Pápateszéri Hírmondó

2020. szeptember hónap
A szeptemberi Hírmondóban is több információt osztunk meg Önökkel. Tesszük ezt immár az
ötödik éve. Mindezt azért, hogy a lehető legtöbb, a falunkban zajló vagy tervezett munkáról, az
előttünk lévő feladatokról, lehetőségekről tájékoztassuk a lakosságot. Azért, hogy részesei
lehessenek.
Sajnos gyakran tapasztalom személyes beszélgetések alkalmával, hogy az itt leírtakat nem
olvassák el. Utána pedig a hiányos információk birtokában hibás következtetéseket,
állásfoglalást alkotnak. A hiányos információk birtokában viszont könnye(lműe)n hoznak
ítéletet, bírálatot.
Például: A járdaépítéseket 2015 szeptemberétől végezzük a faluban. Évről-évre próbálunk saját
forrásból, a közmunkaprogramból, vagy mint most legutoljára a Magyar Falu Program
felhíváson keresztül forrást teremteni. Ezzel kapcsolatban már sokszor leírtuk, hogy először a
legforgalmasabb intézményekhez vezető járdákat kell felújítani, mert ezek mindenki
számára fontosak. A másik információ ezzel kapcsolatban az, hogy az összes járda cseréje
minimum 150 millió forintos kiadás lenne. Könnyen belátható, hogy nem megy egyik évről a
másikra. Keressük a lehetőségeket, forrásokat, dolgozunk rajta.
A szennyvízkezelési pályázattal kapcsolatban szintén rengeteg olyan kérdéssel,
állásfoglalással találkozni, amely arra enged következtetni, hogy nem olvasták el a
Hírmondóban közölteket, vagy nem jártak utána az ott megadott elérhetőségeken. Minden
információt megosztottunk, hogy utána lehessen nézni, hogy ennek birtokában mindenki
felelősen tudjon dönteni.
A másik információs portálunk a falu Facebook oldala. Fontos kapcsolattartó természetesen a
lakókkal, a falunkból elszármazottakkal. Ami szintén fontos, hogy az egyre
gyakrabban hozzánk érkező turisták, a faluban ingatlant vásárolni szándékozók is gyakran ez
alapján döntenek. Ezt a tényt megerősítik az ingatlanok eladói és a szállásadók egyaránt. 1500
fő feletti követője van ennek az oldalnak, ami sok mindenre enged következtetni. Marketing
szempontból a külvilág felé a legfontosabb eszközünk. Szerencsére van mit megmutatnunk!
Ezen is sokat dolgozunk!
Aki végigolvassa Hírmondónkat, annak ígérem, hogy nagyon sok fontos, érdekes és értékes(!)
információt próbálunk megosztani most is!
Kérem, olvassák haszonnal!
Július végi testületi ülésről
Lemondott képviselői mandátumáról Szalay Bálint. A képviselő-testületünk ezt tudomásul
vette. Helyére Bolla József érkezett a választási eredmények alapján. Az új képviselő letette
esküjét a választási bizottság elnöke jelenlétében a képviselő-testület előtt.
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Ugyanezen az ülésen meghallgatta képviselő-testületünk az elmúlt egy év rendőrségi
beszámolóját. Megbeszéltük a lezárt és a folyamatban lévő ügyeket.
Augusztus elején a pápai rendőrkapitánnyal és a közrendvédelmi osztály vezetőjével
megbeszélést tartottunk Pápateszéren a községházán. Az elmúlt hónapok eseteit (rongálások
(Vásártér),
becsületsértés,
rágalmazás,
birtokvédelem
beszéltük
meg.
Jogi képviselőnkkel egyeztettünk a polgármestert, jegyzőt ért rágalmazás, becsületsértések, és
önkormányzati terület jogosulatlan elkerítése ügyekben. Mindegyik ügyben feljelentést tettünk.
Megkerestük kápolnaépítés ügyben az összes illetékes hatóságot.
Személyi jövedelemadó 1 százaléka
A munkabérrel rendelkezőknek lehetősége van a személyi jövedelemadójuk 1 %-ának
felajánlására valamilyen civil szervezet, alapítvány, egyesület részére. Ezzel a lehetőséggel
sajnos kevesen élnek. Pedig a felajánlás nem jelent plusz kiadást a felajánlónak, mert azt az
állam a levon személyi jövedelemadóból utalja át a kedvezményezett szervezetnek. A személyi
jövedelemadó bevallásban lehet rendelkezni erről az 1 %-ról. Számításaink szerint a faluban
működő civil szervezetek így 1,5-2 millió forint támogatáshoz tudnának hozzájutni.
Kérjük Önt vagy keresőképes családtagját, hozzátartozóját, hogy a jövőben szíveskedjen élni
az 1 % felajánlásának lehetőségével.
Pápateszér Jövőjéért Alapítvány
Újra egy sikeres pályázatot tudhatunk magunk mögött. Településünk egyik civilszervezetével
pályáztunk egy nagyteljesítményű magas gazvágóra egy Sherpa 940 Xl tipusú gépre. A
pályázatot az SMB Leader szervezetéhez nyújtottuk be, ahol támogatták elképzelésünket. A
gép megérkezett, a műszaki átadása megtörtént. Az alapítványt 2016-ban hoztuk létre, amely
alkalmas pályázatokon való indulásra, és az adók 1%-át is tudja már fogadni. A 2019. évi
személyi jövedelemadóbevallásokból 201.619,-Ft támogatás érkezett alapítványunk
számlájára! Köszönjük!
Labdarúgás – Pápateszéri Sportegyesület
Mint mostanra már köztudott, a 2021/22-es labdarugó bajnoki évre nem neveztük Pápateszér
SE Tartalék és Felnőtt csapatait. A legnagyobb gond a létszámhiány volt. A Tartalék csapatot
az elmúlt 3 évben a pályázatokon való indulás miatt próbáltuk életben tartani. Folyamatosan
problémát okozott a kezdőcsapatra való játékos kiállítása. Az utolsó őszi fordulóban (2019)
azonban a játékosok hozzáállása miatt gyakorlatilag eldőlt, hogy a következő (2020/21) évben
nem tudunk indítani Tartalék csapatot. A folyamatos létszámhiányos kiállások
pénzbüntetéseket, pontlevonásokat és a pályázati bírálatoknál hátrányt, a falunak pedig
szégyent okoztak. Szintén folyamatosak voltak az átigazolások a környező települések
csapataihoz. Ennek több és régóta megoldatlan probléma volt az oka. A Felnőtt csapatnál
többen „eligazoltak” az idén nyáron, ezt nagyon nem is közölték velünk, csak szóbeszédből
