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Karácsonyi köszöntő
Dsida Jenő:

Itt van a szép karácsony
Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

Gyermekkori emlékeinkben kutatva felsejlenek régi karácsonyok képei, a különleges illatok, a karácsonyfa fényei, a csillagszóró különleges látványa, egy-egy ajándék, amely
boldoggá tette lelkünket. Valamikor életünk kezdetétől, a gondtalan és vidám gyermekkorunkból, amikor még teljességben éltük életünket. Amikor még a dédszülők,
nagyszülők, szülők és a gyerekek egy nagycsaládban éltek boldogan. Amikor napi
teendőinket a felgyorsult világ fogaskerekei még nem érintették és nem változtatták meg,
amikor a szeretet kézzelfoghatóan átitatott bennünket. Ez a romlatlan gyermeki én ott
lakozik mélyen bennünk, csak felszínre kell hoznunk. Karácsony ünnepe lehet mindannyiunk számára az ideje annak, hogy magunkba nézve felerősítsük a bennünk rejlő belső erőt,
ami segít, hogy a mindennapjainkban boldogan és gondtalanul éljünk.
Karácsony a családok ünnepe is. A család a legalapvetőbb közösségünk, melyben felcseperedünk, mely állandó biztonságot és védelmet jelent számunkra. Sajnos nem mindenkinek adatik meg, hogy családban éljen. Sokan vannak, akiknek soha nem adatott
meg, hogy családban éljenek. Sokan vannak olyanok is, akiknek már nincs családja, mert
felbomlott, vagy mert eltávoztak a hozzátartozóik. Számukra a legnehezebb egy-egy
bensőséges ünnepi időszak megélése. Jussanak eszünkbe ezekben a napokban a szűkebb
környezetünkben élő család nélküli ismerőseink. Egy-egy apró mosollyal, jó szóval vagy
látogatással hozzunk ünnepet a szívükbe. Legyen a karácsony mindannyiunk számára
valódi ünnep.
Áldott, békés és szeretetteljes Karácsonyt és Békés Új Esztendőt kívánok minden papkeszi
lakosnak!
RÁCZKEVI LAJOS
POLGÁRMESTER
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Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület 2015. augusztus 31-én együttes rendkívüli
ülést tartott Berhida város és Vilonya község Képviselőtestületével. Az együttes ülésnek egy napirendi pontja volt:
Dr. Németh Attila fogorvosi praxisjogának elidegenítése.
A praxisjog jogosultja 2015. december 1-jétől Dr. Juhász Ágnes
fogorvos. A fogorvos ellátási területe: Berhida–Vilonya–Papkeszi
községek. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2015. december
1-jétől a Berhida-Peremartongyártelep, Szegfű utca 3. sz. alatti
fogorvosi rendelőben Dr. Juhász Ágnes fogorvos végzi a fogászati
ellátást.
A Képviselő-testület 2015. szeptember 21-én rendkívüli ülést
tartott.
A Képviselő-testület
• a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása iránt pályázat benyújtását határozata el óvodai feladatok ellátásához kapcsolódó pluszköltségek és jogerős,
végrehajtható bírói ítélet alapján az önkormányzatot terhelő
fizetési kötelezettség (OEP részére fizetendő térítés) teljesítéséhez, összesen 2.696.137 Ft támogatási összegre.
• szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
iránti igény benyújtását határozta el. A pályázat keretében
86 erdei m3 tűzifát igényelt, a pályázat önrészéhez és a szállítási
költséghez 400 e. Ft keretösszeget biztosított a 2015. évi költségvetés terhére. A pályázat kedvező elbírálást nyert, azonban az
igényelt 86 erdei m3 tűzifával szemben 43 erdei m3 tűzifát
kapott önkormányzatunk.
• a Községháza nyílászáróinak cseréjét határozta el. A kivitelezési
munkák elvégzésével a legkedvezőbb ajánlatot adó ADA-BAU
Kft-t (Veszprém, Pápai út 5.) bízta meg. A nyílászárók cseréjének
költsége 929.128 Ft + Áfa, összesen: 1.179.992 Ft volt.

A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-án tartotta következő
rendes ülését.
A Képviselő-testület
• tájékoztatót fogadott el a település munkaügyi helyzetéről.
Megállapította, hogy községünkben a munkaügyi helyzet jelentős javulást mutat. A munkaközvetítő cégek helyben is toboroznak, nőtt a munkalehetőségek száma, javult a tömegközlekedés,
mindez a munkanélküliek számának csökkenését eredményezte.
• kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulóját.
• döntött, hogy a 2014–2020-as időszakban is részt kíván venni a
LEADER programban.
• a település helyi közútjainak felújításához felújítási koncepcióterv készítését határozta el. A tanulmányterv elkészítésével
Szalai Sándor sukorói egyéni vállalkozót bízta meg. (Szalai
Sándor műszaki ellenőrként képviselte az önkormányzatot a
2014–2015. években megvalósított utcafelújításoknál.)
• módosította az alapfokú egészségügyi alapellátások körzeteiről
szóló 15/2004. (X. 4.) önkormányzati rendeletet.

