Pápateszéri Hírmondó
2020. június hónap

Szennyvíztisztítás
Egy biztos, valamit kell tennünk a szennyvízzel! Azzal a szennyvízzel, amely már kb. 50 éve
tisztítatlanul jut bele minden ingatlanon a talajba. Pápateszérről és a környező településekről
gyakorlatilag nincs lakossági szennyvíz beszállítás a pápai tisztítóba (forrás pápai Vízmű Zrt
2020).
Ez a szennyvíz itt van alattunk, körülöttünk. Ezzel a jelenünket és jövőnket szennyezzük.
Az egyedi szennyvíztisztítási pályázat, amely most itt van előttünk. Egy lehetőség arra, hogy
megoldjuk a szennyvízkezelést Pápateszéren. Egy pályázat, amiről tudni kell a lakosságnak,
ezért néztünk utána, ezért tájékoztattuk Önöket. Minden lehetséges információt igyekeztünk
megosztani a lakossággal. A kommunikációt nehezítette a koronavírus okozta járványügyi
helyzet.
A mostani pályázattal lehet élni vagy lehet kimaradni belőle. Ez mindenkinek a saját döntése.
Nagyon fontos, hogy senkit nem kényszerítünk bele. Mindenkinek saját magának kell
meghozni egy felelősségteljes döntést. A lehetőség most adott.
A járvány okozta helyzet miatt eddig lakossági fórumot nem lehetett tartani. Most már van erre
lehetőség, ezért
2020.06.30.(kedd) 16:30 órakor
a művelődési ház nagytermében
lakossági fórumot tartunk
az egyedi szennyvíztisztítási pályázattal kapcsolatban.
A fórum végén lesz lehetőség kérdéseket feltenni az előadóknak.
Várunk minden érintett pápateszéri ingatlantulajdonost!

Koronavírus
A koronavírus okozta veszélyhelyzet több intézkedést, új problémák megoldását követelt itt
helyben is. Egyaránt kihívás elé állította a lakosságot, és az intézményeket, szolgáltatásokat
nyújtó vállalkozásokat.
Az egyik intézkedés eredményeként helyben textil, többször használatos maszkot állítottunk
elő. Ehhez a munkához segítséget kértünk a lakosságtól. Önkénteseket kerestünk a lakosságnál
jelentkező problémák megoldására pl. gyógyszerek házhozszállítása, bevásárlás, maszkok
kiosztása.
Ezúton is szeretném megköszönni mindannyiuk munkáját!
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A maszkok varrásához szükséges anyagok egy része lakossági (vidékről is) felajánlásból
érkezett.
Segítőink: Vizerné Tunner Zsuzsanna, Völfngerné Pirka Zsuzsa, Tóth Andorné, Léhner
Lászlóné, Mikóczi Lajosné, Horváth Istvánné, Szalma Andrea, Bácsi Zoltánné, Horváth
Józsefné, Valler Tiborné, Valler Kata, Nyári Edina, Szabó Lászlóné, Bóka Ilona, Tunner Ignác
Károlyné, Knolmajer Ferencné.

Kihordásban segítettek: Kakukk Margit, Léhner Ilona, Peredi László, Kuti Melinda, Sabján
Petra, Veidinger Éva, Baranyai János.
Köszönet és hála érte!