tudtuk meg. A maradó játékosállomány viszont nem volt elegendő egy tisztességes helytállást
produkáló csapat kiállításához, de itt is a létszám okozta a legnagyobb gondot. Illetve volt még
egy nagy probléma is: négy játékos aláírási pénzt kért, fejenként 80-100 e Ft-ot illetve volt, aki
mobiltelefont. Itt el is dőlt minden, így a beadott nevezésünket kénytelenek voltunk
visszavonni a sorsolás elkészítése előtt.
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Az egyesület nem szűnt meg! Abba mi 2017-ben nagyon sok munkát tettünk, ezt nem
hagyhatjuk veszni. Jelenleg is van induló csapatunk az U7-9-11 és 13-as korosztályban, illetve
működik a lovasszakosztály.
A labdarúgással kapcsolatban a következő Pápateszéri Hírmondóban is foglalkozunk. Az eddig
elért eredmények bemutatása mellett a lehetséges jövőt is próbáljuk felvázolni. Addigra
túlleszünk egy nagy pályázatunk bírálatán is, amelyet nagy valószínűséggel elutasítanak, de
mint mondani szokták: "A labda azért gömbölyű, hogy könnyebben megfordulhasson a meccs!”
A 2019. évi személyi jövedelemadóbevallásokból 11.937,-Ft támogatás érkezett egyesületünk
számlájára! Köszönjük!
Völfinger Béla
Pápateszéri SE elnöke
ÁLLÁSHÍRDETÉS
A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye házi gondozót keres Pápateszérre,
a munka elvégzéséhez elsősorban pápateszéri lakost szeretnének felvenni.
Fontos, hogy megfelelő szociális érzékenységgel, az idősek felé kellő empátiával rendelkezzen,
és az is nagyon fontos, hogy megbízható személy legyen.
Ezekre azért szükséges nagy hangsúlyt fektetni, mivel önállóan szükséges dolgoznia minden
gondozónak, és az idősek lakókörnyezetébe, életterében szükséges tevékenykedniük, pénzt kell
kezelniük, ami egy becsületes, felelősségteljes személyiséget kíván.
A munkavégzés feltétele még a szükséges végzettség megszerzése.
A HUMÁNORIENTÁCIÓ Oktatási és Szolgáltató Kft - ahol költséggel jár a képzés, viszont
10 hónap alatt távoktatással, két budapesti vizsgával megszerezhető a bizonyítvány.
A másik az Acsády Ignác Szakképző Iskola, ahol ingyenes OKJ-s képzést
biztosítanak, viszont heti rendszerességgel be kell járni az iskolába Pápára, két oktatási éven
keresztül. Még nem lehet tudni, hogy idén szeptemberben elindítják-e ezt a szakot,
A szakmai rendelet két év türelmi időt ad a munkavállalónak a képzettség megszerzésére. Ha
megfelelő személy jelentkezik a munkára, akkor egy hetes betanulási idő után, akár munkába
is állhat.
Jelentkezni Svasticsné Hegedű Henrietta intézményvezetőnél lehet az alábbi elérhetőségeken:
Tel: 06-30/819-9935; 89/510-340
Email: papakornyeki.intezmeny@pofet.hu; svasticsne.heni@pofet.hu
SZENNYVÍZ
Szennyvízszippantás
Többen jeleznek hivatalunk felé illegális szennyvíz szippantást, főként a kellemetlen szaghatást
veszik észre a szomszédok. Az elmúlt hetekben észleltek problémát, amelyben az az érdekes,
hogy a szennyvizet kijuttató nem kíván részt venni az egyedi szennyvíztisztítási pályázatban,
de úgy gondolja, hogy teljességgel megfelelő, ha kiszivattyúzza azt a szomszédok orra alá.
A településen keletkezett szennyvizet a pápai Talajerő Kft szállítja el Pápára a szennyvíztisztító
telepre. Ez a telep fogadja a járás falvaiból a szennyvizet. A szennyvíz beszállítása a pápai
telephelyre jelenleg 85 ezer Ft fölötti összegbe kerül. A szállító jármű általi eltöltött idő
függvényében ez az összeg akár nőhet is. az ár 10 m3/ fordulót jelent. Egy 4 fős családnál a
havi vízfogyasztás átlag 10-12 m3, ez kb ennyi szennyvizet is eredményez.
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Egyedi szennyvíztisztítási pályázat
A júliusi határidőre nem készült el a pályázat beadásához szükséges Települési Szennyvíz
Program (TSZP). Ezt egy erre szakosodott cég készíti el a 8 település számára. Emiatt a
szeptemberi beadási határidővel szeretnénk benyújtani ezt a pályázatot. Kérem azokat, akik
még gondolkodnak, bizonytalanok keressenek (06202887205) vagy hozzák vissza a
megállapodást az önkormányzathoz.
KORONAVÍRUS
A pápai járásban nagyobb számban fordult elő pozitív eset, melyek kapcsán több pápateszéri
családnál is rövid időre rendelt el a tisztifőorvos, többnyire 2-3 napos karantént. Mivel
tünetmentesek voltak, ezért nem kellett a lakosságot külön tájékoztatni, ezzel is kerültük a
pánikkeltést. Az őszi időszaktól az egyes intézményeknél a nyitvatartási, ügyfélfogadási rendek
változnak. Önkormányzatunknál kérjük a személyes ügyintézést minimálisra korlátozni.
Amennyiben szükséges, a hátsóbejáratnál - a tavaszi időszakhoz hasonlóan - történik az
ügyintézés pl. ebédpénz befizetés. Telefonon a 0689352120 vagy a 06202988828
telefonszámokon tudnak elérni bennünket.
TÁRSADALMI, KÖZÖSSÉGI, ÖNKÉNTES MUNKA A MI KIS TESZÉRÜNKÉRT!
A falu fejlesztésének egy eddig kiaknázatlan lehetősége a társadalmi, közösségi, önkéntes
munka megszervezése. Rengeteg kisebb-nagyobb munka van, melyet ha el tudnánk végezni,
akkor az itt élők élete lenne könnyebb, kényelmesebb. Az a környezet lenne még szebb, ahol
élünk. Az elmúlt 5 évben sok mindent végeztünk el önerőből. Ehhez igyekeztünk megteremteni
a hátteret gépek, eszközök beszerzésével. Nem vártunk arra, hogy az állam erre vagy arra majd
pénzt adjon. Dolgoztunk. Ezektől Pápateszér, a mi kis falunk szebb és élhetőbb lett. Szerencsére
sikerült ehhez összerakni egy jó csapatot. Több alkalmazott is szívügyének érzi a falu sorsát, és
nemcsak munkahelynek tekinti az önkormányzatot. Velük lehet igazán dolgozni, eredményeket
elérni! Ezt a kört szeretném most bővíteni.
Cél:
 a falu azon lakosainak mozgósítása, akik hajlandóak is tenni a községünkért, nemcsak