A Képviselő-testület 2015. október 26-án Colorchemia
lakótelepen a Vitéz Bartha Andor Művelődési Házban
közmeghallgatást tartott.
• A közmeghallgatás keretében került sor a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság Balatonkenesei Rendőrőrs által szervezett
Közbiztonsági Konzultációs Fórumra.
• A jelenlévők meghallgatták és megtekintették a Nitrokémia
Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. a Colorchemia
ipartelep kármentesítéséről szóló tájékoztatóját.
• Ráczkevi Lajos polgármester tájékoztatást adott az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról, elvégzett feladatairól.
A Képviselő-testület 2015. október 28-án a Papkeszi Községházán tartott közmeghallgatást.
• A közmeghallgatás keretében itt is sor került a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság Balatonkenesei Rendőrőrs által szervezett
Közbiztonsági Konzultációs Fórumra.
• Ráczkevi Lajos polgármester tájékoztatást adott az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról, elvégzett feladatairól.
A Képviselő-testület aktuális ügyek keretében
• felülvizsgálta a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátási
módját A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a szociális
alapellátási feladatait továbbra is a Balatonalmádi Szociális
Társulás által fenntartott Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ keretein belül kívánja ellátni.
• támogatta a Papkeszi Református Egyházközség „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére,
renoválására, helyreállítására” tárgyban benyújtott pályázatát.
A Képviselő-testület 2015. november 25-én tartotta soron
következő rendes ülését.
A Képviselő-testület
• elfogadta az önkormányzat 2015. I–III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
• módosította az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (III. 2.) önkormányzati rendeletét.
• 2016. január 1. napjától – továbbra is – a Fényforrás Kft-t (8196
Litér, Petőfi S. utca 15.) bízta meg Papkeszi Község közvilágításának üzemeltetésével.
• felülvizsgálta a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletét és
úgy határozott, hogy a helyi adók mértékén nem változtat.
• változatlan formában elfogadta a település Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
• elfogadta a kötelező felvételt biztosító általános iskolák tervezett
körzethatárait.
• hozzájárult a „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda nyitási
időpontjának 5.00 óráról 5.30 órára történő módosításához.
• úgy döntött, hogy a Bakonykarszt Zrt. által fizetendő vagyonkezelési díjból származó bevételt, a Vksztv. előírásai szerint
elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására fordítja.
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• elfogadta a Balatonalmádi Szociális Társulás Megállapodásának
5. módosítását.
• módosította a művelődési házak bérleti díját. A módosítás
szerint a téli időszakban – október 15. – április 15. – a Papkeszi
állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen
élő bérbe vevő által fizetendő díj összege 20.000 Ft/alkalom, a
nem Papkeszi lakóhelyű bérbevevő által fizetendő díj összege
35.000 Ft/alkalom. A fűtési idényen kívüli bérleti díjak –
10.000 Ft, illetve 25.000 Ft. továbbá a kaució összege –
25.000 Ft – nem változott.
• az eMagyarország pontban igénybe vehető digitalizálás díját
50 Ft/A4-es oldal, a faxolás (országon belül) díját 150 Ft/oldal
összegben állapította meg.
• a művelődési házak bérbevételéből származó bevétel terhére a
colori művelődési házba asztalterítők és üvegpoharak, a papkeszi
művelődési házba hűtőszekrény és mikrohullámú sütő vásárlását
engedélyezte.
• a 2016. évi vagyonbiztosítását az Allianz Hungária Zrt-vel fenn-
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álló szerződése szerint fogadta el, azzal, hogy a biztosítás
paramétereit 2016. első felében felülvizsgálja, szükség esetén a
szerződést módosítja.
• úgy döntött, hogy a Regio Pelso Közalapítványban alapítói
tagságát fenntartja, azonban költségvetési helyzetére tekintettel
az alapítvány részére támogatást biztosítani nem tud.
• a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
mértékét 4.000 Ft/fő/hó összegben állapította meg. Az ösztöndíjpályázatra három pályázat érkezett, Bóday Bianka, Papp Flóra
Szabina és Torma Szimonetta Tina felsőfokú tanulmányokat
folytató hallgatókat 2016. évben a Képviselő-testület Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesíti.
• a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában – a Bocskai István Református Általános Iskola
nevelőtestületének javaslatára – Farkas Milán Áron és Takács
Szabina nyolcadik osztályos tanulók jelentkezését támogatta.
• elfogadta Papkeszi település belterületi helyi közútjainak
felújítási koncepciótervét.

FELHÍVÁS
árkok, átereszek tisztántartására, síkosság mentesítésre
Tisztelt Papkeszi lakosok!
Az őszi-téli időszak beköszöntével egyre nagyobb figyelmet kell
fordítanunk a vízelvezető árkok, átereszek tisztítására, karbantartására, továbbá a téli időszak beköszöntével a síkosság mentesítésre.
Papkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,
település tisztaságáról szóló 12/2003. (X. 03.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza az ingatlantulajdonosok kötelezettségeit, melyre az alábbiakban hívom fel szíves
figyelmüket.
A Rendelet 3. §-ában foglaltak szerint:
„(1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni,
továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megmûveljék, rendben
tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.
(2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres
tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegû takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat a polgármesteri hivatal útján gondoskodik.
(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező
egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen
keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó
szerv, illetve személy feladata.
(4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos
közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az
ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.

(5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más
elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell
tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből származik-e.
Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság
megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.
(6) A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő
nyesése.
(7) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest
naponként többször fel kell hinteni.
A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fûrészpor, kőporliszt) kell használni.
E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot
használni nem szabad.
A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell
gondoskodni.
(8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra
kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon
baleset.”

A Rendelet 4. §-ában foglaltak szerint:
„(1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák,
átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan
elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
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(2) Jármûbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása
minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(3) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg kiépített csapadékcsatorna esetén az abba
történő bevezetéséről – előzetes bejelentés alapján – az ingatlan
tulajdonosa gondoskodik.
(4) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.)
vizet bevezetni tilos!
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Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tûz- és robbanásveszélyes anyagot)
a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni,
vagy bevezetni tilos!”
Embertársaink, és saját biztonságunk, továbbá az esetleges belvizek okozta nehézségek elkerülése érdekében kérem a rendeletben
foglaltak betartását.
RÁCZKEVI LAJOS, POLGÁRMESTER

Útfelújítások településünkön
Papkeszi község azon települések közé tartozott, melyek adósságát
az állam 2012. decemberében átvállalta. Az adósságkonszolidációval településünk 35.069.000 Ft folyószámlahiteltől szabadult meg,
melynek eredményeként a 2013. évtől a Képviselő-testület már
kisebb fejlesztésekről is álmodhatott. A településen voltak – és még
vannak is – olyan utcák, melyek nem pormentesítettek, földes
utak, ezért azok felújítását tartotta elsődlegesnek a Képviselőtestület. Sajnos, pályázati lehetőség az elmúlt időszakban ilyen
célra nem volt, így az önkormányzat anyagi lehetőségeinek
keretein belül tudott a kitűzött cél felé haladni.
Az első utca, melynek felújítása 2013-ban megvalósult, a József
Attila utca volt. A mart aszfaltos technológiával történő felújítás
összköltsége 4.390 e. Ft volt.
2014-ben Colorchemia lakótelepen a 680. hrsz. alatt felvett utca,
továbbá a Papkeszi, Petőfi utca I. ütemének felújítása valósulhatott
meg. A colori útfelújítás költsége 4.804 e. Ft, míg a Petőfi utca
I. ütemének – ami magában foglalta a buszforduló kialakítását is –
költsége 3.249 e. Ft volt.
Az idei évben célul tűzte ki a Képviselő-testület a Petőfi utca
felújításának befejezését. Az év elején úgy tűnt, sikerül pályázati
támogatást is nyerni a felújításhoz, azonban a pályázati kiírás –
pályázat benyújtását követően történt – módosítása miatt
pályázatunkat vissza kellett vonni. (A pályázati kiírás olyan szigorítást tartalmazott, hogy csak a már korábban aszfaltburkolatú
utak felújításához nyújtott pályázati támogatást.) Fentiek miatt