Munkák, problémák
1.) A Vásártéren tereprendezést és utána fűmagvetést végeztünk a lovaspálya és a szervíz
közötti területen. Ezzel egy könnyen karbantartható, esztétikus, több célra hasznosítható
területet kaptunk.
Többször volt problémánk az egyik szomszédos ingatlan tulajdonosával, aki folyamatosan
összetaposta munkánkat. Párbeszédre, kommunikációra sem ő, sem társa nem volt hajlandó
ebben az ügyben. Egy szinte soha nem létező (60 éve biztosan nem!) szekérnyomra hivatkozva
akartak utat kijelölni maguknak. Erre hivatkozva egy utat karóztak, jelöltek ki maguknak a
szerviztől a temetőig, szinte a földterület közepén. Önkényesen! Ezért fákat, kerítéseket
festettek össze vörös festékkel. A nem létező út helyén közben 30-40 cm vastag akácok, diók,
50-60 cm átmérőjű eperfák és fűzfák nőttek az elmúlt évtizedekben. A telekre való bejutásukkor
az elmúlt években Vásártéren 4-5 csapát is vágtak traktoraikkal, fát szállító teherautókkal.
Mindezt keresztül-kasul a Vásártér teljes területén, ahogy éppen kényelmes vagy rövidebb volt
számukra. Közben „sikerült” az ideültetett csemetéket is kitaposni. A keletkezett gödröket
folyamatosan feltöltöttük, a fákat pótoltuk. Gondoltuk észreveszik, hogy van gazdája a
területnek... A telekre való ki- és bejutásukat nem kívántuk megszüntetni. Sőt lehetőséget
biztosítottunk egy rövidebb, a szekérnyomnál 2-3-szor szélesebb nyomvonalon, a régi aszfaltos
pálya irányában. Ezt közben használták is, de valamiért mindig késztetést éreztek, hogy a
frissen elművelt területet is összejárkálják, letapossák. Tették ezt az új térköves járdán keresztül
haladva autóikkal. A letaposásokat mindannyiszor felgereblyéztük, újra szórtuk fűmaggal. Egy
idő után rendőrségi feljelentést tettünk, mert a károkozó tevékenység még mindig nem szűnt
meg! Jelenleg egy becsületsértési eljárás is folyamatban van, mert az ingatlantulajdonos
kommunikációja több ízben is csak alpári szinten valósult meg, a problémát nem lehetett vele
megbeszélni, elzárkózott ettől.
Közben földmérőt hívtunk, hogy biztosak legyünk az ingatlan határaiban. Ekkor kiderült, hogy
ez az ingatlantulajdonos kb. 1,5-2 m szélességben a kerítését kijjebb rakta. Gyakorlatilag az ő
általa keresett útnak jó része a bekerített területen belül lenne. A kerítés kirakásával elkerítette
az önkormányzat tulajdonában lévő fúrt kutat is.
Levélben megkerestük, felajánlottam a rövidebb és szélesebb utat, melyen könnyebben,
egyszerűbben tudják a nagy gépeket mozgatni. (Amúgy nyugodtan kijárhatna a Markovics utca
irányába is. A kapubejárója előtti járdát megerősítetten építettük meg. Egyben kértem a kerítés
visszarakását a telekhatárra, amely a mai napig nem történt meg, válasz a mai napig nem
érkezett.
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Bakonytamási irányában, a falu végén lévő ,,üzenőfal" és építkezés is ,,magán akciójuk”.
Önkormányzatunkhoz nem érkezett semmilyen bejelentés az építők, kihelyezők részéről. A
terület magántulajdonban van.
Az más kérdés, hogy milyen reakciókat váltott ki országosan a Facebooknak köszönhetően.
Ezzel kapcsolatban több megkeresés érkezett a faluból is, és országosan is hozzánk különböző
módon
(személyes,
messengeren,
Facebook)
és
időben
(hétvégén,
este).
Mindezek időt és energiát rabló tevékenységek, melyet fordíthattam volna másra is. Az alpári
hangnemben, a családomat gyalázó kijelentések miatt becsületsértési, az okozott kárért pedig
kártérítési igénnyel élünk. Ez a jövőben is így lesz!
Részünkről a megegyezés továbbra is nyitott, természetesen a falu érdekeinek
figyelembevételével és csak emberi hangon.

