitális formában. Mondhatni rágyógyul-
tak a telefonjukra. Mert hiányoznak a közös, csacsogós délutánok, a 
suttogva megvitatott titkos szerelmek, melyekről ugyan mindenki 
tud, de mégis titkosak. Szóval hiányzik kötetlen közös életünk.
És most digitálisban dübörgünk!
Közös érdemünk, hogy eddig a mi iskolánknak nem kellett átállni. 
Két felsős osztály volt rövid ideig karanténban. A betegek szabá-
lyos igazolásokkal jöttek vissza. A szülők felelős viselkedése a kulcs. 
A legtöbb gyanús gyermeket otthon fogták, így elkerültük a bajt. 
Köszönet érte!
A digitális átállás sokkal könnyebb volt. A tavalyi digitális sokk és 
a sok ügyetlenkedés után – a krónikás itt főleg magára gondol –, 
gördülékenyen mennek dolgaink.
Meg aztán Microsoft Innovatív Iskola lettünk! Ez egységes felü-
letet, számtalan lehetőséget teremtett körénk. Egyszerűbb, köny-
nyebb, színesebb így a tanulás, tanítás. A tavalyi tapasztalatok se-

gítettek felmérni a gyermekek és a szülők terhelhetőségét. Az élő 
órák megadják a találkozás örömét, segítik a tananyag megértését, 
a hatékonyabb munkát.
Kollégáim egyre több digitális felületet fedeznek fel, osztanak meg 
és építenek be lelkesen napi munkájukba. Partneri viszonyban dol-
gozunk a szülőkkel, hiszen a támogatásuk nélkül sokkal kevésbé 
lenne hatékony a tanulás. A kicsiknek digitális segítségre, közös 
tanulásra van szüksége. A nagyoknál meg a rendszeresen fellépő la-
zulás ellen kell erős elszántsággal védekezni. Azért nagyon bízunk 
benne, hogy április 7-től az osztálytermekben folytatjuk!
Borsné Simon Györgyi – a mi rajzos tanárnénink – varázstudó. 
Olyannyira, hogy varázsceruzát ad a gyerekek kezébe. Így születnek 
azok a csodás alkotások, amik nemzetközi sikereket aratnak.
A Jézus Élete nemzetközi rajzpályázat eredménye az 5-6.osztá-
lyos kategóriában:
I. hely Gulyás Regina Jázmin 6. o. Bocskai István Református Ált. 
Iskola Papkeszi Borsné Simon Györgyi
II. hely Jancsó Boglárka Dorina 6. o. Bocskai István Református 
Ált. Iskola Papkeszi Borsné Simon Györgyi
III. hely Lendvai Jázmin Anna 6. o. Bocskai István Református 
Ált. Iskola Papkeszi Borsné Simon Györgyi
Kiállításra javasolták még Bukovics Jákob 8. osztályosunk alkotását.
Szóval taroltunk megint. Őszinte örömmel és elismeréssel gratulá-
lunk gyermekeinknek és Györgyi néninek!

Ferenc pápa szavaival kívánok magam és iskolám nevében békés, 
csendes belső örömökben is gazdag húsvéti ünnepeket!
„Ő, aki már legyőzte a halált és megnyitotta számunkra az üdvösség 
útját, oszlassa szét az árnyakat szegény emberiségünk életében, és 
vezessen el minket az Ő dicsőséges napjára, amely nem ismer al-
konyt.”

A krónikás: Forintosné Barabás Mariann
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Gyulyás Regina 6. oszt. 1. helyezett Jancsó Bogi 6. oszt. 2. helyezett