településünk újfent magára maradt, és a Petőfi utca felújításának
II. ütemét saját forrásból kellett megvalósítania. Az idén megvalósított útfelújítás költsége 8.111 e. Ft volt.
Az utcák felújítása mellett, a megrongálódott, balesetveszélyessé
vált járdák felújítását is célul tűzte ki a Képviselő-testület. Sajnos,
ez is csak „tűzoltómunkában”, mindig a legrosszabb állapotú járdaszakaszok javításával valósulhat meg, azonban ha tervszerűen,
minden évben foglalkozunk ezzel a feladattal is, lassan javíthatunk
a gyalogos közlekedés feltételein. Járda-felújításra a tavalyi évben
604 e. Ft-ot, az idén pedig 191 e. Ft-ot költöttünk.
A Képviselő-testület elfogadott Gazdasági programjában is kiemelt
helyen szerepel a helyi utak karbantartása, felújítása. Annak
érdekében, hogy mindez tervszerűen megvalósulhasson, illetve egy
esetleges pályázaton való induláshoz kész anyaggal rendelkezzünk,
a Képviselő-testület úgy döntött, hogy elkészítteti a település helyi
útjainak felújítási koncepciótervét. A tanulmányterv elkészült, azt a
testület 2015. november 25-i ülésén elfogadta.
Bízunk abban, hogy az eddig elvégzett felújítások elnyerték a
Tisztelt Lakosság tetszését.
Bízunk továbbá abban is, hogy minden évben előbbre jutunk
utcáink állapotának javításában, és járdáink folyamatos javításával
a gyalogos közlekedés is egyre biztonságosabbá válik.
RÁCZKEVI LAJOS
POLGÁRMESTER
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Őszi rendezvények a Kultúrházakban
Minden évben október az év legzsúfoltabb hónapja, legalábbis a rendezvények esetében. Ebben a hónapban
változatos programokkal vártuk a településrészek lakóit.
Október 7-én, az Országos Könyvtári
Napok első helyi programjaként a
településünk múltját felidéző fotókiállítás
megnyitóján vehettek részt az érdeklődők.
A kiállítás megvalósításának ötletét Rácz
Miklós fotói adták, amelyeket a ’70-es
években készített Sári pusztán, az akkor
még létező kápolnáról. A tárlat további
fényképeit a lakosság ajánlotta fel. Nagyon
érdekes volt végignézni a fotókat, olyan
épületeket is láthattunk, amelyek azóta
már nem léteznek, ilyen a sáripusztai
kápolnán kívül többek között a Banai-ház,
amely az iskola mellett állt, vagy éppen a
pedagógus lakás, amely a Református
templom mellett volt. Ebben a házban élt a
Laky család is, ezt csupán azért említem,
mert a megnyitón Molnár Lajosné Laky
Eszter néni visszaemlékezését hallgatva
betekintést nyerhettünk a Laky család
életén keresztül a falu múltjába is.
Mindezek mellett különleges volt ez az
alkalom, mert vendégeink között köszönthettük Szauer Istvánné Joli nénit,
Öhlmann Péterné Ági nénit valamint
Lehoczky Zsuzsa nénit is.
A kiállítás sikeréhez fotóikkal hozzájárultak: Baksa Árpád, Halasi Gyuláné,
Horváth Istvánné, Molnár Lajosné (Laky
Eszter), Nyúl László, Rácz Miklós, Szauer
Istvánné, Tálas Tiborné (Nyúl Ilona) és
Varga Sándorné.

A kiállítás-megnyitó óta is érkeztek fotók a
gyűjteményünkbe (ezek cd-n megvásárolhatóak a könyvtárban), továbbá arra
szeretném kérni Önöket, ha találnak
otthon a fotógyűjteményükben olyan
felvételt, amelyen egy-egy utcarészlet,
esküvői menet, szüreti felvonulás, vagy
bármely olyan életkép szerepel, amelyet az
utókor számára megőriznének, kérem hozzák el a Könyvtárba, és talán sikerül a jövőben egy újabb kiállítással emlékezni
a településünk múltjára.

hangulatosabbá az amúgy is érdekes
előadást. A bűnmegelőzés fontosságán
kívül az előadó kitért – a két könyvön
keresztül – érdekes, múltbéli események
felelevenítésére is, például elhangzott egy,
a 19. század végén megjelent újságban
közölt rendőrvicc, vagy mesélt a gyerekeknek arról, 1929-ben hogyan ellenőrizték
a rendőrök a gépjárművek sebességét.
Október 6-án 19.00 órától rendeztük
meg az aradi vértanúk emlékműsorát.
Idősek napja
Papkeszin

Október 8-án az Országos Könyvtári
Napok második helyi programjaként
Orsós Károly r. őrnagy tartott bűnmegelőzési előadást és könyvbemutatót.
A programon részt vettek a helyi iskola
hetedik és nyolcadik osztályos tanulói, akik
nagyon aktív közreműködésükkel tették
Könyvbemutató

A műsorban közreműködött Ádám
Nikolett, Bérczes Vivien és Varga Zsoltné.
Fáklyás felvonulás követte a műsort, majd a
Petőfi parkban, a koszorúzást megelőzően
a Sorstárs népdalkör alkalomhoz illő dalt
énekelt.
Idősek napi rendezvényeinket október
17-én Colorban, 18-án pedig Papkeszin
rendeztük meg. Mindkét műsort
Ráczkevi Lajos polgármester úr köszöntőjével kezdtük, aki külön köszöntötte a
településrészek legidősebb lakóit: Colorban Gáncs Jánosné Gizi nénit (92 éves) és
Juhász Károly bácsit (83 éves); Papkeszin
pedig id. Savanyu Gyuláné Margit nénit
(91 éves) és Bódi Károly bácsit (90 éves).
Colorban a műsort a papkeszi színjátszó
gyerekek közreműködésével színpadra állított jelenetekkel kezdtük, majd a Rest
Macskák Amatőr Színjátszó Csoport
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előadásában a Hullám Izabella című
bohózatot láthatták. Végül az ösküi Magic
Dance tánccsoport tehetséges növendékeinek összeállítása következett.
Papkeszin a köszöntő után a „Vadrózsa”
Napköziotthonos Tagóvoda, majd pedig a
Bocskai István Református Általános
Iskola 4. osztályos tanulóinak ünnepi
összeállítása következett. Az ovisokat
Kántorné Istók Klára és Budáné Bende
Mónika óvónők, az iskolásokat pedig
Leposa Katalin és Fisliné Csörnyei
Krisztina osztályfőnökök készítették fel.
A verses-zenés összeállításokat követően a
Petőfi Színház két színművésze, Hatás
Andrea és Szeles József lépett színpadra,
akik örökzöld- és operett slágerekkel
készültek az idősek napi rendezvényre.
A műsort követően mindkét településrészen megvendégeltük a közönséget és a
fellépőket.
Október 23-án műsorral emlékeztünk az
1956-os eseményekre. Ráczkevi Lajos
polgármester úr ünnepi beszédét követő
műsorban Ádám Nikolett, Balázs Kristóf,
Barnóczki Bertold Boldizsár, Bérczes
Vivien, Csonkás Veronika, Kiss József,
Lasancz Gábor, László Viktória, Toldi
Gergő és Varga Szilárd szerepeltek. A
koszorúzásra a közösségi parkban, az ’56-os
emlékműnél került sor, ahol Baksa Árpád
mondott egy verset.
Október 30-án, pénteken Halloween –
party várta a gyermekeket. A programban elsőként vidám játékokkal „melegítettünk be” a későbbi „baba-diszkóra”, majd a
játszóházban szellemforgót készíthettek a
gyerekek, közben pedig folyamatosan
zajlott az elmaradhatatlan arcfestés. A lám-