2.) A Vásártér melletti ,,Rácz Akó" nevű területnek egy nagyobb részén tereprendezést tudtunk
végrehajtani, ezt a tavasszal fűmaggal be is vetettük. A területen egy invazív, nem őshonos faj
(bálványfa) is erősen elszaporodott. Ezeket kivágattuk egy helyi vállalkozóval (Kapl Róbert és
Ferenc). Mindezt ingyenesen végezték el a falu számára! Ezúton is köszönjük önzetlenségüket,
amelyet már más munkáiknál is tapasztaltunk.
3.) Ady utcai járda építés
A tavalyi Magyar Falu programban sikeresen pályáztunk járdaépítéshez építőanyagra. Így
közfoglalkoztatottjainkkal és saját dolgozóinkkal megépült a járda az általános iskola és a Szőlő
utca között. A további munkák (pl. a járda két oldala melletti feltöltésben, tereprendezésben)
kérem az itt lakók aktív részvételét. A lakossági részvétel a munkákba pályázati feltétel volt. A
feltöltéshez földet biztosítunk. A munkák befejezését követően a felesleget, a gyomos, köves
maradékot elszállítjuk. Ez ügyben keressenek a 06202887205 telefonszámon.
4.) A Petőfi utca-Coop sarok járda- és behajtó építési munkálatokat is megkezdtük, melynek
anyagait szintén a Magyar Falu Pályázatból tudjuk biztosítani.
5.) Start közmunkaprogram
Március 1-jével kezdtük el az új évet a közfoglalkoztatásban, ami gyakorlatilag a tervezési
szakasszal már tavaly novemberében elkezdődött. Ekkor egy többkörös egyeztetés zajlott
önkormányzatunk
és
a
pápai
és
a
veszprémi
foglalkoztatási
központ
között. Egy évre előre meg kell tervezni a munkákat, létszámot, anyag- és költségszámításokat
kell végezni. Ezt, ha el tudjuk fogadtatni, akkor ennek alapján tudunk plusz forráshoz jutni,
melyekből finanszírozni tudjuk a programot illetve, ezáltal fejleszteni falunkat.
Az
idei
évtől
is lesz
mezőgazdasági
program
és
szociális
program.
A közfoglalkoztatottak helyben munkát kapnak, folyamatos a biztosítási jogviszonyuk. A
munkatervet úgy igyekeztünk összeállítani, hogy munkájukkal Pápateszér tudjon fejlődni,
például
a
járda
építések,
területrendezések
és
gépbeszerzések
által.
Az idei évben sikerült vásárolni ebből a forrásból egy fűkaszát, rendsodrót, betonkeverőt,
talicskákat, kéziszerszámokat, járda építéshez anyagot, stb.
A munkákról folyamatosan tájékozódhatnak falunk facebook oldalán.
6.) Külterületi utak karbantartására kiírt pályázaton elnyert gépek átadása történt meg május
29-én délután. Az átadást jelenlétével Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő is
megtisztelte.
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Három községgel (Bakonyszentiván, Fenyőfő, Pápateszér) közös pályázatot nyújtottunk be
2016-ban Külterületi utak karbantartására. A pályázat keretében mindhárom településen
gépbeszerzés és útépítés valósul meg.
Pápateszéren
- MTZ 820.4 típusú traktor,
- Junkary HJ170 g ágaprító,
- Roading midi be 3000 gréder,
- Stark KDL 200 függesztett mulcsozó beszerzése történt meg
Ez jelentős gépberuházás, mely reményeim szerint hosszú távon szolgálja falunkat. Az öreg
Mtz 550-es traktorunkat, mely még a tanácsi időszakban került a falunkba (1986-os évjárat)
tavaly adtuk el. Az idősebb gépeink, melyek helyett újakat sikerült vásárolni, ezt eladóak
lesznek.
Elkezdődött a dolomitos út építése Bakonyszentiván és Pápateszér, valamint Fenyőfő és
Pápateszér között.
7.) Június 4-én, csütörtökön volt 100 éve, hogy az ezer éves Magyarországot ért legnagyobb
nemzeti tragédiánkra emlékeztünk. Egy igazságtalan, megalázó békediktátum következtében
elveszítettük Szent István apostoli királyunk örökségének, magyar hazánknak 2/3-át.
Szükséges, hogy mi ma élő magyarok ezt a nemzeti tragédiát emlékezetünkben őrizzük;
gyermekinknek, unokáinknak ezt a lelket megnemesítő gyászt továbbadjuk!
Június 4-én 16.00-kor Szentmisét mutattunk be a magyarság szellemi lelki felemelkedéséért,
16.30-kor 5 perces harangszó alatt csendben fejet hajtottunk mindazok előtt, akik hazánkért
vérüket ontották. 16.35-től könyörgő imádságot végeztünk magyar hitünk és szellemiségünk
újjászületéséért.
8.) Június 5-én délután a Községházán fogadtam Gyopáros Alpárt a Modern Települések
Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztosát, Szentkirályi Alexandra kormányszóvivőt és Dr.
Kovács Zoltán országgyűlési képviselőnket.
A Magyar Falu programban tavalyi évben összesen 10 pályázatot nyújtottunk be, melyből
három pályázatot sikerült elnyerni. Önkormányzati hivatal fejlesztése keretében egy új irattár
kialakítását végeztük el a tetőtérben, tűzálló páncélszekrényeket és irodai bútorokat
vásároltunk. Az Önkormányzati járda építés, felújítás anyag támogatására kiírt pályázat
segítségével az idén négy helyszínen újulnak meg járdáink Pápateszéren. A harmadik pályázat,
az Óvoda udvar fejlesztése keretében pedig az Esterházy Óvoda kerítése épül meg, és új udvari
játékokat is kap az óvoda.
Eladó bárányok!
 Éven aluli 10 E Ft/db
 1-2 éves 15 E Ft/db áron.
Értékesítünk továbbá
 1db Mtz 82 típusú összkerékhajtású traktort
 1db Hw 6011 típusú billenős pótkocsit
 1db Mtz -re szerelhető tolólapot
Pápateszér, 2020. június 26.
Völfinger Béla
polgármester
4

