
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KARÁCSONY 

A karácsony a keresztények legnagyobb egyházi ünnepe. Jézus 
Krisztus, a Megváltó megszületésének örvendünk. December 25-én és 
26-án a szeretet ünnepét ünnepeljük. December 24-én, Szenteste, 
együtt van minden boldog család. Vacsora előtt istentiszteletre, a 
katolikus családoknál éjféli misére mennek az emberek a templomba.
  

A magyar hagyományok szerint ezen az örömteli estén a szűk család 
ünnepel együtt. Ilyenkor ünnepélyes karácsonyi vacsora van. A 

legtöbb helyen halászlevet, rántott halat, töltött pulykát és káposztát tálalnak fel az asztalra. 
Hagyományos szokás ilyenkor a diós és mákos bejgli készítése és fogyasztása. 
A legtöbb otthonban ezen az estén a szépen díszített fán kigyúlnak a fények és a család tagjai 
megajándékozzák egymást. Együtt töltik beszélgetéssel, énekléssel, játékkal a szeretetteljes 
karácsonyi estét.  
Régen a karácsony előtti estéken betlehemezők jártak. Azt a jelenetet játszották el, ahogy a Biblia 
szerint Jézus megszületett. Napjainkban is sok helyen látni betlehemeket.  
Karácsonykor szép szokás meglátogatni, és megajándékozni szeretteinket és a rokonokat. 

Juhász Istvánné 

 
"Ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát. Keféld meg hajad vizes kefével. 
Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata.  
Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen 
feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek!  
Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies. 
Legyen benne tánc, virág, fiatal nők, válogatott étkek, vérpezsdítő és feledkezést nyújtó italok. S 
mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a 
teljes kikapcsolásból, legyen benne áhítat és föltétlenség.  
Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben.  
S nemcsak a naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. 
Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre."  

Márai Sándor: Füveskönyv – az ünnepekről 
 

ÜNNEPI ALKALMAK EGYHÁZAINKNÁL 

  római katolikus evangélikus 

december 24. 21.30 gyermekek és a 
Bakony Virágai 
Népdalkör karácsonyi 
köszöntője 

18.00 istentisztelet a 
templomban a gyermekek 
szolgálatával és 
csomagosztással 

22.00 éjféli szentmise 

december 25. 
9.30 ünnepi szentmise 14.00 úrvacsorai istentisztelet 

december 26. 
9.30 ünnepi szentmise 14.00 istentisztelet 

december 31. 
16.00 hálaadó szentmise 18.00 óév esti istentisztelet 

január 1. 
9.30 ünnepi szentmise 14.00 úrvacsorai istentisztelet 

 

      Tés Község Önkormányzatának új lapja I. évfolyam 2. szám 2014. december 

Karácsony készül, emberek!  
Szépek és tiszták legyetek!  

Súroljátok föl lelketek,  
csillogtassátok kedvetek,  
legyetek újra gyermekek  

hogy emberek lehessetek! 
                               Wass Albert 

 



FALUKARÁCSONY 

Közös ünneplésre hívjuk településünk minden kedves lakóját a Kultúrházba 

december 20-án, szombaton délután 4 órára.  
Karácsonyi műsorral örvendeztetnek meg bennünket  

az óvodások, az evangélikus gyermekek, az Árvalányhaj Néptáncegyüttes,  
a Széllelbéleltek énekegyüttes valamint a Bakony Virágai Népdalkör.  

Minden 14 év alatti tési gyermeknek a műsor végén meglepetéssel kedveskedünk.  

Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 

Tés községben a gyermekjóléti szolgáltatást a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása keretein belül működő Gyermekjóléti 

Szolgálat családgondozója; Hajdu Zsuzsanna végzi.  

        A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében a gyermekjóléti alapellátás célja, hogy 

hozzájáruljon a településen élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a gyermekek családban történő 

nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek 

családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.   

       A gyermekjóléti szolgáltatás a szociális munka módszereivel koordinációs, szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el. Célja, 

hogy a rászoruló gyermekek és családjaik a lakóhelyükön kaphassák meg azt a támogatást és segítséget, mely a gyermekek jólétéhez 

szükséges. 