elvárásokat, kritikát tudnak megfogalmazni.
 a közöny, a közömbösség megtörése, a jó szándékú emberek összefogása.
Ennek eredménye egy nagy és sokoldalú fejlődés lehetne, és jelentős mértékű közösségépítést,
a faluhoz való tartozást, kötődést tudnánk elérni.
Többször kaptunk felajánlásokat magánemberektől és vállalkozóktól egyaránt egy-egy munka
elvégzésére. Ezzel nagyon sokat tudunk spórolni, illetve olyan feladatokat elvégezni, amire
nem lenne kapacitásunk. A következő munkákhoz szeretném, ha lennének jelentkezők,
melyhez az anyagot biztosítjuk:
1. Általános Iskola udvarán a tornaterem előtti udvari bejárat előtt egy kb. 40 négyzetméteres
térkövezést, a hátsó udvarban szegélyezést szeretnénk elkészíteni, mely elválasztja majd a füves
és közlekedő utat egymástól.
Kialakítunk egy virágágyást az udvarban a tornaterem oldalán, ezt a pedagógusok és a gyerekek
tudják majd közösen művelni.
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A plébánia kertjéből egy nagyobb füves részt kerítünk le, kerítést építünk, ezt Zoltán atyával
egyeztettük. Így a gyermekeink nemcsak aszfalton, betonon tudják eltölteni az óraközi
szüneteket. Kerítés építésre (betonláb, alap, vezérdrót, drótháló) keresünk hozzáértő embereket.
Ezzel szeretnénk ,,kutyamentessé" is tenni az iskolaudvart.
Szintén a plébánia kertjében egy csapadékvíz szikkasztó árkot építünk, mely az iskolai
épületekről lezúduló csapadékvíz nagy részét lesz hivatott elvezetni, és a plébánia kertjében
elszikkasztani. Ezzel mentesítjük az emésztőgödröt a ráfolyó esővíztől.
Ezekhez a munkákhoz is keresünk hozzáértő, segíteni szándékozó pápateszérieket. Keressen,
ha van ötlete (időpont, fő, milyen munkát tud vállalni) 06202887205!
2. Faültetés a jövőnek! Csemete és cserjefélék ültetése a Markovics-Jókai u. között egy 1,5 haos területen, melyet az ősszel valósítunk meg. Ez egy országos mintaprojekt lesz, ahol helyi
őshonos fákat, cserjéket ültetünk, visszaszorítva az invazív, nem őshonos növényeket pl.
aranyvessző. Igérvény van a sikeres telepítés és fenntartás esetén további támogatásra,
fejlesztésre pl. tanösvény, erdei tornapálya, madár megfigyelő kiépítésére. Ennek sikeressége
nagyban függ a lakossági részvételtől. Együttműködő partnereink a pályázatban WWF
Magyarország és az Éghajlatvédelmi Szövetség. Itt elsősorban fa- és cserjeültetésére
keresünk a faluért, a jövőért tenni akaró embereket! Ezt több időpontban szeretnénk
megvalósítani, első alkalommal 2020. szeptember 27-én 14:00-tól várjuk a segítséget a
vásártéren. Keressen, ha van ötlete és segíteni szeretne! (06202887205)
3. Járdaépítés
Az idei évben a Markovics János utcában az Árpád utca sarkától a Kossuth utca sarkáig, és a
Béke utca páratlan oldalán építünk járdát. A járdafelújításhoz szükséges anyagokat a Magyar
Falu Pályázaton elnyert támogatásból tudjuk megvásárolni. A pályázati kiírás feltételként írja
elő, hogy a járdafelújításnak a lakosság tevékeny részvételével kell megvalósulni. Tehát kérem
az említett utcák lakosait, jelezzék felém, hogy a munkálatokban milyen módon tudnak segíteni
bennünket.
EGYHÁZ
Az elmúlt hónapban sikerült a templom barokk orgonáját felújítani: Dr. Bartal László
orgonaművész és Varga-Tóth Attila operaének segítségével megtörtént az orgona 400-nál is
több sípjának karbantartása, és újra hangolása. Így orgonánk már régi pompájában szólalhat
meg a templomunkban.
Plébániánk a Vidékfejlesztési Program keretében „Közösségi célú eszközbeszerzés
támogatása” című VP6-19.2.1-77-4-17 kódszámú felhívásra benyújtott pályázatán hangosító
berendezést tudunk majd beszerezni 800 ezer forint értékben.
KOSSUTH RÁDIÓ
A Kossuth Rádió munkatársai szeptember 4-én községünkben készítettek hangfelvételeket.
Farkas Erika vezető riporter több helyszínen, több riportalannyal beszélgetett, két műsorra való
anyagot sikerült felvenni. A Hely című műsor minden hétköznap 11:05 és este 23:37 perckor
hallható. A Pápateszérről készült műsor első része 2020. szeptember 18-án, a második rész 26án kerül adásba. A műsor visszahallgatható a mediaklikk.hu oldalon, a linket a falu facebook
oldalán majd közzétesszük.
MENETREND MÓDOSÍTÁS
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A VOLÁNBUSZ Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy a Győr-Tényő-Sokorópátka-GicBakonytamási-Pápateszér autóbuszvonalon a menetrend a következők szerint alakul:
- munkanapokon 6:10 órakor Győrből Tényőre közlekedő járat Győrből 40 perccel
korábban, 5:30 órakor indul és meghosszabbított útvonalon Sokorópátkáig közlekedik
- munkanapokon 6:45 órakor Tényőről Győrbe közlekedő járat 6:15 órakor
Sokorópátkáról indul, a további megállóhelyeket 13 perccel korábban érintve Győrbe
7:05 órakor érkezik
- nyári tanszünetben munkanapokon 16:20, tanév tartama alatt munkanapokon 16:30, és
szabadnapokon 16:40 órakor Győrből Gicre közlekedő járat munkanapokon és
szabadnapokon egységesen Győrből 16:30 órakor indul és Tényő, autóbusz-forduló
érintésével közlekedik.
- munkanapokon 20:30 órakor Győrből Sokorópátkáig közlekedő járat eseti
kihasználtság miatt Tényő, autóbusz-fordulót csak leszálló jelentkezése esetén érinti.
EBEK PÓTOLTÁSA
2020. szeptember 19-én, szombaton délelőtt 10.00-11.00 óra között a Polgármesteri
Hivatalnál lesz!
Az oltás ára 4000 Ft, amely tartalmazza a féregtelenítés árát is.
Felhívom figyelmüket, hogy a 164/2008. (VII. 20.) FVM rendelet 4§ (7) bekezdése értelmében
veszettség ellen csak a mikrochippel megjelölt eb oltható.
Az oltást háznál is elvégeztethetik, 500,-Ft kiszállási díj
Tel.:

Dr. Neumann József +36 30 342 0755

TUJAÉRTÉKESÍTÉS
Földlabdás smaragd tuja eladó 70, 80 90 cm-es méretben. Ára: 14,-Ft/cm. (A föld feletti
magasság értendő.)
RACKA JUHOK
Racka juhok, bárányok eladók! Ár 10.000,-Ft/db-tól.
Érdeklődni: 06/20/288-7205
III. PÁPATESZÉRI PATAKMALOM FESZTIVÁL
2020. SZEPTEBMER 25-27.
Az immár hagyományos rendezvényünk szabadtéri és sport jellegű programjait megtartjuk,
amennyiben további szigorítások nem lesznek a vírushelyzet miatt. Szervezés alatt van a
szakmai nap, részben vagy várhatóan online konferencia keretében.
A Legtökösebb porta családi-baráti vetélkedőnket is megtartjuk. Már lehet készülni a
csapatoknak! A három első helyezettet díjazzuk. Fődíj: családi belépőjegy a bakonybéli
Csillagdába tárlatvezetéssel, filmvetítéssel, 10-12 fő részére.
A Malomtúrát 8, illetve 15 km-es távon lehet majd teljesíteni. A résztvevők emlékérmet
kapnak.
A Szüreti felvonulást is szeretnénk megtartani.
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Vendégünk lesz a Somló Banda vírusírtó programmal, vasárnap pedig Petrás Mária
népdalénekest köszönthetjük majd körünkben.
A részletes programokat tartalmazó plakát a Hírmondó végén található!