2015. december
Október 23.

pás felvonulás előtt a jelmezverseny résztvevőinek ötletességét értékelte a helyszínen
összeállított zsűri, akik az alábbi döntést
hozták: 1. helyezést ért el Csonkás
Veronika (zombi), 2. helyezett: Zatykó
Emília (boszorkány), 3. helyezett:
Bukovics Jákob (zombi).
Ezután elindultunk megszokott útvonalunkon a lámpás felvonulásra. A gyerekek
az idén is nagy lelkesedéssel és hangerővel
kiabálták a „Cukrot vagy csalunk” alkalomhoz illő mondatot, melynek hatására
több esetben is kaptak cukorkákat.
A Kultúrházba visszaérve kezdetét vette a
buli, amelyhez a zenét ebben az évben
Savanyu Norbert szolgáltatta.
A továbbiakban az adventi esték rendezvénysorozat programjaival várjuk Önöket
– mire eljut olvasóinkhoz a hírlap, már két
adventi rendezvény meg is valósul, természetesen erre felkészülve a programokról
szórólapokon értesítettük a lakosságot, így

emlékeztetőként csupán a rendezvényekről: november 29-én Várpalotai
Alkotók adventi tárlatának megnyitója
16 órától. Kiállítóink: Farkasné Csontos
Katalin grafikusművész, Farkas István
festőművész, Mészáros Imre grafikusművész és Papp János festőművész. A megnyitón közreműködött a Sorstárs Népdalkör egy adventi dalcsokorral.
December 6-án 16 órától a 2. Mikulásnapi süteménysütő verseny, ahol reményeink szerint kreatív, szemet gyönyörködtető és ízletes alkotásokból kell majd a
zsűrinek odaítélnie a díjakat. Advent harmadik vasárnapján 15 órától kerül sor
Colorban a karácsonyváró játszóházra,
december 20-án 16 órától pedig Papkeszin a Falukarácsonyi műsorra.
Szeretettel várjuk rendezvényeinkre a település lakosságát.

Meghívó
Adventi jótékonysági koncert a Papkeszi Református Templom orgonájának felújításáért
2015. december 13-án 17 órától a Papkeszi Református Templomban.
Közreműködők: Bocskai István Református Általános Iskola tanulói – ének
Sorstárs Népdalkör – ének • Kovács Botond Árpád – orgona
A belépés díjtalan. Adományaikkal az orgona felújításához járulnak hozzá.
Adományaikat az alábbi számlaszámra is
utalhatják: 72900020-10300837. Kérjük, a közlemény rovatba ezt írják: orgona felújítása.
KÖSZÖNETTEL : PAPKESZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

SAVANYU BEÁTA
KULTURÁLIS SZERVEZŐ

2015. december
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Iskolai hírek
„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká
minden népeket, megkeresztelvén őket az
Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek
nevébe, Tanítván őket, hogy megtartsák
mindazt, a mit én parancsoltam néktek:
és ímé én ti veletek vagyok minden napon
a világ végezetéig. Ámen!” Mt. 28. 19-20
Hangzott az ige a tanévnyitó ünnepi istentiszteleten főtiszteletű Dr. Márkus Mihály
nyugalmazott püspök úr prédikációja alkalmával. Az ünnepi istentisztelet keretein
belül került sor hagyományosan az új tanulók és tanárok ünnepélyes fogadalomtételére és a „Bocskai” szalag átadására.
A 2015/16-os tanévben összesen 163 diák
tanul az intézményben, akik az idei esztendőben is egy tartalmas évnek néznek
elébe. Hiszen most is sok új ismerettel
gazdagodhatnak, illetve különböző versenyeken mérethetik meg magukat.
Az alsósok tánctudásukról tettek bizonyságot a szeptemberi szüreti mulatságon a
nagyérdemű legnagyobb megbecsülésére.
Gyermekeink a népi tánc mellett a színjátszásban is jeleskednek, s adtak erről is számot az október 5-i jótékonysági esten,
melyet a Református Egyházközség szervezett az iskola javára. Ez úton mondunk
köszönetet a támogatóknak, akik hozzájárultak az esthez: a Sorstárs Népdalkörnek, az Őszirózsa Nyugdíjas Klubnak, a
Rest Macskák Amatőr Színjátszó Csoportnak, Kádárné Hegedűs Veronikának és
mindazoknak a vállalkozóknak és magán-

személyeknek, akik hozzájárultak a szeretetvendégséghez a fellépők számára.
Köszönjük Ráczkevi Lajos polgármester
úrnak és az önkormányzatnak, hogy a rendelkezésünkre bocsátotta a Kultúrotthont.
Az estet Dr. Huszár Pál főgondnok bíztató
és reményteljes jövőbe tekintő szavai zárták,
mindezt Kádárné Hegedűs Veronika áldást
kívánó éneke koronázta meg.
Az esten 136.830 Ft gyűlt össze, amely
adomány a technika terem parkettázásánál
került felhasználásra, ezen beruházás
értéke munkadíjjal együtt 193.600 Ft volt.
Külön köszönet illeti Kovács Csabát, aki
szabadidejét feláldozva segített a technika
terem parkettázásában. A Rest Macskák
Amatőr Színjátszó társulata 50.000 Ft-ot
adományozott, ebből 32.000 Ft értékben
sportlabdák kerültek megvásárlásra: focilabda, kézilabda, a fennmaradó összegből
további sporteszközöket, játékokat szándékozunk venni. Isten iránti hálával mondunk köszönetet adományaikért és a
csodálatos érzésért, melyet az összefogás
ereje által élhettünk át, mely a falut is megmozdította a közösség „szívéért”.
A gyermekek a munkában is szorgoskodnak. Szeptember 28–29-én szervezett
papírgyűjtésen 620.060 kg papírt gyűjtöttek, ezzel 125.200 Ft összegű támogatást
kaptak és mindezzel 104 fa életét kímélték
meg.
A papír témánál maradva, de mégis egy
másik megközelítésből „Papírmánia”:
2015. november 13-án a veszprémi