A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető prevenciós feladata az észlelő-jelzőrendszer 

működtetése. Ennek érdekében koordinálja azoknak a szakembereknek az 

együttműködését, akik kapcsolatba kerülnek a gyermekekkel. Ennek érdekében a 

gyermekjóléti szolgálat olyan esetmegbeszéléseket szervez, ahol az ügyekben 

érintett jelzőrendszer tagjaival együtt keresik a problémák megoldásának 

lehetséges módjait, és megállapodnak a szükséges feladatokról, intézkedésekről 

és ezek teljesítésének határidejéről. 

 

A jelzőrendszer tagjai:  

• az iskola, az óvoda gyermekvédelmi felelősei akikkel a 

gyermek kapcsolatban van (tehát nem kizárólag a településen 

működő intézmények) 

• védőnő  

• háziorvos, gyermekorvos 

• az önkormányzat szociális ügyintézője  

• Helyi Körzeti megbízott a Rendőrség képviseletében 

• és gyakorlatilag minden állampolgár, hiszen abban az 

esetben, ha bárki tudomására jut kiskorú veszélyeztetésének 

ténye, kötelezettsége jelezni a szolgálat, illetve a Gyámhivatal 

felé. 

Szolgáltatások, melyek a családgondozón keresztül elérhetők: 

• ingyenes jogsegély szolgálat 

• pszichológus 

• fejlesztőpedagógus 

• nyári szabadidős programok  

A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója minden hétfőn délelőtt tartózkodik a településen, telefonon történő egyeztetés után érhető el 

személyesen. 

A hét bármely napján munkaidőben H-Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-13:00 óráig hívható az alábbi telefonszámon: 06 70/ 33-91-035.  

 

 

 

 

 

 

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR 

 A karácsonyi ünnepek miatt a könyvtár december 24-től január 6-ig zárva lesz.  

 Január 6. után a megszokott nyitva tartással várom a kedves olvasókat: szerdán és pénteken 15–18 óráig. 

 Örömmel veszem, ha könyvigényeiket jelzik felém, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár gondoskodik a 

kért könyvek beszerzéséről. 

 Hogyha valakinek vannak otthon még jó állapotú - tartalmát tekintve ma is közreadható - könyvei, 

folyóiratai esetleg játékai, melyeket szívesen átadna közösségi célokra, kérem, hozza el könyvtárunkba, 

hogy ilyen úton is gyarapíthassuk állományunkat.  

                                                                                                  Köszönettel:    Borbásné Nagypál Hajnalka 

 



Tisztelt Adófizetők! 

2014. évben szeptember 15-e volt a második félévre eső, még pótlék-mentesen leróható adótartozás befizetési határideje. 

 „Értesítő” került kiküldésre az évben két alkalommal, melyben szerepelnek az adótípusonkénti befizetések havi 

könyveléssel. Amennyiben ezen összegek közt eltérést tapasztal, lehetőség van ügyfélfogadási időben ezek rendezésére 

(téves befizetések átvezetése, számlareklamációk intézése, befizetési igazolással, amely lehet csekk illetve átutalásról szóló 

számlakivonat) 

Akinek nincs befizetési utalványa, annak ügyfélfogadási időben ez a Hivatalban pótolható, beszerezhető. 

Felhívom figyelmüket az utalás lehetőségére, mely környezetvédelmi szempontból sem elhanyagolható és nem kell időt 

rabolni az ügyintézéssel. 

 

A gépjárműadóval kapcsolatos tudnivalók:  

Gépjárműadó számlaszám: 11748076-15429180-08970000 

A gépjármű elidegenítésének eljárása: 

A nyilvántartási adatok és változások 

elektronikus úton, havi adatszolgáltatással 

jutnak el az adóhatósághoz, vagyis a 

gépjármű tulajdonost a gépjárműadó 

megállapításához kapcsolódóan 

adóbevallási kötelezettség nem terheli. A 

lakóhely szerint illetékes okmányirodában 

azonban továbbra is 15 napon belül 

intézkedni kell a vevőnek a szerzett 

gépjármű átíratása, illetve az eladónak az 

eladás tényének bejelentése iránt. Ez utóbbi 

esetben – az adás-vételi szerződés időben 

történő bemutatásával – akkor is 

„megszabadul” az adókötelezettségtől az 

eladó, ha a vevő elmulasztja az autót a saját 

nevére átíratni. Az adózás szempontjából 

döntő fontossága van a tulajdonjog-változás 

fentiek szerinti határidőn belül történő 

bejelentésének, hiszen a Gjtv. értelmében az 

átírás elmulasztása esetén az eladót az 

adásvételi szerződés okmányirodához 

történő bemutatása (és nem a 

szerződéskötés dátuma) évének utolsó 

napjáig terheli az adófizetési kötelezettség. 