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSOK
Önkormányzatunk az óvodás gyermekek részére 5.000,-Ft, az általános iskolás gyermekek
részére 10.000,-Ft, a középiskolás tanulók részére (első szakma megszerzése) 15.000,-Ft, a
felsőfokú képzésre járó diákok (államilag finanszírozott, nappali tagozat, első diploma
megszerzése) részére 30.000,-Ft összegű támogatást nyújt.
Az óvodás gyermekek (48 fő) részére, 240.000,-Ft-ot, az általános iskolások (99 fő) részére
990.000,-Ft-ot, a középiskolások (40 fő) részére 600.000,-Ft-ot, egyetemisták (2 fő) részére
eddig 60.000,-Ft-ot fizettünk ki. A középiskolások és egyetemisták a támogatást 2020. október
15-ig, igazolás ellenében vehetik fel az önkormányzat házipénztárában.
FEJLESZTÉSEK, PÁLYÁZATOK
1.) Fogorvosi rendelő fejlesztése
Az idei évben az új fogorvosunk jelezte, hogy a rendelőkben, Lovászpatonán és Pápateszéren
lévő fogorvosi kezelőegységek (ez az a ,,szék", amelyikben a páciens kezelése folyik), több
funkciója használhatatlan ezért egyes kezeléseket nem lehet elvégezni. A Pápateszéri
kezelőegységet az elmúlt években többször kellett javítani. Egyre nehezebb és körülményes
volt az alkatrész beszerzése, kínai gyártású a Pápateszéren beépített kezelőegység. Ráadásul ezt
a típust már nem is gyártják.
Ekkor jött lehetőségként a Magyar Falu programban kiírt orvosi eszközök beszerzésére kiírt
pályázat. Megkerestem a Llvászpatonai Polgármestert, hogy ők is adják be, illetve ők is
fogorvosi székre adják be a pályázatukat.
A doktor úrral együttműködve, több forgalmazót kerestünk meg és kértünk árajánlatot 2 db
kezelőegységre. Így előnyösebb árat, illetve több opcionális tartozékot tudtunk kialkudni.
Mindenképpen egy hosszútávon használható, minőségi, európai gyártású, megfelelő
szervizháttérrel rendelkező eszközben gondolkodtunk. Ha a pályázat nem sikerül, akkor kb. 12
millió forintot kellett volna a fogászati körzetben résztvevő 8 településnek összeadnia a két
,,székre". A fogászati körzet gesztor (vezető) települése Pápateszér, ezért mi végeztük a
pályázati anyag összeállítását.
Végül is pályázaton mindkét falu sikeresen szerepelt. Sikerült a német gyártmányú kezelő
egységek kb. 50%-át előteremtenünk, településenként 3-3 millió forintot. A fennmaradó 3-3
millió forintot pedig a körzetünkhöz tartozó településektől kérjük majd a lakosság létszámának
arányosan a hozzájárulásukat.
A kezelő egységet Pápateszérre leszállították, beüzemelték és augusztus utolsó napjától már
használjuk!
Településünk

és

a

fogorvosi

körzetünkhöz

tartozó

községek

újra

gyarapodtak!