Városháza aulájában tartották a Papírmánia rajzverseny kiállítással egybekötött
eredményhirdetését. A meghirdetett 8 kategóriában a papírral kapcsolatos tévhitekre hívták fel a szervezők a gyermekek
figyelmét. Humpók Fanni 6. osztályos
tanuló első helyezett lett és bejutott az
országos döntőbe is. Schweitzer Katalin
második helyezést ért el. Varga Szilárd
Dominik pedig dicséretben részesült.
Egy kis ének is, melyről szintén jó dolgokat
mondhatunk el. November 6-án tartották
a Szent Imre napi kórustalálkozót
Balatonfűzfőn, melyen 19 gyermek vett
részt, s képviselték iskolánkat.
A gyermekek, akik ennyi mindenben
jeleskednek, rájuk irányult a figyelem
november 14-én az Erzsébet napi jótékonysági bálon, melyek teljes bevételéből
lesz biztosítva a Mikuláscsomag, Mikulásdisco, Karácsonyi ajándék, ajándékkönyv a
ballagóknak, közösségi munkáért járó
jutalomkönyv osztályonként 2-2 db, valamint a Bocskai napok, farsang és a gyermeknap támogatása.
Ez úton mondunk köszönetet a fellépőknek és a támogatóknak: Csizmadia
Ferenc, Kiss Beáta, Rapatyiné Nagy
Magdolna vállalkozóknak, Győrfi Szabolcs,
Fűzfa Büfé Fűzfőgyártelep, Szik-Norma
kft., Főtiszteletű Steinbach József Püspök úr.
A tombola fődíjakért: Varga Gizella – torta;
Ébert Terézia – gyümölcskosár; Military
Girls –jótékonysági fellépés.
A köszönet sorát nem lehet máshogyan
zárni, mind hálát adni az Úrnak a támogatókért, köszönetet mondani a segítőkért,
a háttérben szorgoskodó szülőkért, és
köszönetet mondani azért, aki mindezt
összefogta és koordinálta: Lengyelné Vadas
Mónika, a Szülői szervezet elnökéért. Adja
az Úr, hogy mindig legyenek ilyen lelkes és
odaadó segítők és támogatók.
December havában pedig elérkezve a Várakozás idejéhez, meghitt hangulatban,
adventi zenés áhítatokkal, játszóházzal,
énekekkel, betlehemezéssel készülünk az
Ünnepre; adja az Úr, hogy áldott, felkészült
megérkezésünk lehessen az ünnep alkalmával, mely valóban az Ünnepeltről fog szólni.
EIZLER ARABELLA
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Meghívó
Papkeszi Község Önkormányzata
szeretettel meghívja a település
lakóit december 20-án 16.00
órára a Papkeszi Kultúrházban
megrendezésre kerülő
Falukarácsonyi műsorra.
A műsor után vendégül látjuk a
tisztelt Lakosságot teával, kakaóval,
forralt borral és kaláccsal.
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Aki szeret, az látni akarja Istent
Sokan kérdezik tőlem, Atya, mi lesz a világgal? Mi lesz velünk?
Talán sokakban megfogalmazódnak manapság hasonló kérdések, hallván a híreket
a Szíriai térségben zajló kegyetlen háborúról, keresztények brutális megkínzásáról, kivég zéséről, az Európát elözönlő
muzulmánokról, terrorcselekményekről.
Az Adventi idő egyik olvasmányos
imaórájában olvasom Aranyszavú Szent
Péter püspök (V. század) egyik beszédét:
„Látván Isten a kétségbeesett világot, szakadatlanul azon munkálkodik, hogy ebből
szeretettel kivezesse, kegyelmével kiemelje,
szeretetével fenntartsa, és jóakaratával
megerősítse.
Ezért aztán a gonoszságban megátalkodott
világot elárasztja büntető vízözönével, és
Noét meghívja, legyen az új korszak atyja,
bátorító szavaival bizalomra bírja, meghitt
kapcsolatra lép vele, szeretettel feltárja
előtte az adott helyzetet, kegyelmével
bátorítja a jövőt illetőleg; és már nem is
parancsol, hanem miután maga is részt vesz
Noé munkájában, az egész világ állatait
bárkába zárja, hogy ez a munkatársi
szeretete megszüntesse Noé lelkében a szolgai félelmet, és hogy e közös szeretet
megőrizze azt, amit közös gondoskodásuk
megmentett.
Ezért van az, hogy Ábrahámot meghívja a
pogányok közül, megváltoztatja a nevét is,
hitünk atyjává teszi, útján kíséri, az idegenek között megőrzi, vagyonát gyarapítja,
győzelmek által dicsőségessé teszi,
ígéreteivel lekötelezi önmagát neki, megvédi a jogtalanságoktól, látogatásaival kitünteti, csodás módon ad neki gyermeket,
amikor már nem is remélte azt. Mindezt
tette azért, hogy ennyi jóval elhalmozva, az

isteni szeretet ennyi segítségével támogatva, ő is megtanulja szeretni az Istent, és
nem félni tőle; szeretetből tisztelje, és ne
félelemből.
Ezért van az, hogy Jákobot menekülése
közben álmában megvigasztalja, s amikor
az felébred, harcra biztatja, majd vele
küzdve magához öleli, hogy Jákob a
küzdelem Atyját szeresse benne, és ne féljen tőle.
Ezért van az, hogy Mózest atyái nyelvén
hívja, atyai szeretettel beszélget vele, és
meghívja, hogy legyen népének szabadítója.
Az említett esetek következtében, ahol az
isteni szeretet lángja felgyújtotta az emberi
szíveket, és az ember érzésvilágát egészen
betölti az Isten szeretetének mámora,
mintegy a szerelemtől megsebezve kezdtek
vágyódni arra, hogy testi szemmel szemlélhessék az Istent. A gyenge emberi szem
hogyan tudná szemlélni Istent, akit a világ
nem képes befogadni? (...) Az, aki szeret,
arra törekszik, hogy láthassa azt, akit
szeret. Ezért van, hogy valamennyi szent a
szerzett érdemei összességét semmiségnek
tartotta, csakhogy az Urat láthassa.
Ezért van az, hogy a szeretet, amely Istent
látni kívánja, nem mérlegel, hanem buzgón
törekszik a jóra.
Ebből fakad az a merészség, amit Mózes
mondott: Ha kegyelmet találtam előtted,
mutasd meg nekem arcodat (vö. Kiv 33, 13).
Ezért sóvárognak mások is: Mutasd meg
nekem arcodat (vö. Zsolt 79, 4). És végül
maguk a pogányok is azért készítettek
bálványokat, hogy szemmel láthassák azt,
amit a maguk tévedése szerint tiszteltek.”
Az egész emberiség kegyelmet talált Istennél,
hiszen Jézus Krisztusban Isten itt a földi
világban érzékszerveinkkel érzékelhetővé