Lendvai Jázmin 6. oszt. 3. helyezett Jézus feltámasztja Lázárt (készítette: Bukovics Jákob 8. o.)
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„Ember tervez…”
Egy évvel ezelőtt alapjaiban megváltozott az életünk, a minden-
napjaink. A nagyböjti készületet sem tudtuk együtt befejezni, és 
a Húsvét megünneplése is a hívek jelenléte nélkül történhetett a 
templomban. Ismét elérkezünk a kereszténység legnagyobb ünne-
péhez, és most is bizonytalan, milyen módon tarthatjuk a litur-
giákat. Most még miserendet sem tudok itt közzé tenni, majd a 
templomok hirdető tábláján olvashatják a testvérek, a járvány ala-
kulásától függően és a központi előírásokhoz alkalmazkodva.
„Ember tervez, Isten végez”, ismerős a mondás. Gondolataim által 
arra hívom fel a figyelmet, és teszem fel a kérdést, hogy mi alapján 
tervezünk? Isten szándéka, akarata szerint – amelyet fel kell ismer-
nünk az életünkben –, vagy csak a saját elképzeléseink, igényeink, 
amik mérvadóak?
Isten jónak, szépnek teremtette a világot. Nem öncélúan, hanem 
hogy a teremtményt is részesítse szeretetében. Amikor az ember 
elfordul Teremtőjétől, és a rosszat, a bűnt választja, akkor önzővé 
válik. Sajnos az ősbűn óta újra és újra megtörténik ez. Igaz, hogy 
a keresztség szentsége megszabadít az áteredő bűntől, azonban a 

rosszra hajló természet megmarad. Jó és rossz egyaránt jelen van 
bennünk, és az a kérdés, hogy melyiket erősítjük önmagunkban. 
Ember tervez, és kell, hogy e terv bele illeszkedjen Isten terveibe is. 
Mindenekelőtt a szeretet útján járni!
Egykor az ember eltervezte azt is, hogy megöli Jézust. Őt, aki gyó-
gyított, segített. Igazságtalan ítélet által, kereszthalál várt rá. Feltá-
madása azonban keresztülhúzta e kegyetlen emberi tervet. Krisztus 
halála és feltámadása feltárta nekünk Isten üdvözítő szándékát. 
Még ha el is fordulunk időnként tőle, sőt a rosszat választjuk, Ő 
irgalmasan visszavár, lehetőséget ad az újrakezdéshez.
Mi lehet tehát a keresztény ember terve, célkitűzése életében? A 
szeretetben megerősödve, s ha kell Isten bocsánatát kérve eljutni az 
üdvösségre! Mindezt Isten segítségével, nem csak a saját erőnkben 
bízva!
2021 húsvétja hozzon megújulást, hogy jól, Istennek tetszően ter-
vezzük életünket, hittel, reménnyel és szeretettel!
Áldott Húsvétot kívánok mindenkinek!

Szeretettel: Norbert atya

 
Húsvéti hírharang

Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Örvendezzünk, vigad-
junk, Krisztus lett a vigaszunk, Alleluja ! …De él, ezért szent nevét, 
hirdessük dicséretét Alleluja!
Ez az ősi húsvéti ének fogalmazza meg a húsvét tartalmát és lelki-
állapotát. Azt a hatalmas fordulatot jeleníti és éli meg, amit Jézus 
sorsán keresztül tapasztalhat meg a halandó és hívő ember. Szenve-
dés, halál a földi élet vége, ami mégis a mennyei élet kezdete a feltá-
madás csodáján keresztül. Miért vak az ember a saját sorsára nézve, 
amikor a természet minden tavasszal elénk tárja a telet legyőző ki-
keletet, elindul a rügyfakadás, virágzás, s bár ez a leglátványosabb 
része az újjászületésnek, a valós cél: eljutni a gyümölcsözésig, mag-
hozásig, az élet továbbadásáig. Csibék, nyuszik, báránykák erősíte-
nek rá a növényvilágra, hogy a szaporodás génekbe írt programja az 
élet megmaradásának hordozója, ám ebből az üzenetből is csak egy 
üzlet lett mára, mert a csokiból készült állatkák némák. A locsolko-
dás is elvesztette eredeti jellegét, hiszen nem az élet vizét hintik a 
leányokra, hanem helyette mindenféle szagos folyadékot, és egyál-
talán nem gondol senki arra, hogy a keresztség vize is ugyanezt szol-
gálta egykor. A gyerekek számára pénzgyűjtéssé alakított új módit 
nem is baj, hogy elvitte a covid. Időnként látom, hogy felteszik az 
interneten a kérdést: ha a virágod tudod vízzel öntözni, akkor a 
gyereked miért kólával, energiaitallal locsolod? Ezt a kérdést sze-
retném felvetni az ünnepeinkkel kapcsolatban. Miért az ártalmas, 
vagy finomítsunk, a semmit nem használó dolgokra mondjuk azt, 
hogy ez a húsvét. Dekorációra, ételekre, kreatívkodásra, állatsimo-
gatásra, szabadidős tevékenységekre. Sajnos önkritikusan be kell 
látnunk, úgy tűnik, hogy pótszerekre szorulunk, mert képtelenek 
lettünk megélni a feltámadás örömét, elvesztettük a hitünket, 
nincs kivel megosztani a jó hírt, mert nem tartozunk már közössé-
gekhez. Ettől függetlenül, hogy mivé vált az ünnep, a húsvét még-
iscsak az életöröm hirdetésének, a halálon túllátó hit diadalának 
kinyilvánítása, összhangban a naprendszerben érvényes természeti 
törvényekkel. Jézus feltámadása a mi feltámadásunk is. A politika 
a mágikus változás szót szokta emlegetni. A hit a feltámadás szót 