Közérdekű telefonszámok:
Orvosi rendelés: Dr. Orbán Sándor
Tel: 89/352-051; 06/20/4565-304

Fogorvosi rendelés:
Dr. Kádár Szabolcs
Tel: 06/70-329-7972

Hétfő:
8:00-11:00
Kedd:
15:00-16:00
Szerda:
8:00-11:00
Csütörtök: 8:00-10:00
Péntek: 11:00-13:00

Hétfő: 7.00-13:00 Páros héten
Kedd: 7:00-13:00 Páratlan héten
Szerda: 7:00-13:00 Páros héten
Csütörtök: 7:00-13:00 Páratlan héten
Péntek: 7:00-13:00 Páros héten

Gyógyszertár: 88/498-521
Nyitva tartás:
Hétfő:
14:15-16:15
Kedd:
14:15-16:15
Szerda: 14:15-16:15
Csütörtök: 8:00-10:15
Péntek: 14:15-16:15
Védőnő: Földing Gabriella
Tel: 06/20/367-9645
Körzeti rendőr: Varga Csaba
Tel: 06/30/600-4593
E.ON – áram, közvilágítás hibabejelentő: 06/80/533-533
Víz hibabejelentő: 89/510-641
Hulladékudvar nyitva tartása:
Szerda: 10:00-18:00-ig
Szombat: 10:00-13:00-ig
Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő :
7. 30-12 és 12.30-16 óráig
Kedd :
- - - - - - ügyfélfogadás szünetel
Szerda
7.30-12 és 12.30-16 óráig
Csütörtök: -- -- - - - ügyfélfogadás szünetel
Péntek:
7.30-tól 12.00 óráig
Elérhetőségeink: 89/352-120 vagy email: papateszer.onkormanyzat@gmail.com
Pápateszér község honlapja: http://www.papateszer.hu/
Követhet bennünket Pápateszér facebook oldalán is!
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