vált az által, hogy magára vette az emberi természetünket. Az Ő Istenemberként való
világunkba jöttére, Betlehemben való
születésének megünneplésére készülünk
adventben (Adventus Domini: Úrjövet).
A szerető Isten most is velünk van.
Akármennyire is rémisztőek a körülöttünk
zajló események, meg kell éreznünk Isten
szerető jelenlétét életünkben. Isten nem
csak Noét, minket is ki akar menteni ebből
a gonoszságban megátalkodott világból.
De engedjük-e? Minket is hív, mint
Ábrahámot: induljunk el vele az ígéret
földjére. Elindultunk-e már? Minket is
magához akar ölelni, mint a vele viaskodó
Jákobot. Tudunk-e Istennel együttműködni, mint Noé, Ábrahám, Jákob, Mózes?
Kérjük, hogy az isteni szeretet lángja lobbanjon fel a mi szívünkben is, mert csak
a szilárd Istenhit, a belévetett bizalom,
az Ő törvényeinek megtartása adja meg
számunkra azt a belső látást, amellyel felismerjük Őt a Betlehemi jászolban, megérezzük segítségét mindennapos küzdelmeinkben, és így juthatunk el földi életünk
után az Ő színelátására is a Mennyek
országába. Ezen gondolatokkal kívánok
békés, boldog szent Karácsonyt és Új
Esztendőt Papkeszi minden lakosának.
FERENC ATYA
Ünnepi szentmisék a Szent Imrekápolnában:
December 25-én, Karácsony ünnepén:
17.00 órakor.
December 26-án, Szent Család
ünnepének vigiliáján: 17.00 órakor.
Január 1-jén, Újév, Szűz Mária Isten
anyja főünnepén: 17.00 órakor.

Isten szeretete
Karácsony a szeretet ünnepe. Erre a megállapításra mindenki rábólogat: Igen, így
van. Karácsony táján még a legkeményebb
szív is ellágyul, még azok is megpróbálnak
örömöt szerezni egymásnak, akik különben az egész évet úgy élik le egymás mellett, mintha idegenek lennének, s nem is
tartoznának egymáshoz.

Igen ám, csakhogy a karácsony nem az
emberi szeretet ünnepe, hanem az isteni
szereteté. Minden emberi szeretet, mely
ezen az ünnepen beragyogja a világot, csak
visszfénye annak a betlehemi ragyogásnak,
mely egykor az éjszaka sötétségben
bóbiskoló pásztoroknak kijelentette Isten
csodálatos nagy szeretetét.

Isten szeretete minden embert át akar ölelni. Isten azt akarja, hogy „minden ember
üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére.” (1Tim 2,4.) Nem állít fel tehát
valaminő mértéket, melynek alapján osztályozná az embereket. Isten az egész világot
meg akarja menteni, s ebbe az egész világba
én is beletartozom.

Papkeszi Hírlap
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Csodálatos, mindent átfogó, egyetemi
isteni szeretet! (Túróczy Zoltán)
Az igazi ünnepért könyörögjünk ezzel az
imádsággal, hogy valódi ádventi várakozásunk, igazi ünnepünk és békés új esztendőnk lehessen az Úrral.
„Mentsd meg, Uram a karácsonyt.”
Mert elüzletiesedett, az ajándék fontosabbá lett az ünneplés okánál, az üzleti
nyereség lényegesebbé vált az embertársnál.
Mert elgiccsesedett, a pásztorokról,
angyalokról, jászolról és istállóról szóló
romantikus, meseszerű történet távol van a
valóságtól, és csak a vágyat sarkallja egy
rosszul értelmezett szeretet után, mert
komorrá vált, hiszen ekkor még fájdalmasabb a szeretetlenség és durvaság, még
kínzóbb a magány, még szomorúbb a szegénység és reménytelenség. Mert a közönyösség uralkodik a szívekben, az ünnep
már nem válik ünneppé, a mai pásztorokat
már nem érdekli, nem mozgósítja az
angyalok üzenete.
Adj igaz karácsonyt szívünkbe! Hisz sok a
feladat, sok az erőtlenség, hamis az
értékrendünk, sok a bűn és a nyomorúság,
elveszettek vagyunk. Mozgósíts bennünket, hogy elinduljunk, adj erőt, hogy a ránk
bízott üzenetet átadjuk. Add meg a felis-

merés és rácsodálkozás örömét, és add,
hogy egész életünkben és életünkkel dicsőíthessünk téged egyszülött Fiadért,
Jézus Krisztusért. Ámen
Ezzel a pár gondolattal és e rövid imádsággal könyörgünk és kívánunk a gyülekezet
nevében Istentől megáldott békés, boldog
karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt!
Ez úton mondunk köszönetet Test véreinknek, kik Istennek szánt adományaikkal támogatták gyülekezetünket az Ő
dicsőségére. Kérjük, hogy továbbá is támogassák gyülekezetünket adományaikkal és
járuljanak hozzá az Egyházközség fenntartásához, mely nélkülözhetetlen feltétele
a zavartalan működésnek. Istenünk gazdag
áldása vegyen körül bennünket mindenkor!
„Kiáltó hang ja szól a pusztában: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé
ösvényeit…” Lk. 3,4b

2015. december
– 2015. december 13. 17:00 órai kezdettel Advent harmadik vasárnapja
jótékonysági hangverseny az orgona
javára
– 2015. december 20. 11:00 órai kezdettel Advent negyedik vasárnapi istentisztelet Kuti Géza nyugalmazott esperes
úr szolgálatával.
– 2015. december 24. 16:00 órai kezdettel szentesti családi istentisztelet – gyermekek szolgálatával
– 2015. december 25. 11:00 órai kezdettel ünnepi istentisztelet kórus szolgálatával – úrvacsora
– 2015. december 26. 11:00 órai kezdettel ünnepi istentisztelet – a PRTA hallgatójának szolgálatával.
– 2015. december 31. 18:00 órai kezdettel óesztendő búcsúztató – úrvacsora
– 2016. január 01. 11:00 órai kezdettel
újévi könyörgés
Szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket
alkalmainkra.

Adventi és Karácsonyi alkalmaink:
– 2015. december 6. 11:00 órai kezdettel
Advent második vasárnapi istentisztelet
a Tapolcai Protestáns Templom Énekkarának szolgálatával.