Az adó alapját és mértékét, az 

adómentesség és adókedvezmény feltételeit 

a Gjtv. rendelkezései alapján az adóhatóság 

határozattal állapítja meg és közli az 

érintettekkel. Az adóhatóság felé külön 

bejelentést csak a Gjtv.-ben foglalt 

adómentességi lehetőségek (pl. a súlyos 

mozgáskorlátozott járműtulajdonos esetén) 

érvényesítéséhez kell tenni. Az ehhez 

szükséges  nyomtatványokat és 

további információt az adóhatóságtól lehet 

beszerezni. 

 

Magánszemély kommunális adójáról:  

Magánszemély kommunális adó számlaszám: 11748076-15429180-02820000 

 

Felhívom figyelmüket, hogy lakás adás-

vétel esetén, elhalálozáskor a kommunális 

adó alanya megváltozik, amit be kell 

jelenteni és a kivetési iratokat módosítani 

kell. Bevallási nyomtatvány az 

Önkormányzatnál ügyfélfogadási időben 

beszerezhető illetve az Öskü Község 

honlapjáról letölthető.  

Az ügyintézéshez bevallást alátámasztó 

alapbizonylatot is mellékelni kell.(tulajdoni 

lap másolat, vagy adásvételi szerződés, 

vagy hagyatéki végzés, vagy 

használatbavételi engedély) 

Felhívom figyelmüket, hogy a 

magánszemély kommunális adó 

bevallásának elmulasztása esetén a 

magánszemély adózó 200 000 Ft. 

mulasztási bírsággal sújtható. 

 

Iparűzési adóról:  

Iparűzési adó számlaszám: 11748076-15429180-03540000 

 

A tési lakosok számára is Öskü honlapján 

érhető el, ahol letölthető formátumban 

szerepelnek az iparűzési adó bevallásához 

és a bejelentkezéshez szükséges 

nyomtatványok változatai évenkénti 

bontásban. 

Megszűnt vagy kezdő vállalkozások esetén 

bejelentési kötelezettség áll fenn. 

Természetesen kezdő vállalkozásnál be kell 

jelentkezni „ Bejelentő vagy Változás 

bejelentő lap kitöltésével”, megszűnt 

vállalkozásnál pedig záró bevallást kell 

készíteni a tevékenység megszűnését 

követő 30. napig. 

További számlaszámaink: 

 

-11748076-15429180-0347000  Illeték bevételi számla 

-11748076-15429180-0361000  Bírság bevételi számla 

-11748076-15429180-0378000  Pótlék bevételi számla 

-11748076-15429180-0440000  Idegen bevételi számla 

-11748076-15429180-0866000  Termőföld bevételi számla 

-11748076-15429180-0880000  Egyéb bevételi számla 

 

Gáspárné Csincsi Piroska 

adóügyi ügyintéző 
személyesen hétfőn 8 – 16 

óráig érhető el a Tési 

Polgármesteri Hivatalban. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÓTOLÁS 
Talán lesz hó, talán nem. Hosszú egyeztetéseket követően találtunk egy helyi vállalkozót, aki 

hajlandó volt elvállalni a hó eltakarítást. Nem volt egyszerű! Számtalan helyre küldtünk ki ajánlat 

kérő levelet, de sorra nemleges válaszokat kaptunk.  Nagyon örültünk annak, amikor Lajkó 

Ferenc kötélnek állt és elvállalta ezt a nem túl hálás feladatot. Tudom, most sokan felhördülnek 

mondván, hogy pénzt kap érte, de azért nem ilyen egyszerű a helyzet.  

Az előző partnerek észrevételeit figyelembe véve úgy gondoljuk érdemes néhány félreértést és rosszindulatú megjegyzés 

kezelni.  Fontos megérteni, hogy ez a szolgáltatás értünk tésiekért, és nem ellenünk van, viszont ebben az időszakban 

változtatnunk kell bizonyos szokásainkon. Például: ha esik a hó és ráadásul szerda (kukanap) van, ne a megszokott helyre 

tegyük a kukánkat, mert nem tudja kitolni rendesen az utcát a hótoló. Célszerű ilyenkor az út szélétől 2 méterrel visszább rakni. 

