
A választások után két ünnepélyes ce-
remónia várt az újdonsült testületre. Az 
egyik a megbízólevelek átadása – ez egy 
rövid negyedórás esemény volt, a másik 
pedig a nyilvános alakuló ülés. Azoknak, 
akiknek nem állt módjában eljönni erre 
az ünnepélyes aktusra, egy rövid beszá-
moló keretében összefoglaljuk a történ-
teket.

Nagy öröm volt megtapasztalni azt a 
fokozott érdeklődést, amellyel a tésiek 
megtisztelték az újjáalakult testületet.
Fontos tudni, az alakuló ülések napi-
rendi pontjait nem a testület állítja ösz-
sze, hanem ennek is szigorú törvényi 
előírásai vannak. Ezért a törvény betűit 
megtartva állítottuk össze a napirendi 
pontokat, amelyeket Borteleki Istvánné 
jegyzőasszony öntött számunkra értel-
mezhető formába. Ezek közül legelső-
ként a választások eredményéről szóló 
beszámolót hallgathattuk meg Juhász 
Istvánné Ildikó, a Választási Bizottság el-
nökének köszönhetően. 
Elnök asszony beszámolója után követ-
keztek az ünnepélyes eskütételek. Iz-
galommal teli várakozás volt mindnyá-
junkban, hiszen nagy nyilvánosság előtt 
készültünk elmondani az eskü szövegét. 
Ami még inkább fokozta az izgalmakat, 

hogy nem egyszerre, hanem meghatá-
rozott rend szerint, ahogy a napirendi 
pontok követték egymást: először a kép-
viselő testület tagjai, majd a polgármes-
ter, ezután az alpolgármester, végül a 
szociális bizottság tagjai tettek esküt. Az 
eskü szövege egységes volt, csak a meg-
felelő helyen más titulust kellett monda-
ni. Úgy gondoljuk, fontos kérdés lehet, 

mire is esküdtünk fel, ezért az alábbiak-
ban közöljük ezt a rövid szöveget:
„Én … becsületemre és lelkiismeretem-
re fogadom, hogy Magyarországhoz 
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; 
jogszabályait megtartom és másokkal 
is megtartatom; … tisztségemből eredő 
feladataimat Tés település fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismerete-
sen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom. Isten en-
gem úgy segéljen!”
Az eskütételek között két napirendi pont 
volt. Az egyikben a polgármesternek 
ajánlást kellett tennie az alpolgármester 
személyére. Az ajánlás nagy örömöt vál-
tott ki a jelenlévőkből, amit hangos taps-
sal fejeztek ki. Szerencsére a jelölt elfo-
gadta a felkérést, így alpolgármesterünk 
Stanka Erika lett. A másikban pedig a 
szociális bizottság tagjaira, illetve elnöké-

re kellett javaslatot tennie. A jelöltek eb-
ben az esetben is elfogadták a felkérést.
Mindezek ismeretében az alábbiak sze-
rint alakult a teljes testületi névsor:
Képviselők: Stanka Erika, Lippert Ferenc, 
Schekk Róbert, Kövi Lajos.
Szociális bizottsági tagok: Kövi Lajos el-
nök, Dr. Gergelyfi Vilma, Schekk Róbert
Alpolgármester: Stanka Erika
Polgármester: Fodor-Bödös István
Érdeklődésre számot tartó napirendi 
pont volt a polgármester és az alpolgár-
mester illetményének megállapítása. Az 
októberi önkormányzati választásokat 
követően hatályba lépett az új törvény, 
ami által megszűnt a képviselőtestület 
mérlegelési jogköre. Ez a törvény kate-
gorikusan megszabja az új illetménye-
ket, melyek a következők:
A polgármester bruttó illetménye: 
299.200 Ft. Ebből, amit kézhez kap: 
195.900 Ft. A polgármester bruttó költ-
ségtérítése: 44.872 Ft.
Az alpolgármester az illetményéről a tör-
vény szerint lemondhat, amit Ő minden 
tiszteletünk kifejezése mellett meg is tett.
A költségtérítéséről viszont nem mond-
hatott le, így az: 15.700 Ft.
Itt kell megjegyeznünk, hogy a képvi-
selőtestület tagjai is bejelentették az 
alakuló ülésen, nem kívánják felvenni 
a tiszteletdíjukat. Nekik is köszönjük a 
nagyvonalú gesztust.
A többi napirendi pont technikai kérdés 
volt az alakuló ülés lebonyolításával kap-
csolatban.
A nyilvános testületi ülésen megjelentek 
nagy létszáma bizonyítja, hogy igenis 
érdekli őket a falu közélete, követni kí-
vánják az eseményeket és részt akarnak 
venni Tés jövőjének alakításában. Ez-
úton is bíztatunk és bátorítunk minden-
kit: jöjjenek el a meghirdetett fórumok-
ra mondják el ötleteiket, véleményüket! 
Formáljuk együtt Tés jövőjét, mert mi 
élünk itt, rajtunk múlik!