Áldáskívánással és
Köszöntéssel:
EIZLER CSABA

Az év végi ünnepekre készülve…
A sok eseménnyel gazdag 2015-ös év
végéhez közeledve az év végi ünnepekre
való készülődés kerül előtérbe. Az ünnepekre való készülődés sok gonddal, fáradtsággal jár, de sok örömmel is. A vásárlás,
a szép ünnep megszervezése igazán komoly
feladat idősnek, fiatalnak, felnőttnek,
gyereknek.
De nem mindegy, hogy hol, mit és kitől
vásárolunk!
Már többször írtam arról, hogy a csalók,
trükkös tolvajok szezonja az ünnepi bevásárlás időszaka. Mindenképpen fog junk
gyanút,
• ha a házalók feltűnően olcsón akarnak
értékesnek látszó tárgyakat eladni,
• amikor telefonon ajánlanak kedvező
lehetőséget gyapjú vagy mágneses ágynemű, ékszer, műszaki cikk, gyógyászati
termékek vásárlására, vagy lehetőséget
olcsó üdülésre, utazásra,

• ha egy idegen minden áron be akar
jutni az otthonunkba árucikkek megmutatásával,
• a termékbemutatókkal összekötött
kirándulásokon. ( Jogszabályi szigorítások várhatók, hogy ezt a csalási lehetőséget, a jóhiszemű vásárlók áldozattá
válását a törvény eszközével megakadályozzák.)
Az üzletek, piacok, kirakodóvásárok forgatagában se feledkezzünk meg arról,
hogy – az ajándékokra szánt nagyobb
összegekkel – útnak indulva a nagy tömegben könnyebben válhatunk bűncselekmény áldozatává.
Egy kis odafigyeléssel megelőzhető a baj,
ha
• mindig olyan helyre tesszük a pénztárcánkat, ahol nehezen hozzáférhető,

• a bankkártya pin-kódját nem írjuk a
tokra, nem tartjuk a kártya mellett,
• a parkolóban nem tévesztjük szem elől
értékeinket, a gépkocsi utasterét a
csomag tartóban történő pakolás idejére
is zárva tartjuk.
A megbízható helyen történt vásárlás az
alapja a reklamációnak, a garancia
érvényesítésének!
Az ünnepi készülődés idején se feledkezzünk
meg rászoruló embertársainkról!
Az adományra szánt pénzt mindig hivatalosan, postán, bankban juttassuk el az
általunk kiválasztott célba. Az utcai, a házaló adománygyűjtés nehezen ellenőrizhető,
gyakran nem éri el megnevezett célját.
A Rendőrség részéről folyamatos a veszélyeztetett csoportba sorolható emberek és
tartózkodási helyeik feltérképezése, felkeresése.
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Ez nemcsak a hajléktalanok számbavételét
jelenti! Sok idős ember is él egyedül!
Köztük és a fiatalabbak között is vannak,
akik betegek, rokkantak, elesettek, nem
tudják ellátni magukat megfelelően. Sokan
élnek a települések külterületein, kieső
helyeken, rossz körülmények között,
akiknek nincsenek szomszédjai, akikre
nem figyel senki. Ők azok, akikre a hidegben is jobban kell figyelnünk!

A rendőrség folyamatosan, visszatérően
járja a területeket, kollégáim rendszeresen
felkeresik az ismert tartózkodási helyeket,
az idős vagy elesett embereket saját
otthonaikban, hogy szükség esetén
intézkedjenek, vagy jelezzenek az önkormányzatok, társhatóságok felé. A segítség
valójában házhoz megy! De ha az utcán
találkozunk elesett, magatehetetlen emberrel, mellette sem mehetünk el! A rendőrség
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értesítésével megtesszük azt az állampolgártól, az embertől elvárható lépést, amely
akár életet is menthet. Hiszen az időben
érkező segítség a legnagyobb segítség!
Békés, örömteli, és szeretetben megélt
karácsonyi ünnepeket kívánok a balatonalmádi rendőrök nevében is!
STANKA MÁRIA C. R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda hírleve
„Adjatok egy szert, amivel lázat kelthetek
és minden betegséget meggyógyítok!”
(Paramenidész Kr.e. 540–460)
Lázcsillapítás dilemmái
A világhálón megszámlálhatatlan cikket,
tanácsot találhatunk a lázzal, illetve lázcsillapítással kapcsolatban. A cikkeket olvasva
azt is érzékelhetjük, hogy mennyire különböző nézeteket képviselnek a szakemberek
a lázcsillapítás terén, és mennyire másképp
vélekednek a láz szervezetre gyakorolt
hatásáról.
A lázcsillapítás történhet:
• gyógyszeresen
• fizikálisan
• gyógyszeres és fizikális lázcsillapítás
kombinációjával
A szakmai vélemények megoszlanak
abban, hogy melyiket kinek és mikor
használjuk. Egyesek a láz drasztikus csillapítását javasolják, mások azt, hogy nem
feltétlen kell a lázat csillapítani, és vannak
a kettő közt érvelők. Magyarországon az
egészségügyi szak- és tankönyvek, az internetes portálok: láz 38C°-tól való csillapítását ajánlják és javasolják. Abban
egységes az álláspont, hogy a hőpangással

járó állapotokban, malignus hiperpirexiával, vagy agyi sérülésekhez társuló lázat csillapítani kell.
2011-ben megjelent a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium szakmai protokollja a lázas
gyermek ellátásáról.
Lázas beteg ápolása, diétája
A lázas beteg ruházata, takarója, ágyneműje könnyű és szellős pamut legyen, a
hőpangás elkerülése miatt. A didergés és
hidegrázás alatt természetesen igényli a
beteg a vastagabb betakarást és a meleget.
Izzadás után fontos a hálóruházat és ágynemű cseréje. Naponta többször kell szellőztetni, ezután célszerű a beteg ágyát
megigazítani, párnáját és takaróját felrázni.
Láz esetén a bőr hamar kiszárad, ezt
megfelelő testápolókrém használatával
lehet megelőzni. A bőr időskorban
egyébként is sérülékenyebb, a dekubitusz
megelőzését ilyenkor is szem előtt kell tartani. A száraz ajkat és berepedezett szájzugot speciális ajakrúzzsal lehet ápolni.
Fokozott törődéssel és ápolással a beteg
könnyebben átvészeli ezt az időszakot.

izzadás következtében szomjas, kívánja a
hűs, üdítő folyadékot. Bőven kaphat citromos teát, limonádét, csipkebogyóteát.
A jelentős sóveszteség miatt gondoskodni
kell annak megfelelő pótlásáról, ásványvizekkel, enyhén sós teákkal, habart, rántott levesekkel. A lázas beteg étvágytalan.
A változatos formában elkészített folyékony-pépes ételek (tavaszi leves áttörve
vagy turmixolva, rizspüréleves, almakrémleves, húspüréleves, tejsodó, madártej,
húsos sárgarépaturmix) átsegíthetik a beteget az első napok étvágytalan szakaszán.
Néhány nap múlva szívesen fogyasztja
a kétszersültet, a kekszet, a piskótát, a lágy
tojást, a tejberizst, a főzelékpüréket. Ahogy
a láz megszűnik és erősödik a beteg, úgy
lehet emelni az ételek tápértékét. Lázas
állapotban fokozott a szervezet fehérjéinek
lebontása, ezért előnyben kell részesíteni
a tejből és gyümölcsből készült turmixitalokat, amelyek mind a fehérje-, mind
pedig az ásványi anyagok és a megnövekedett vitamin-igény kielégítésére is
alkalmasak. A beteg felerősítésére a
fehérjegazdag étrend a legmegfelelőbb.