Az is megeshet, hogy mi előbb elhavalunk a kapunk előtt, mint ahogy odaérne a hótoló, így bizony az visszatol elénk 

valamennyit. Ez kellemetlen lehet, mert újra el kell szórnunk egy kevés havat, de talán még mindig jobb ezt a keveset elszórni, 

mint az egész utcát kilapátolni. 

A tél, jellegéből adódóan nehézségekkel, kellemetlenségekkel terhelt időszak. Jó lenne, ha ezt figyelembe véve türelmesebbek 

lennénk egymáshoz. Össze kell dolgoznunk, mert így egyszerűbben úrrá tudunk lenni a problémákon. Fogadjuk el, hogy 

mindenki a tudása legjavát adja a feladat megoldásában és esze ágában sincs a másiknak ártani. Ezért még mielőtt bárki is neki 

esne a másiknak tegyen fel magának egy kérdést: „vajon én megtettem-e mindent és körültekintően jártam-e el?” 

Fodor-Bödös István 

 

 

 

 

 

 

A MEGNYERT KARÁCSONYFA TÖRTÉNETE 

 

Az E.ON országos pályázatot hirdetett, amelyen helyi kisközösségeket kértek fel, mutassák be egy videóban, hogyan készülődnek a 

karácsonyra, mit jelent számukra a szeretet ünnepe. A nyeremény egy kültéri, feldíszített karácsonyfa és egy ajándékcsomag volt, 

melyekből 24 darabot osztottak szét az országban a legjobb kisfilmek készítői között.  

Barta Andrea hívta fel figyelmemet a fenti pályázatra. Mindketten úgy gondoltuk, hogy összefogással meg tudjuk nyerni a fát. 

Élvezettel vetettük bele magunkat a kisebb jelenetek felvételébe, majd a végleges film összevágásába. Köszönettel tartozunk 

mindazoknak, akik ugyanilyen lelkesedéssel fogadták ötletünket, és ezáltal a kisfilm vidám szereplőivé váltak.  

Az E.ON adventi pályázata lezárult, összesen 230 pályamű érkezett be nagyvárosokból és kisebb településekről. Nagyon hálásak 

vagyunk, hogy a 24 kiosztott karácsonyfa egyike most már Tés központját díszíti.  

A kisfilm interneten az „Youtube” videóportálon tekinthető meg „Karácsonyi készülőTÉS” címen.  

Stanka Erika 

 

NEVEK, IDŐPONTOK, TELEFONSZÁMOK 

Úgy gondoljuk sokan nincsenek tisztában, azzal kit és mikor keressenek a hivatalban, ha a dolgaikat szeretnék intézni, ezért 

felsoroljuk mindazon kollégákat, akik érdemi segítséget tudnak nyújtani a saját területükön. 

Jegyző: 

Borteleki Istvánné Piroska többnyire Öskün érhető el az 588-560 (105 melléken) de keddenként délután a lehetőségekhez 

mérten igyekszik Tésen lenni. A tési telefonszáma 589-421. 

Kommunális adó, Gépjármű adó, Iparűzési adó: 

Gáspárné Csincsi Piroska hétfői napokon jön fel hozzánk Ösküről. Az 589-430 telefonszámon érhető el hétfőnként. A többi 

napokon Öskün elérhető a 588-560 (101 mellék) telefonszámon. 

Szociális ügyek: 

Rapaliné Kiskőrösi Anita szerdán délig szokott nálunk lenni. Őt szintén az 589-430 telefonszámon lehet elérni. A többi 

napokon Jásdon elérhető a 587-820 telefonszámon.  

Járási ügyek: 

Szekeres Istvánné Ildikónak is szerda a fogadó napja. Délig van Tésen utána ő is megy tovább Jásdra. Az 589-430 

telefonszámon tudnak vele beszélni. 

Főelőadó, és anyakönyvvezető: 

Stankáné Karker Krisztina. Ő a mindenesünk, aki a legtöbb esetben választ tud adni a felmerülő kérdésekre. Az ő 

telefonszáma 589-431. 

A Polgármesteri Hivatal fax száma: 589-420. Automatára van állítva, bármikor tudja fogadni a faxokat. 

 

Önkormányzatunk minden dolgozója, valamint képviselőtestülete nevében örömteli, 
békés karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánok a falu minden lakójának! 

Fodor-Bödös István, polgármester 


