Pápateszéri Hírmondó
2018. november hónap

MEGHÍVÓ FALUGYŰLÉSRE
A 2018. év vége felé közeledünk, ilyenkor szokás, és egy évben egyszer kötelező
is Közmeghallgatást, régebbi nevén Falugyűlést tartani. Itt beszámolunk az elmúlt
egy év eseményeiről, történéseiről, településünk helyzetéről, a folyamatban levő
projektekről. A jövő évi tervekről, lehetőségekről is szeretnék beszélni.
Ami viszont fontosabb! Szeretném, ha sokkal aktívabban vennének, vennétek
részt ezen a fórumon. A polgármesteri ciklust megelőzően 16 évig voltam
önkormányzati képviselő. Sokszor volt olyan Falugyűlés, amelyen 2-3 ember vett
részt a lakosság köréből. Ez mostanára némiképpen pozitív irányba változott (4050 fő), de ha megengedik, mégsem vagyok elégedett ezzel a létszámmal sem. Ez
egy olyan fórum, ahol elmondhatják nemcsak a pozitív véleményüket
(természetesen ezt se tartsák magukba), hanem az elképzelésüket, javaslataikat a
falu sorsával, jövőjével, a fejlesztési irányokkal kapcsolatban. Arról a faluról,
amelyben élnek.
Pápateszért igyekszünk a legjobb tudásunk szerint, a rendelkezésre álló
források kihasználásával fejleszteni, de ehhez szükség van a lakók
visszajelzéseire, ötleteire is!
Remélem sikerült ebben a pár sorban meggyőznöm ennek fontosságáról, és
Önt is a Közmeghallgatás résztvevői között köszönthetem.

A falugyűlést a Községháza dísztermében 2018. december 12-én
szerdán 18 órakor tartjuk.
Kérem, tisztelje megválasztott képviselőit jelenlétével ezen a fórumon!
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MEGHÍVÓ a felújított községháza ÁTADÁSÁRA