Alakuló ülés
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Emlékezni gyűltünk össze 
október 23-án

Az idő is szomorú volt, esett és fújt. Más esetben senki nem ment volna ki az utcára 
a házból, a meleget és biztonságot nyújtó falak közül, csak ha halaszthatatlan dolga 
adódott volna. De néhányan mégis elindultak, dacolva az időjárással. Mi késztette 
őket erre? Hiszen nem volt muszáj, nem volt kötelező. Talán a lelkiismeret vagy a 

tisztelet vagy valami ember által meg-
magyarázhatatlan erő? Sohasem tudjuk 
meg, de emberek tartottak a kultúrház 
felé. Ki gyalogosan, ki autóval vagy a 
busszal, így ennek a beérkezése után 
kezdődött a műsor. Egy rövid beveze-
tő és a Himnusz közös eléneklése után 
indult a Széllelbéleltek Énekegyüttes 
műsora. Dalok és versek követték egy-
mást a történelmi események hangu-
latát követve. Néhányan fátyolossá vált 
tekintettel merengtek el a mondanivaló 
hatására. Szépen, igényesen összeállított 
csokor volt éppezért sokan hallgatták 
volna még a lányokat, de folytatni kellett 
a megemlékezést a koszorúzással. A ma-
gyar zászló mögött felsorakozva indul-

tunk át az emlékparkhoz. Itt azonban valami más is történt, nem csak a koszorúzás. 
Elhangzott egy vers. Egy olyan vers, ami sokaknak a lelkébe markolt, megszorította 
és azóta sem engedte el. Meg kell említeni, hogy Pintérné Helt Mária kiváló előadása 
is kellett ennek a hatásnak az eléréséhez. Olyan erővel és átéléssel mondta a verset, 
mintha személyesen is érintett lett volna ’56 kapcsán. Csak álltunk ott az esőben, 
hallgattuk ezt a csodát – Tóth Bálint: Magyar litánia című versét – ami igazán ünnepi 
hangulatot adott a koszorúzáshoz. Az önkormányzat részéről a teljes testület és a 
jegyzőasszony hajtott fejet a mártírok emlékműve előtt. Őket követték az áldozatok 
családjai. Csendben álltunk körülöttük, nem is sejtve, hogyan változott meg attól a 
naptól fogva az életük. Mi csak álltunk, Ők emlékeztek. Az idő továbbra is szomorú 
volt. Esett és fújt.

Mint a Helyi Választási Bizottság Elnö-
ke tájékoztatom Önöket, hogy a pol-
gármester és a helyi önkormány-
zati képviselő választás a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tör-
vény, valamint a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek válasz-
tásáról szóló 2010. évi L. törvénynek 
megfelelően rendben lezajlott.
A Választási Bizottsághoz sem panasz, 
sem pedig kifogás nem érkezett.
A választáson a 712 választójoggal 
rendelkező állampolgárból 431 fő vett 
részt, ez 60,53%-os részvétel volt. 
A választáson az alábbi végleges ered-
mények születtek: polgármesternek 
Fodor-Bödös István Jánost 279 
szavazattal választották meg a válasz-
tópolgárok.
Berki József Gézáné 146 szavazatot 
kapott.
Az induló képviselők közül
1. Stanka Erika 349
2. Lippert Ferenc 242
3. Kövi Lajos József 230
4. Schekk Róbert 220
szavazattal a képviselő-testület tagjai 
lettek.
A többi képviselőjelölt pedig a követ-
kező szavazatokat kapta:
5. Schekkné Wittmann Andrea 218
6. Németh Ferencné 196
 Juhász Istvánné