használja, mert a „naptámadat”, azaz a keletről jövő fény-energia 
által elvégzett munkát mutatja meg, napi és évszakos bontásban a 
sötétség- halál-elmúlás „napnyugodti”/ nyugati / kontrollcsoportja 
eredményeivel szemben. Jézus sorsán meglátszott, mire képesek a 

Jézus virágvasárnapi bevonulása Jeruzsálembe (Vadas Márton 7. o.)
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sötétség fiai – legyenek azok főpapok, kormányzók, magas rangú 
katonatisztek –, és mire képesek a világosság fiai a hitükben megerő-
södés után. A Jézus ellenesek életet vesznek el, a Jézus követők éle-
tet áldoznak oda. Húsvéthoz virágvasárnapon keresztül vezet az út. 
Isten Jézus által bevonul alázatosan, szamárháton ülve Jeruzsálem-
be. A nép fiai „Istenem, segíts meg”-et, azaz hozsannát kiáltanak. 
Mennyire összekeverik ezt is a stadionok és sztárok ünneplésére 
rendszeresített „dicsőítéssel”. Jézus a város falainál könnyhullatással 
tekint a jövendőbe, kő kövön nem marad itt, amit le nem rombol-
nának. Nincs is más Jeruzsálemben abból a korból eredeti épít-
mény szinte csak a siratófal. Nagycsütörtök, utolsó vacsora. A múlt 
emlékei, az egyiptomi szolgaságból szabadulás vacsoráját Jézus is 
magához veszi, miközben lerakja a jövendő alapjait az új szövetség 
úrvacsorájában. Kenyér és bor. Erő a testnek, öröm a léleknek. Isten 
ajándéka saját asztaláról a halandóknak, hogy ennek erejével elér-
hessék az örökkévalóság birodalmát. Kiszabaduljanak az önzésből, 
nemet mondjanak régi bűneikre, és megtanuljanak megbocsátani, 
szeretni, mint a Mester. Aztán Nagypéntek. A Passió. Megnézve 
az iskolásokkal a filmet, nem a Jézust ért borzalmak borzasztottak 
el, hanem az, hogy a „kiirtós” videójátékon felnőtt fiúk mennyire 
azonosultak pl. a korbácsolókkal, profizmusukat dicsérték és nem 
Jézust sajnálták. Nagypénteken mindenki leszerepelt, Pilátusostól, 
tanítványostól együtt. Egy boldog ember volt ezen a napon, Barab-
bás a terrorista, akit közkívánatra ajándék-amnesztiában részesítet-
tek Jézus helyett. A Golgotán pedig állt a kereszt: I.N.R.I felirattal, 
Jézus Názáretből Királya Júdeának. Itt a vége. Csalódtunk. Nem 
erre számítottunk. Nem kereszten, hanem trónon akartuk Jézust 