2.) Iskolai tornaterem
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Pályázatot nyújtottunk e a Belügyminisztériumhoz az általános iskolai tornaterem belső
felújítására. A világítás korszerűsítést, parketta felújítást, nyílászáró cserét szeretnénk
elvégezni. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van.
A Tankerülettel együttműködve a Magyar Falu Programban is pályázat benyújtására került sor
a tornaterem felújítására. Reméljük, valamelyik forrásból sikerül megoldani a felújítást.
Az iskolai épületek felújítására kiírt pályázaton is szerettük volna, ha a Tankerület pályázatot
nyújt be. Ezzel kapcsolatban is megkerestük őket, felajánlottuk a segítségünket. Tájékoztatásuk
alapján a hozzájuk tartozó iskolák közül ott próbálnak pályázni, ahol jelenleg nagyobb szükség
van fejlesztésekre. Így ebből az idei évben kimaradtunk.
Több ,,apró" fejlesztés és felújítás valósult meg az elmúlt években az iskolában pl. vizes blokk
tanterem kialakítás, fűtéskorszerűsítés, tetőszigetelés, műfüves pálya építése, konyha felújítás.
Az iskolai épületet két tervezővel is megnézettük. A szakvélemények alapján a komplett
felújítása több száz millió forintnyi fejlesztést igényelne. Ezt csak külső forrásból tudjuk
megoldani.
Ezért figyeljük fogjuk továbbra is a pályázati lehetőséget és megpróbáljuk azokat Pápateszérre
vonzani. Fontos az iskola fejlesztése, egyrészt az emelkedő gyermek létszám miatt, másrészt az
épületek műszaki állapota is erősen indokolja ezt. Rajta leszünk!
PÁPATESZÉR 725. JUBILEUMI ÉVÉNEK MEGNYITÁSA
Pápateszért egy 1295. április 12-i adománylevélben említik először: „Fennena, Isten
kegyelméből Magyarország királynéja hívének Lampért fia: Pál ispánnak kegyelemmel teli
üdvöt. Hűségednek elhatározván megparancsoljuk, hogy rögtön miután jelen oklevelet kézhez
vetted a Pápa mellett lévő Teszér nevű királynéi földünket iktasd Márton ispánnak,
legkedvesebb férjünk, a király úr alországbírójának, ha nincs ellentmondó. Az elletmondókat,
ha lesznek, idézd meg elénk megfelelő határnapra. Kelt Budán, Húsvét nyolcadát közvetlenül
követő szerdán.”
Ez a 725 évvel ezelőtti esemény nyújt most nekünk alkalmat a múltra való emlékezés és
emlékeztetés mellett a jelen számbavételére és a jövő tervezésére. Egyben lehetőség arra, hogy
az itt élő emberek személyes kötődésük révén újra fogalmazzák kapcsolataikat. A múlt
megismerése, gyökereink tisztelete kapaszkodót jelenthet a faluközösség erősödésére. Mert úgy
gondolom, hogy ezt a közösséget őrizni és megtartani, a lakosság életminőségét folyamatosan
javítani, emelni kell. Ezért dolgozunk!
A 725. Jubileumi évet Halász János országgyűlési képviselő nyitotta meg 2020. szeptember 12én a Művelődési Házban tartott Közösség-Otthon-Haza előadásának keretében, aki a következő
bejegyzést tette Pápateszér Emlékkönyvébe:
„A közösségek éltető ereje az, ami megtart, összeköt és segít a hétköznapokban. Ahol működő
közösségek vannak, ott a hétköznapok is erőtől duzzadóak lehetnek. Ha ilyenek a hétköznapok,
akkor az ünnepeken van mit számba venni, van mire büszkének lenni. Így van ez itt Pápateszéren
is, immár több, mint 700 éve. Legyen a 725. jubileumi év egyben a hétköznapi hazaszeretet éve
is Önöknél!”
Dr. Schandl László Pápateszér díszpolgára vállalta az emlékév fővédnökségét!
Emlékkönyvünkbe az alábbiakat írta:
„Itt élned, s halnod kell! Szülőfalunk földjéből vétettünk és porunk az itteni földben lel örök
nyugalmat. Legyen a jubileumi év bizonysága annak, hogy Pápateszér büszke a múltjára, és
bizakodva tekint a jövőbe. Isten áldja a falut!”
A Hírmondó végén közzétesszük Dr. Schandl László ünnepi beszédét.
Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő úr is.
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EGY NAGYSZERŰ HÍR
Egy falu fejlettségét le lehet mérni a középületek és közterületek állapotával. A külső
szemlélők, a falun átutazók, a hozzánk érkezők is ezt teszik, de mi is ezt tesszük, ha valahol
megfordulunk. Sokan ezen érzéseik alapján választanak új otthont, új települést. Vonzódunk a
szép és jó dolgokhoz. A rendezett településképtől felértékelődik a falu. Drágábbak,
értékesebbek lesznek az ingatlanjaink. Ez a folyamat, ha végig gondoljuk, pozitívan hat sok
mindenre. Az eddigi tapasztalatok alapján mondható, hogy szívesebben jönnek hozzánk például
dolgozni olyan szakemberek, akikkel helyben nem rendelkezik a falu. Kelendőbbek lesznek az
üres ingatlanok. Ezekbe képzettebb munkaerő érkezhet, amely a környéken, de akár helyben is
megjelenik a munkaerőpiacon. Hosszútávon a fiataljaink megtartását is remélhetjük ettől a
folyamattól. Szerintem majd igazán ettől lesz értékes a falu. Több gyermek lesz Pápateszéren.
A stabil, illetve emelkedő lakosságszám pozitívan hat sok mindenre.
Most egy újabb lehetőség kapujában állunk. Egy középületről lesz szó. Az Árpád és Dózsa utca
sarkán van az orvosi szolgálati lakás és a volt orvosi rendelő. Nagyon rossz műszaki állapotban
van az épület. Az itt lévő orvosi rendelőt az akkor érvénybe lépő új szabályok miatt át kellett