A lázas beteg folyadék szükséglete
emelkedik, ezért fontos a személyre szabott
mennyiségű folyadék bevitele. A nagyfokú

FEKETE KRISZTINA
BALATONALMÁDI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA (EFI)

Hirdessen Ön is a Papkeszi Hírlapban!
E-mail: epapkeszi@gmail.com
Papkeszi Hírlap
Kiadó: Papkeszi Község Önkormányzata Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság Felelős szerkesztő: Savanyu Beáta
Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Fûzfőgyártelep Felelős vezető: Tóth Zoltán Nyomdai előkészítés: Demeter Zsuzsanna
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Közérdekű információk
Háziorvosi ellátás
Papkeszi község területén (Papkeszi és
Colorchemia lakótelep) a háziorvosi
feladatokat Dr. Rimay László Zoltán
háziorvos látja el.
A rendelés az alábbiak szerint történik:
Papkeszi

Color- Fűzfőgyártelep
chemia ltp.

Hétfő 12.00–15.00
–
8.00–11.00
Kedd 8.00–12.00 12.00–13.00
–
Szerda
–
–
10.00–15.00
Csüt. 8.00–12.00 12.00–13.00
–
Péntek
–
–
8.00–13.00

Rendelési időben a +36-70-323-7297
telefonszámon, rendelési időn kívül a
+36-70-379-1586 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.: +36 88 412 104.
Tisztelt Betegek! Kérjük, hogy a rendelési idő lejárta előtt 1/2 órával jelenjenek meg a rendelőben!
Gyógyszertári ellátás
A gyógyszertári ellátást a Tátorján Patika
által működtetett fiókgyógyszertár biztosítja, Papkeszi, Fő u. 65. szám alatt.
Nyitvatartási ideje:
Hétfő
12.30–15.30
Kedd
8.30–12.00
Szerda
–
Csütörtök
8.30–12.00
Péntek
11.00–12.00
Kiss Irén védőnő
Védőnői tanácsadó címe: 8183 Papkeszi,
Fő u. 65.
Telefonszám: 88/484577
Email: papkeszi.vedono@invitel.hu
Ügyfélfogadás szerdánként:
8.00–10.00 csecsemő tanácsadás
10.00–12.00 várandós tanácsadás
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
Szerda: 10.00–12.00 (telefonos előjegyzés)
Tel: 06-20/223-0293 Förköli Katalin

Balatonfűzfői Közös Önkormányzati
Hivatal Papkeszi Kirendeltsége
8183 Papkeszi, Fő u. 42.
Telefon: 06-88/588-650
Fax: 06-88/588-651
Web: www.papkeszi.hu
Email: hivatal@papkeszi.hu
Nyitva tartás:
Hétfő: 8.00–16.00
Ebédszünet: 12.00–12.30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00–17.00
Ebédszünet: 12.00–12.30
Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00–12.00
Könyvtárak, kultúrházak
Papkeszi Községi Könyvtár és Kultúrház:
Cím: Papkeszi, Fő u. 21.
Telefonszám: 88/656-189
Email: epapkeszi@gmail.com
Nyitva tartás:
Hétfő: 15.00–19.00
Kedd: 10.00–14.00
Szerda: 11.00–19.00
Csütörtök: 8.00–13.00
Péntek: 10.00–17.00
Vitéz Bartha Andor Művelődési Ház és
Klubkönyvtár
Cím: Papkeszi, Colorchemia ltp. 101.
Telefonszám:656-202
Email: epapkeszi@gmail.com
Nyitva tartás:
Kedd: 17.00–21.00
Csütörtök: 16.00–20.00
Veszprém Megyei Kormányhivatal
– Balatonalmádi Járási Hivatal 8220
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Tel: 88/550-704
– Járási Gyámhivatal, 8220 Balatonalmádi, Baross G. u. 32.
Tel: 88/550-704; 88/550-720
– Járási Munkaügyi Kirendeltség 8220
Balatonalmádi, Baross G. u. 44.
Tel: 88/439-055
Ügyfélfogadás:
Hétfő 8:00–14:00
Kedd
Nincs ügyfélfogadás
Szerda, Csütrötök 8:00–14:00
Péntek 8:00–12:00

– Okmányiroda, 8220 Balatonalmádi,
Széchenyi sétány 1.
Tel: 88/542-417
– Balatonfűzfői Kirendeltség Kormányablak, 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.
Tel: 88/550-293; 88/550-294
Ügyfélfogadás:
Hétfő
7:00–17:00
Kedd
8:00–12:00
Szerda
8:00–12:00
Csütörtök
8:00–18:00
Péntek
8:00–12:00
Közvilágítási hibák bejelentése egyedi
problémák esetén:
Fényforrás Kft.
Tel: 0670/408-6908, fax: 88/463-099
Email cím: fenyforraskft@gmail.com
Utcák, illetve csoportos meghibásodás
esetén: EON 0680/533-533
Vízmű hibabejelentés:
Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.
8100 Várpalota, Péti út 1.
Tel: 88/471-710
Balatonalmádi
Rendőrkapitányság
Balatonkenese Rendőrőrs
Őrsparancsnok: Éliás Gábor r. őrnagy
Cím: 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.
Telefonszám: 0630/630-8115,
88/584-970
Email: eliasg@veszprem.police.hu
Fogadóórák:
Őrsparancsnok:
Fogadóórája: minden hónap első szerdáján
9.00–11.00 (Rendőrőrs épületében)
Papkeszi település körzeti megbízottjai:
Mák Tamás r. ft.őrm.
Kasza Sándor r. ft.őrm.
KMB csoportvezető:
Budai Tibor r. ftzls. 30/6004584
Fogadóóra: a Hivatal hirdetőtábláján
kifüggesztésre kerül
Elérhetőségek az egységes segélyhívó 112,
valamint a járőr mobil 30/572-9008 telefonszámokon.