látni. Nem a vesztőhelyen, hanem a Palotában. –keserű fájdalmak-
kal, félelmekkel zárták magukat önkéntes lelki karanténba a tör-
téntek miatt követői. Még a kereszt alatt is bizakodtak, hogy Jézus 
„supermenként” leugrik a keresztről és majd megmutatja ezeknek 
a... Nem ugrott le. Végigjárta utunkat, a via dolorosát, hogy meg-
tanítson nekünk egy lényeges dolgot. Nagy baj, ha azt hisszük a 
hamis váradalmainkról, hogy az a hit. A hit az, amikor nyitottak 
maradunk Isten megoldásaira, és nem kényszeresen akarjuk ráven-
ni Istent a mi vágyaink teljesítésére. Húsvét ezért csodálatos fordu-
lat. Mert nem péntek a vég, nem a gonoszok végezték őt ki, hanem 
Jézus az elvégeztetett kiáltásban adta hírül megváltásunk tényét, 
hiába őrizték kő mögé zárt, megkínzott testét, harmadnapon ezt 
hallották a kegyeletes asszonyok: mit keresitek a holtak között az 
élőt. Nincs itt, feltámadott, ahogy meg is mondta Nektek. Szóval: 
Jó étvágyat a húsvéti sonkához, akinek maradt ideje tojást hímezni! 
–nem mehetünk el a szó eredeti jelentése mellett – akinek van füle 
hallja, az gyönyörködjön alkotásaiban, és hogy milyen modern lo-
csolóversek vannak manapság az interneten a népiestől a pikánsig, 
arról szót se ejtek, mert szeretnék inkább tovább énekelni, Krisztus 
feltámadott… és minden életre, örömre, egészségre vágyó ember-
társamnak szeretetre feltámadó áldott húsvétot kívánni.

A húsvéti istentiszteletről még nem tudunk előre mit mondani, a 
Református Gyülekezet facebook csoportjában lesz hirdetés az ün-
nep előtt. Áldás, békesség!

Virágh Sándor

Tervezett programok
Úgy hiszem, mindannyian egy nehéz éven vagyunk túl, és sajnos nem 
lehetünk biztosak abban, hogy a nehézségeknek mikor lesz vége. 
A tavalyi évben nagyon sok kulturális programról, megszokottnak 
mondható rendezvényünkről kellett lemondanunk, részben a korlá-
tozó rendelkezések, részben pedig az önkormányzatot érintő bevétel-
kiesések miatt. Az már biztosan tudható, hogy ebben az évben is sok 
rendezvényünk lesz, amit a fenti okok egyike vagy másika miatt nem 
áll módunkban megvalósítani. Ezeket a programokat nem sorolom 
fel, sajnos túl hosszú volna a lista, inkább azokat írom le, amik meg-
rendezésére talán esélyünk lesz az idén. Tervezzük megvalósítani jú-
niusban a pedagógusokat köszöntő ünnepségünket, július 17-én egy 
szerényebb falunapot, az augusztus 20-i emlékműsorunkat, október 
elején az idősek napi műsorunkat, az októberi megemlékezéseinket, 

és miután optimisták vagyunk, ezért egy adventi gyermekelőadást 
terveztünk Colorba, illetve a Falukarácsonyt Papkeszire. Jó lenne, ha 
augusztusban ismét lehetne MiniFeszt, tudom, hogy sokaknak ez a 
program is hiányzott az elmúlt évben.
Jelen pillanatban nem áll módomban a tervezett rendezvényekkel 
kapcsolatban azt állítani, hogy ezek biztosan megvalósíthatóak 
lesznek, azonban bízom a Képviselő-testület pozitív döntésében, 
és a korlátozó rendelkezések mielőbbi feloldásában, „nyitásban”, és 
bízom abban, ha ez megtörténik, akkor sokukkal találkozhatok va-
lamelyik rendezvényünkön. Addig is kívánok önöknek egészséget, 
biztonságot, apró csodákat és nagy mosolyokat.

Savanyu Beáta 
kulturális szervező

Kinevezték a Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
megbízott vezetőjét

Dr. Fellegi Norbert rendőr ezredes, a Veszprém Megyei Ren-
dőr-főkapitányság vezetője 2021. március 1-jei hatállyal kinevezte 
 Borbély Zoltán rendőr alezredest a Balatonalmádi Rendőrkapi-
tányság élére.

A megyei rendőrfőkapitány 2021. március 1-jén adta át a kineve-
zésről szóló parancsot a kapitányságvezető részére.