volna építeni. Ehhez tervek készültek, csak sajnos akkor az anyagiakat nem tudták előteremteni.
Egyre égetőbbé vált az orvosi rendelő helyzete, a következő vezetés úgy döntött, hogy nem itt
újul meg az orvosi rendelő. Az egykori fogorvosi lakást a Markovics János utcában szemelték
ki az új rendelőnek. Ennek előnye a régihez képest az volt, hogy egy helyre vonta össze a
három egészségügyi szolgáltatást (háziorvos, védőnő, fogorvos).
Mi 2015-ben az üzemeltetési költségeket szerettük volna elsősorban lefaragni, ezért minden
intézményt átvizsgáltunk. A Markovics János utcai rendelőt két tervezővel - egymástól
függetlenül - megnézettük, és kikértük a szakvéleményüket. Hőszigetelés, nyílászáró csere,
fűtéskorszerűsítés, esetleg napelem lett volna az elsődleges cél. Ezekkel takarékoskodni
szerettünk volna. A két szakember azonban sok apró, de lényeges problémára hívta fel a
figyelmet. Készült is egy felújítási, átépítési terv, de kiderült, hogy hosszútávon nem tudta volna
megfelelően ez az épület megoldani a gazdaságos és biztonságos üzemeltetést.
A mi falunk többre érdemes, nem akartunk félmegoldásokat. Sajnos sok ilyet láttunk már.
2019-ben jött a lehetőség, mégpedig, hogy a Magyar Falu programban orvosi rendelőkre kiírt
pályázatra nyújtsunk be pályázatot egy új orvosi rendelő építésére.
Megfelelő helyszínt kerestünk, egy önkormányzati területet, ahol ez megvalósítható. Fő
szempont volt, hogy központi elhelyezkedésű és biztonságosan megközelíthető legyen. A
tervező mérnökkel megnéztük a lehetséges helyszíneket. A művelődési ház udvarára esett a
választás. Elkészült az épület terve, a képviselő-testület jóváhagyta, és 2019-ben benyújtottuk
pályázatunkat. Sajnos nem nyert.
A 2020-as pályázati kiírásra átdolgoztuk a tavalyi anyagot, és újra beadtuk. Bizakodtunk.
Most örömmel jelenthetem be Kedves Pápateszériek, hogy községünk egy új középülettel
gyarapodhat!
A Magyar Falu Programban ezúttal sikeresen pályáztunk, Pápateszéren egy
új egészségügyi központ épülhet meg az elkövetkező évben! Ez egy óriási, a falu jövőjét
pozitívan befolyásoló fejlesztés lesz! Ez a harmadik nagyobb középületünk lesz a sorban.
Igyekszünk, hogy az előzőekhez hasonló minőségben, mindannyiunk örömére és büszkeségére
készüljön el ez az új épület is. Hiszem, hogy ezek a fejlesztések nemcsak nekem szereznek
örömet, hanem testületünk, önkormányzatunk minden tagjának, illetve a munkatársaknak,
valamint Pápateszér lakóinak is. Nélkülük, nélkületek nem lehetne ilyen eredményeket elérni!
A projekt elindításához megkezdtük az előkészítő munkákat.
Köszönjük ezt a lehetőséget!
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Köszönöm a támogatást és a bizalmat Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselőnknek, és
köszönöm Gyopáros Alpár úrnak, a modern települések fejlesztéséért felelős
kormánybiztosának!
A mi kis Teszérünk Velünk épül!
Völfinger Béla
polgármester
ISKOLAI ÉTKEZTETÉS
Az iskolai étkeztetéssel kapcsolatban felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermekek iskolából
történő hiányzása esetén, kérjük jelezzék az önkormányzat vagy az iskola felé, hogy a
gyermekek mikor mennek újból iskolába, melyik naptól kérnek újra étkezést. A gyermekek
hiányzása utáni napra, - amennyiben a szülő nem kéri -, másnapra étkezést nem rendelünk!
/Pénteki hiányzás esetén hétfőre sem!/
PÁPATESZÉR ANNO
Régi újság cikkek Pápateszérről
A Pápa és Vidéke újságban 95 évvel ezelőtt, 1925. október 4-én a következő versenytárgyalási
hirdetmény jelent meg:
„Pápateszér község képviselő-testülete a Pápateszéren építendő községháza építési munkálatainak
biztosítása céljából versenytárgyalást hirdet aranykoronás egységárak mellet a következő feltételekkel:
1. Ajánlatok a községház összese építési munkálataira együttesen teendők, de külön feltüntetendő
a mellékmunkák végösszege.
2. Az árlejtésen részt vehet minden honi iparos vagy vállalkozó, aki erre hatósági engedéllyel
bír….”
A Pápa és Vidéke újság 90 évvel ezelőtt, 1930. szeptember 21-én egy újabb építésről tudósít bennünket:
„… Pápateszér község az ottani körorvos részére egy új modern lakást épít.”
Ugyancsak a Pápa és Vidéke 1930. október 12-i számában jelent meg a következő cikk a pápateszéri
gazdasági iskoláról, ami a régi óvodában működött:
„Értesítés gróf Jankovich Bésán Endre pápateszéri téli gazdasági iskolájáról. Az iskola célja: intelligens,
szorgalmas, vallásos és hazafiasan gondolkodó gazdaemberek nevelése, a falunak kiváló
vezetőgazdákkal való ellátása. A tanítási idő két évre terjed és mindegyik év téli és nyári félévre oszlik.
A téli félévek október végétől április elsejéig, a nyári félévek pedig április elejétől október végéig
tartanak. A téli félévet minden tanuló az intézetben tölti, ahol ingyenes tanításban, egész félvére 120
pengőért teljes ellátásban, betegeség esetén ingyenes orvosi kezelésben részesül és állandó felügyelet
alatt áll… Az egész iskolában katonás rend, szigorú, de barátságos fegyelem uralkodik. az iskola 1920ban nyílt meg, mely idő óta sikeres működésért több elismerésben részesült.”