Kedvezményes 
színházi bérletek

A napokban érkezett a hír, miszerint a 
Veszprémi Petőfi Színház kedvezményes 
áron tud biztosítani színházi bérleteket 
Jásd és Tés nagyérdemű közönségének.
Terjedelmi okok miatt csak az árakat tud-
juk felsorolni, de akit érdekelnek a részle-
tek, hívja az önkormányzat 589-431 tele-
fonszámát. Felhívjuk figyelmüket, hogy a 
jelentkezéseket november 20-ig áll mó-
dunkban elfogadni.
nagyszínpad (5 előadás):
I.helyár
14.000 Ft -20% kedvezmény =  11.200 Ft
II.helyár
13.000 Ft -20% kedvezmény =  10.400 Ft
III.helyár
12.000 Ft -20% kedvezmény =  9.600 Ft
játékszín (5 előadás)
11.000 Ft – 20%     =  8.000 Ft
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A kampány során folytatott beszélgetéseink közben jónéhányan 
említették, hogy annak idején volt rá példa, hogy „felkereked-
tek a tésiek” és valamilyen programra együtt busszal elutaztak. 
Úgy gondoltuk, felelevenítjük ezt a kedves szokást és egyből 
szerveztünk egy közeli túrát. Bizonyára sokan hallottak a 
közelmúltban hazakerült nemzeti kincseinkről, a SEUSO-
kincsekről. Mivel ezek márcsak 2015. január 15-ig láthatóak, 
kézenfekvő volt, hogy ezek megtekintésére szervezzünk utat.
Kezdetnek egy 55 fős buszt foglaltunk le. Ha igény mutatko-
zik még egy túra indítására, akkor másik időpontra, de azt is 
megszervezzük.
A látogatás dátuma: 2014. november 22. (szombat)
Indulás 10 óra 30 perckor a buszfordulótól és megállunk min-
den buszmegállónál, ahol felszálló lesz.
Az útiköltség 740 Ft/fő + az alább felsorolt jegyárak, valamint 
ha kérünk tárlatvezetést, akkor még személyenként 500Ft.
(Példa a költségek alakulására: busz 740 Ft, felnőtt jegy 1500 
Ft, tárlatvezetés 500 Ft, vagyis 2740 Ft-ba kerül egy felnőttnek 
a teljes kirándulás.)
Jelentkezni lehet a hivatalban személyesen vagy a 06/88/589-
431-es telefonszámon. 
Kérünk minden érdeklődőt, mihamarabb jelezze a részvételi 
szándékát! 
Bízunk benne, hogy Önök is legalább annyira kíváncsiak a kö-
zös túránkra, mint mi! 
Jöjjenek, kezdjük el újraépíteni Tés közösségét!

JEGYÁRAK:
Teljes áru belépőjegy (felnőtt 26–62 éves korig):  1500 Ft
Kedvezményes belépőjegy (diák 6–26 éves korig 
és nyugdíjas 62–70 éves korig):  750 Ft
Családi jegy 
(két vagy több 18 év alatti + két kísérő):  3000 Ft
Csoportos jegy nincs.

A kiállítást díjtalanul látogathatják:
• Kiskorúak, 6. életévük betöltéséig
• 70. életévüket betöltöttek
•  Fogyatékossággal élők, valamint kísérőik (jogosultanként 

legfeljebb egy fő)
• Közoktatásban dolgozó pedagógusok
•  A közoktatási és kulturális miniszter által kiadott szakmai belé-

pővel (hátoldalán érvényesített közgyűjteményi kártya), illetve 
a Pulszky Társaság, a Magyar Múzeumi Egyesület, a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete és a Magyar Levéltárosok Egyesülete 
tagkártyájával rendelkezők.