Balatonalmádi Rendőrkapitányság
Forrás: www.police.hu



8  2021. márciusPapkeszi Hírlap

Így vigyázhatunk szeretteinkre 
az új koronavírus járvány idején

A csalók minden lehetőséget megragadnak és leginkább az idős 
emberekre fókuszálnak, akik egyedül élnek. Beszélgessünk ro-
konainkkal a veszélyekről!
Világszerte tapasztalható, hogy az új koronavírus által terjesztett 
járvány miatt megjelentek az olyan ál értékesítők, akik webolda-
lakon, közösségi oldalakon, e-mail címeken és telefonon keresztül 
kínálnak egészségügyi eszközöket és újonnan már a vakcinával tör-
ténő oltásra is ajánlkoznak, vagy erre hivatkozva személyes adato-
kat próbálnak kicsalni.
A csalók klinikai, kórházi dolgozóknak, háziorvosnak, vagy önkor-
mányzati dolgozónak kiadva magukat személyesen, vagy telefonon 
keresztül igyekeznek megtéveszteni az idős embereket az oltásra 
hivatkozással. Előfordulhat, hogy személyesen keresik meg az idős 
embereket, ekkor egészségügyi dolgozók által viselt fehér ruhában 
jelennek meg. Adategyeztetést végeznek, személyes és bankkártya 
adatokat kérnek el annak érdekében, hogy az általuk hivatkozott 
szervezet nevében (pl.: önkormányzat) a járvány miatt támogatást 
tudjanak átutalni a felhívott részére, egyben – látszólag – a védőol-
tásra is regisztrálnak.
Személyes és pénzügyi adataink komoly értéket képviselnek. Ha 
ezek illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé válnak, az je-
lentős anyagi károkat okozhat.
A rendőrség tanácsa arra az esetre, ha valaki ilyen hívást kap:

•  Járjon utána, hogy valóban a hivatkozott szervezet, vagy hi-
vatal kereste meg:
 ❒ Tegye le a telefont, majd hívja fel a telefonáló által megjelölt 

intézményt!
•  Tegyen fel ellenőrző kérdéseket:

 ❒ Kérdezze meg a hivatkozott szervezet központi elérhetőségét, 
a hívó nevét, beosztását!

•  Legyen gyanús, ha pénzátutalásról esik szó, illetve felajánl-
ják, hogy az utalás lebonyolításában segítenek!

•  Bankkártyaadataikat semmilyen körülmények között ne ad-
ják meg ismeretleneknek sem telefonon, sem személyesen!

•  Nyilvános helyen, idegenek jelenlétében ne beszéljenek 
magán ügyeikről, mert visszaélhetnek az információkkal!

•  Ne adja meg személyes adatait ismeretleneknek!
Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni Ön 
vagy hozzátartozója sérelmére, hívja azonnal a 112-es segélyhívó-
számot!
A rendőrség célja, hogy az elkövetési módszer tudatosításával le-
hetőleg senki se dőljön be a csalóknak. Minél többen beszélgetnek 
erről idős rokonaikkal, ismerőseikkel, annál kisebb eséllyel csaphat-
ják be őket.

Balatonalmádi Rendőrkapitányság
Forrás: www.police.hu

Rendőrségi felhívás!
Tájékoztatás lakó-pihenő övezet szabályairól:
A lakó-pihenő övezet egy adott területre vonatkozik, így minden 
bejáratánál ki kell helyezni a „lakó-pihenő övezet”, valamint a „la-
kó-pihenő övezet vége” jelzőtáblákat (táblától tábláig tart).

A KRESZ 39/A§ alapján:
Lakó-pihenő övezetbe – a „Lakó-pihenő övezet” jelzőtáblától a 
„Lakó-pihenő övezet vége” jelzőtábláig terjedő területre – csak a 
következő járművek hajthatnak be:
a) kerékpár,
b) * az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygép-
kocsi, a személygépkocsi kivételével a legfeljebb 3500 kg megen-
gedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, a betegszállító gépjármű, 
motorkerékpár, a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, 
segédmotoros kerékpár, állati erővel vont jármű és kézikocsi, 
a kommunális szemét szállítására szolgáló jármű, továbbá az oda 
áruszállítást végző legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb 
össztömegű tehergépkocsi,