A Pápa és Vidék 1930. október 19-i száma pedig arról tudósít bennünket, hogy háborús emlékérmet
kapott Dr. Vadász Géza pápateszéri körorvos.
A jövőben megjelenő Hírmondóinkban folyamatosan közölünk hasonló tudósításokat.
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Dr. Schandl László, Pápateszér Díszpolgára és a 725. Jubileumi Év Fővédnökének ünnepi
beszéde
Tisztelt Képviselő Urak!
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Teszériek!
Mint tudják, számomra Pápateszér a megnyugvás és feltöltődés helye, a világ közepe, életre szóló
elköteleződés. Azzal együtt, hogy nagyon meglepett Polgármester Úr megtisztelő felkérése a 725.
jubileumi év fővédnöki feladatainak elvállalására, természetesen büszkén és örömmel vállalom az ezzel
együtt járó teendőket.
Szülőfalunk földjén, a Bakony és a síkság találkozásán már a Krisztus előtti 6. évezredben megtelepedett
az ember és találunk emlékeket a bronzkorból is. A római időkben a Pannonia provinciát átszelő
hadiutak haladtak el a település mellett, nem csoda tehát, hogy Pápateszér környékén már a 19. század
óta találnak római emlékeket. Két évvel ezelőtt, 2018-ban mutathattuk be a falu határában frissen feltárt
üstöt és dísztárgyakat, amelyeket reményeink szerint tartósan a falunkba helyez ki a veszprémi múzeum.
Az Árpád-korban Pápateszér első írásbeli említése III. András király feleségének, Fennena királynénak
1295. április 12-én kelt adománylevelében történik. Az Anjou korban már két malma is volt a
településnek, Mátyás király idejében pedig 37 forint adót fizetett, és ezzel a megye jelentősebb
települései között tartották nyilván. Lakóinak elszántságát és összetartását mi sem bizonyítja, hogy
ebben az időben a falu határának megvédéséért még a bakonybéli apáttal is szembeszálltak. A falu
egyházas hely volt, 1501-ből fennmaradt a plébános neve.
Ezt a virágzó fejlődést törte derékba az 1545-ös török betörés. A következő 100 évben a falu több
alkalommal csak néptelen puszta, lakói a pápai várban várják az idők jobbra fordulását. Azt, hogy a falu
a legnehezebb időkben is tovább élt egykori lakói szívében, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a
vészterhes évek elmúltával, a 18. század második felében megkezdődik a lakosok visszaszivárgása. Az
eleinte szervezetlen visszatelepülést a Rákóczi szabadságharcot követően váltja fel a tudatos betelepítés.
A falu az 1640-es évektől kerül az Esterházy család uradalmai közé. Élve a királyi felhatalmazással,
Esterházy Ferenc gróf stájer és délbajor területekről hozat munkáskezeket birtokaira. Így kerülnek
Pápateszér környékére, majd a faluba is a németek. A két kultúra találkozása jótékony hatással lesz a
falu fejlődésére. Esterházy Károly későbbi egri püspök plébániát alapít és templomot építtet, utódai
pedig kúriát és majorságot és itt tartják vagyont érő lovaikat is. III. Esterházy Pál felesége, Andrássy
Ilona grófnő néhány évvel ezelőtt megjelent visszaemlékezései pedig irodalmi emléket állítanak a
falunak.
A bakonyi patakokon működő 25 vízimalom igazi unikummá tette Pápateszért. Még a történelmi
Magyarországon is csak egy erdélyi falunak volt ennél több malma! Történetüket Nagy Péter kutatja és
dolgozza fel fáradhatatlanul.
A második világháború megpróbáltatásaiból talpra állni igyekvő falunak 1949-ben már több mint 2000
lakosa volt. A kommunista diktatúra a múltat végképp eltörölni akaró igyekezetében – csakúgy, mint a
többi faluban is - felszámolta a malmokat, szétzúzta a hagyományos paraszti életforma kereteit. Mára a
falu lakossága közel megfeleződött.
Szerencsére egyre többen vagyunk, akik azt valljuk, hogy a falunknak nemcsak gazdag múltja, hanem
bíztató jelene és jövője is van. Van miből meríteni, van mire büszkének lenni, van mit elmesélni és
továbbadni a gyermekeinknek. Létrehoztuk a Pápateszéri Értéktárat, hagyományőrző fesztiválokat
rendezünk, a falu történetét a Historia Teseriensis (Teszéri Történelem) könyvsorozatban dolgozzuk fel.
Aki ma átutazik a falunkon, egy rendezett, virágos, élni akaró település képét látja.
A 725. jubileumi évben hajtsunk hát tisztelettel fejet Pápateszér gazdag múltja előtt, és nézzünk
bizakodóan a jövőbe! Isten áldja a falut!
Pápateszér, 2020.szeptember 12.
Dr. Schandl László
Pápateszér Díszpolgára
a 725. Jubileumi Év Fővédnöke
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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

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
Hulladékszállítás változása: Értesítjük a lakosságot, hogy a hulladékszállítás módja 2020.
október 5-től éjszakai műszakban történik a közlekedés tehermentesítése érdekében. Kérjük,
hogy az ürítésre szánt hulladékgyűjtő edényeket mind a lakosság, mind pedig a közületi
ügyfeleink járatnapon este 7 óráig járaútvonalon, jól látható helyre kihelyezni szíveskedjenek!
Invitel telefon, internet, tv hibabejelentő: 1445
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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