Alább olvashatják a múzeum rövid tájékoztatóját a Seuso-kincs 
néven ismert lelet-együttes 14 db ezüstből készült edényből és 
1 db rézüstből áll. 2014. év első felében a tárgyakból nyolcat si-
került országunkba hoznia a magyar kormánynak. A hazatért 
darabok először a Parlamentben kerültek bemutatásra.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város segítségével és támoga-
tásával a kincsleletből három tál, két korsó és egy illatszeres 
szelence 2014. október 3-tól látható a Szent István Király Mú-
zeum Dísztermében (Fő u. 6.). Az asztali készlethez tartozó, 

nagyméretű, díszített ezüst edények feltehetően egy - a Bala-
tonhoz közel élő - a római társadalomban legalább szenátori 
rangot betöltött személy tulajdonában lehettek. A Szent István 
Király Múzeumban kiállított tárgyak között bemutatásra kerül 
a lelet-együttes talán legismertebb darabja a Balatont, ókori 
nevén Pelsot ábrázoló tál is. A nagytisztaságú ezüstből készült 
tárgyak feltehetően a Kr. u. IV. sz. első felében készültek, és a 
IV. sz. utolsó negyedében rejtették el őket.
Az 1970-es évek közepén Székesfehérvár térségében előkerült, 
kalandos sorsú kincslelet hazatért hat darabját bemutató kiál-
lítás 2015. január 15-ig lesz látható a Szent István Király Mú-
zeumban.

A SEUSO KIÁLLÍTÁSHOZ KÖTŐDŐ KEDVEZMÉNYEK:
1.  A Seuso kiállítás belépőjegyével a Csók István Képtárban 

látható RÉGÉSZETI PILLANATKÉPEK c. kiállítás 400 Ft/fő 
áron látogatható a Seuso kiállítás időtartama alatt.

2.  A Seuso kiállítás belépőjegyével a Szent István Ki-
rály Múzeum 4 kiállítóhelye – Fekete Sas Patikamúze-
um, Országzászló téri kiállítóhely, Nemzeti Emlékhely 
(október 31-ig), Megyeház utcai kiállítások – 100 Ft/
fő áron látogathatóak a Seuso kiállítás időtartama alatt.  
A Seuso jeggyel a látogató több helyszínt is meglátogathat, 
de a 100/400 Ft-ot helyszínenként be kell fizetnie, viszont 
nem kötelező ugyanazon a napon felkeresnie minden kiállí-
tást, azokat a Seuso kiállítás időtartama alatt – az adott kiál-
lítóhely nyitvatartási idejében – bármikor megtekintheti.

TISZTELT TÉSI LAKOSOK!

2014. november 15-én kerül megrendezésre a „Bakony 
Virágai” Népdalkör 15 éves jubileumi gálája. Most, hogy 
e sorokat írom, szinte nem is hiszem, hogy ilyen gyorsan 
elröppent ez a 15 év. Bár ha a fényképeinkre tekintek, akkor 
látom, hogy az apró gyerekekből, akik egykoron hozzánk 
csatlakoztak, gyönyörű felnőttek lettek. Bizony rajtunk is 
meglátszik az idő múlása, és néhányan sajnos már nem le-
hetnek közöttünk. De a lelkünk ugyanolyan fiatal maradt, 
hiszen a dal gyógyító, fiatalító erejét mindannyian megta-
pasztalhatjuk. 
Nagyon örülnénk, ha Ön, kedves tési lakos, megtisztelné 
jelenlétével műsorunkat a fent említett időpontban a tési 
Kultúrházban, és részese lenne az örömteljes ünneplésnek. 

Dr. Gergelyfi Vilma
népdalkörvezető



Tési Híradó 2014. november4