c) * az ott lakók és oda költözők költöztetését végző tehergépkocsi,
d) az oda látogatókat szállító autóbusz,
e) * az oda építő- és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és hozzá-
kapcsolt pótkocsi,
f ) az út- és közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági, rend-
védelmi, betegszállítási, közegészségügyi feladat, illetőleg postai 
gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló jármű, ha ez fela-
data ellátása érdekében elkerülhetetlen,
g) * a mozgáskorlátozott személy által vezetett vagy az őt szállító 
jármű és annak vezetője.
(2) A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra se-
bességgel szabad közlekedni.
(3) A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek fokozottan ügyelnie kell 
a gyalogosok (különösen a gyermekek) és a kerékpárosok biztonsá-
gára. Ha az úton járda nincs,
a) a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, a jármű-
vek forgalmát azonban szükségtelenül nem akadályozhatják,
b) járművel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad.
Felhívjuk a Balaton-parton és más településen ilyen táblával talál-
kozók, ilyen lakó-pihenő övezetben élők és oda látogatók figyelmét 
a fenti jogszabály maradéktalan betartására.

Balatonalmádi Rendőrkapitányság

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

Készült: Tradeorg Nyomda Kft., Fûzfőgyártelep • Felelős vezető: Tóth Zoltán
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A kis kolónia
A Colorchemia lakótelep idén ünnepli fennállásá-
nak 85. évfordulóját.
Amikor 2010-ben elkezdték a lakótelep lakói a 
munkálatokat, a szervezést, a kutatómunkát, hogy 
méltón ünnepelhessék meg a lakótelep 75. szüle-

tésnapját, még talán ők maguk sem gondolták volna, hogy ez egy 
ekkora rendezvény lesz.
Aztán 2011 júniusában három napon át mulattunk, szórakoztunk 
és szórakoztattuk színvonalasabbnál színvonalasabb műsorral az 
igencsak nagy létszámú közönséget.
A saját tapasztalatok és a visszajelzések alapján fergeteges három 
nap volt ez, mely ennek a kivételes közösségnek volt köszönhető. 
Az együttműködés, a több ezer munkaóra érdeme, melyet rááldoz-
tak az itt élők.
Aztán elérkezett a 80. születésnap. A szervezés kisebb volumenű 
volt, ahogy a rendezvény is szerényebb lett, de azt gondolom, méltó 

módon emlékeztünk meg ismét a kis lakótelepünk történelméről. 
A közösségi munka nehezebben jött össze, de vannak állandó „sze-
replők”, akik mindig itt vannak, amikor szükség van rájuk, a mun-
kájukra.
Idén a 85. évfordulót ünnepelnénk. Hatalmas kérdőjelek a rendez-
vények kapcsán. Lehet? Nem lehet? Szervezzünk? Ne szervezzünk? 
Biztonságos? Nem biztonságos? A közösségi munka, a programok, 
az összejövetelek, mind-mind hiányoznak az életünkből, ahogy a 
baráti kézfogás, a szeretetteli ölelés is.
Ebben az évben a születésnapokat szűk körben ünnepeljük. Nem 
lesz ez másképp a lakótelep születésnapjával sem. Sebaj. Lesz még 
szülinap. Addig pedig vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymás-
ra! Jó egészséget kívánunk minden kedves olvasónak!
És nem utolsó sorban: Szeretettel köszöntjük Colorchemia lakóte-
lepet fennállásának 85. évfordulóján!