Pápateszér Község Önkormányzata képviseletében tisztelettel meghívom
2018. december 7-én14.00 órára
„Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”
keretében megvalósult önkormányzati hivatali épület felújításának
ünnepélyes átadására.
Köszöntő: Völfinger Béla polgármester
Ünnepi beszédet mond Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő
Az épületet felszenteli Kerekes Zoltán római katolikus plébános
Az átadás helyszíne: Pápateszér, Petőfi u. 17.
Megtisztelő jelenlétére számítok!
Völfinger Béla
polgármester
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RONGÁLÁS
Mint köztudott, az óvodaátadás utáni reggelre az épület Tabán utcai falát
ismeretlen tettesek összekenték. A település facebook oldalára felrakott
képek és a felajánlott 50 ezer forint nyomravezetői jutalom gyors
eredményt hozott. A körzeti rendőrök hétfőn beazonosították az
elkövetőket. Mindkettő fiatalkorú elkövető jelentkezett szülőjével,
nagyszülőjével együtt. Beismerték tettüket, és bocsánatot kértek. Vállalják
a felelősséget és az ügyből fakadó költségek megtérítését.
Az okozott
kár felmérése folyamatban van. A kár helyreállítását, csak enyhébb
időjárási
viszonyok
mellett
javasolják
a
szakemberek.
A rendőrségen, mivel feljelentést tettünk, várják a kár mértékének
megállapítását
és
az
egyezség
fejleményeit.
A település számára fontos az okozott kár megtérítése, amelyre most ígéret
született a szülők, nagyszülők részéről.
A nyilvánosság sokat segített a megoldásban, és remélem visszatartó ereje
is lesz a jövőben. Azért is fordultunk a nyilvánossághoz, mert az elmúlt egy
évben nem ez volt az első eset, amikor is a falu tulajdonát rongálták. Ezeket
sajnos szinte mindig fiatalkorúak (14-17 éves fiatalok) követték el. Volt
már virágágyásban ,,véletlenül” bicikliző fiatal, vagy pl. épülő óvoda
udvarára beszökő fiatalok egy csoportja rendszeresen összekente, használta
a most vásárolt, óvodásoknak szánt új játékokat, de rendszeres a focipályán
a kispadokon a szemetelés, italfogyasztás, üveg összetörés. Ezeknek a
károknak a helyreállítása, kijavítása, a szemét összeszedése jelentős plusz
munkát és költséget jelent a falunak. A kamerával megfigyelt területeken
általában érdekes módon alig történik ilyen eset. Eddig is bővítettük a
kamerarendszert, de mobil kamerákat is vásároltunk a rendőrségnek,
összesen 4 db-t. Sajnos az egész falut lefedni nem lehet a jelentős költsége
és a falu domborzati viszonyai miatt.
A mostani rongálás helyszíne körül a településnek egy olyan centrumát
szeretnénk kialakítani az iskolával, plébániával, templommal, óvodával
együtt, amelyet szeretnénk megvédeni az ehhez hasonló
cselekedetektől. Ezért a megelőzés érdekében az eset után felmérettük a
kamerarendszer bővítésének, fejlesztésének módját. Az árajánlatot várjuk,
melyet majd képviselő-testületünk megvitat.
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Pápateszéri Élő Betlehemes Játék
Az idei évben is szeretnénk megrendezni, előadni a Pápateszéri Élő
Betlehemes Játékot. Ez a most már hagyományosnak mondható
rendezvény 9. lenne a sorban. A mi betlehemeses játékunk valószínűleg
egyedülálló az egész országban, mind a helyszín, mind a közel 40 szereplőt
és élő állatokat is felvonultató előadást illetően.
Erre mi Pápateszériek legyünk büszkék, hogy ezt önerőből meg tudtuk
rendezni, el tudtuk készíteni a jelmezeket, díszleteket és ezt 8 éve töretlenül
végezzük egy picit mindig újítva, fejlesztve az előadást.
Az idei évben a
Pápateszéri Élő Betlehemes Játék december 22-én (szombaton) 17.00
órakor lesz.
Az előadás után szintén lenne egy szeretetvendégség, amelyen gyűjtenénk
adományokat. A tavalyi évben a Zsörki kápolna tetőfelújítására közel 90
ezer forint gyűlt össze, amelyet a nyáron felhasználtunk a felújítás
költségeire. A kápolna külső felújítása a 2019-es évben folytatódna, ennek
költségeihez járulnánk hozzá az idei gyűjtéssel.
A szeretetvendégséghez továbbra is várjuk sütemények, bor felajánlását.
Várjuk további önkéntesek jelentkezését és aktív részvételét a vendéglátás
lebonyolításában, és természetesen majd az adományokat is várjuk a
kihelyezett gyűjtődobozba☺ ! A vendéglátásnál a Német Nemzetiségi
Önkormányzat jóvoltából feliratos, emblémás csészék megvásárlásával
támogathatják a zsörki kápolna felújítását.
Az idei évben sajnos Valler Tibor súlyos betegsége miatt már nem tud részt
venni az előadáson. Tibi alapító tagja és lelkes szereplője a betlehemes
játékunknak. Szerepe mellett a hangosítással kapcsolatos munkákat is Ő
végezte. Önzetlen és lelkiismeretes munkája nagyon hiányzik.
Ez utóbbi munkákra keresünk - lehetőleg a településünkön belül - a
hangosítási technikához értő személyt, személyeket, akik ráérnek a
Karácsony előtti héten és természetesen az előadáson is. Olyanokat,
akiknek fontos, hogy ez a 8 éve folyó munka töretlenül folytatódjon.
Várom a jelentkezéseket a 20/2887-205 telefonszámon vagy személyesen
Völfinger Bélánál.
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Pápateszér POSTA nyitvatartása:
Hétfő, Kedd, Csütörtök: 07:15-12:00; 12:30-15:15
Szerda: 07:15-12:00; 12:30-15:30
Péntek: 07:15-12:00; 12:30-15:00
Közvilágítási hibabejelentő: 06/30-370-1318
06/93/739-183
Hulladékudvar nyitvatartása:
Szerda: 08:00-16:00

Szombat: 08:00-11:30
Elérhetőségeink:
Pápateszér Község Önkormányzata Petőfi u.17.
Ügyfél fogadás rendje: hétfő és szerda 8-16 ó, péntek 8-12 ó
Kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás a megnövekedett adatszolgáltatási és
adatrögzítési munkák miatt, jegyző Pápateszéren szerdán és pénteken a fenti
időpontok szerint tart ügyfélfogadást.
email: papateszer.onkormanyzat@gmail.com
telefon:06/89/352-128 vagy 06/89/352-120
Pápateszér Község Honlapja: http://www.papateszer.hu/

Követhet bennünket Pápateszér facebook oldalán is! Már 1100-at meghaladó
követője van oldalunknak!

Pápateszér, 2018. november 30.

Völfinger Béla s.k.
polgármester
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