Madarak és fák napja
A madarak és fák napja a Föld napjának a testvérünnepe, amely-
nek célja, hogy különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel a 
társadalom, különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötele-
zettségét kialakítsa, elmélyítse. Időpontja a hatályos természetvé-
delmi törvény szerint minden év május 10-e. 
A hagyomány immáron több mint százéves. Megszervezésének 
közvetlen előzménye a „mezőgazdaságra hasznos madarak” vé-
delme érdekében 1902-ben kötött párizsi egyezmény, mely után 
Chernel István ornitológus még ebben az évben megszervezte az 
első madarak és fák napját. Az esemény iskolai keretek közé az Ap-
ponyi Albert vallási- és közoktatásügyi miniszter által 26.120/1906 
számon kiadott rendelet által került, melynek értelmében az elemi 
népiskolákban minden év májusában vagy júniusában kellett „ter-
mészetvédő” és „erkölcsnemesítő” szellemben méltatni a Madarak 
és fák napját.
Klebelsberg Kuno 1931-es rendeletéből kiderül, hogy az emléknap 
az amerikai Madarak napja (Birds day) és a Fák napja (Arbor day) 
alapján született meg. Ezen a napon a tanító hagyományosan „szép, 
emelkedett és beható előadást tart a madarak életéről, a természet 
háztartásban való jelentőségéről, az ember gazdaságaiban, de lelkü-
letében játszott szerepéről is”. A fákkal kapcsolatban az oktató „a 
fák jelentőségét fejtegeti”, a lényeg azonban az, hogy minden gyer-
mek ültessen egy fát, mely fa „azután magával a gyermekkel növek-
szik, és így a gyermek lényéhez fűződik”.
Az első világháború és az azt követő évtized alatt veszített jelen-
tőségéből „ez a szép, a lelkület finomítására annyira alkalmas, 
poétikus intézmény”. Klebelsberg azonban Apponyi Albert felé 
tanúsított tiszteletével indokolja a szokás felújítását: „újból teljes 
érvényt igyekszem szerezni annak a fennkölt szellemből fakadó 
rendelkezésének, mellyel a magyar erdők, mezők dalos madara-
inak és a fáknak megvédelmezését kívánta elérni akkor, amikor a 
fogékony gyermeklelket a madarak és fák szeretete felé igyekezett 
gyöngéden hajlítani”. A miniszter rendeletében visszajelzést is előír 
annak ellenőrzésére, hogy az iskolákban megtartják-e a Napot, mi-
lyen eredménnyel, ültetnek-e fákat, az iskolák rendelkezésére áll-e 
minden szükséges segítség, illetve konkrétan Herman Ottó Mada-
rak hasznáról és káráról című munkája a birtokukban van-e. Kle-
belsberg meggyőződése szerint a hagyomány újraélesztésével „a fa 

és bokor szeretete elterjed a nép között, mert annak megóvásával és 
ápolásával együtt önként föltámad és gyökeret ver a nép szívében, 
értelmében egyaránt a hasznos madarak védelme is”.
A második világháború és az államszocializmus évei alatt ha fele-
désbe nem is merült, de kisebb jelentőséggel bírt ez a jeles nap (vél-
hetően amerikai eredete és a dualizmusban, később a Horthy-rend-
szerben történt meg-, majd újjászületése miatt). Forrás: wikipédia

Még csak március van, még nem érkezett el az a nap, amikor kü-
lönös figyelmet fordítunk a fákra és a madarakra, szervezett, ki-
sebb-nagyobb mértékben ünnepi keretek között. Ez az írás azért 
került a mostani hírlapba, mert az elmúlt napokban kivágták a 
település egyik legszebb, és talán legidősebb fáját. Ha Papkeszi 
és Colorchemia lakótelep között közlekednek, láthatják, hogy az 
öreg, kissé korhadt akácfákat is kivágták az út mellől, azokat a fá-
kat, amelyek egyedien csavarodó ágain időnként egerészölyveket 
lehetett megfigyelni. Gondolom, a harkályok is szerették ezeket az 
öreg fákat.
A régi sertéstelep és a főút között lehetett gyönyörködni abban a 
fában, ami szerintem az egyik legszebb volt a faluban. Talán beteg 
volt ez a fa, talán nem, de az biztos, hogy különleges formájával és 
a napfényben mindig csillogó leveleivel szemet, lelket gyönyörköd-
tető óriás volt. Biztosan sokan gondolják úgy, hogy ez csak egy fa, 
szót sem érdemel. Talán igazuk van. Én azonban nagyon sajnálom, 
nekem hiányozni fog. Ezüstlevelű hárs volt.

Savanyu Beáta
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Egészségügyi és szociális ellátás

Háziorvos: Dr.  Rimay László Zoltán
Háziorvos rendelési ideje telephelyenként:

Papkeszi Color chemia ltp. Fűzfőgyár telep
hétfő 11.00–13.00  – 8.00–10.00
kedd 8.00–11.00 11.00–13.00  –
szerda  –  – 10.00–13.00
csüt. 8.00–11.00 11.00–12.00  –
péntek  –  – 8.00–11.00

Sürgős esetben a háziorvos (rendelési időben) 
a +36-70-379-1586 telefonszámon érhető el.
Hétköznapokon 16.00 – 7.30 óráig, vasár-
nap és munkaszüneti napokon 8.00 – 8.00 
óráig központi ügyelet (Veszprém, Cserhát 
ltp. 1.) 88/329-650 telefonszámon érhető el.
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, Papke-
szi, Fő u. 65. szám alatt.
Nyitvatartási ideje:
hétfő 12.30–15.00, kedd 8.30–12.00, szerda – 
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. Tel.: 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 u. 3.
Rendelési idő:
hétfő 7.00–10.30, kedd 14.00–18.30, szerda 
14.00–18.30, csütörtök 7.00–10.30, péntek 
14.00–18.30 Bejelentkezés: személyesen vagy 
telefonon: 70/587-5061

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 lehe-
tőséggel!)

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
balatonalmadi.kormanyablak@veszprem.gov.hu
Ügyfélfogadás:
hétfő: 8.00–18.00, 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
balatonfuzfo.kormanyablak@veszprem.gov.hu
Ügyfélfogadás:
hétfő: 8.00–18.00, kedd: 8.00–15.00,
szerda: 8.00–18.00, csütörtök: 8.00–16.00,
péntek: 8.00–13.00

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 32.
Telefon: (88) 550-718, Fax: (88) 550-809
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
balatonalmadi.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
Ügyfélfogadás:
hétfő: 8:00–14:00, kedd: nincs ügyfélfogadás,
szerda: 8:00–14:00, csütörtök: 8:00–14:00,
péntek: 8:00–12:00

A Balatonalmádi Járási Hivatal települési ügy-
segédje minden hét szerdai munkanapján 
9.00–9.30 óráig tart ügyfélfogadást a Balaton-
fűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Papkeszi 
Kirendeltségén.
Bogdán László települési főépítész minden hó-
nap első hétfőjén 8-10 óra között fogadja az ér-
deklődőket a Balatonfűzfői Közös Önkormány-
zati Hivatal Papkeszi Kirendeltségén.

Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal
Papkeszi Kirendeltsége
(8183 Papkeszi, Fő utca 42.)
Telefon: 06-88/588-650, Fax: 06-88/588-651
Web: www.papkeszi.hu
E-mail: hivatal@papkeszi.hu
Ügyfélfogadás:
hétfő: 8.00–12.00 óráig 13.00–15.00 óráig
szerda: 8.00–12.00 óráig 13.00–17.00 óráig
péntek: 8.00–12.00 óráig

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 u. 34.
Telefon: 88/573-605

E-mail: biraititkar@gmail.com
Igazgató: 30/6322-119
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
8183 Papkeszi, Fő u. 21.
Telefon: 88/656-189
Email: epapkeszi@gmail.com

Vitéz Bartha Andor Művelődési Ház és 
Klubkönyvtár
8183 Papkeszi, Colorchemia ltp. 101.
Telefon: 88/656-202, 30/790-5094
Email: epapkeszi@gmail.com

A könyvtárak, kultúrházak aktuális (rendelkezé-
sekhez igazodó) nyitva tartásával kapcsolatban 
érdeklődhet telefonon (30/790-5094) illetve 
e-mailben (epapkeszi@gmail.com).

Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
Balatonkenese Rendőrőrs
Őrsparancsnok: Éliás Gábor r. alezredes
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.
Telefon: 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:
Budai Tibor r. főtörzszászlós, lovas kmb.
Tel.: 30/6366751
Fogadóóra: a Hivatal hirdetőtábláján kifüg-
gesztett tájékoztató szerint.
Központi segélyhívó: 112, valamint
a járőr mobil: 30/572-9008 telefonszámokon.

Közvilágítási hibák bejelentése egyedi prob-
lémák esetén:
Fényforrás Kft.
Tel.: 70/408-6908, fax: 88/463-099
fenyforraskft@gmail.com, vagy www.kovika.hu

Utcák, illetve csoportos meghibásodás esetén: 
EON 80/533-533

Vízmű hibabejelentés:
Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.
8100 Várpalota, Péti út 1.
Tel.: 88/471-710

Nem közművel összegyűjtött háztartási szeny-
nyvíz begyűjtése, szállítása és ártalommentes 
elhelyezése: Parrag György egyéni vállalkozó 
30/946-2378

Kéményellenőrzés bejelentése: 1818

Közérdekű információk


