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Évértékelő
Tisztelt Tésiek!

Eltelt egy esztendő. Úgy vélem, illen-
dő számot adni az elvégzett munkáról. 
De nem csak azért, mert elvárják tőlünk, 
hanem azért, mert mi magunk is így 
tartjuk helyesnek.

Mondandómat négy témakör szerint 
építettem fel:

Anyagi helyzetünk1. 
 Környezeti állapotunk –  2. 
kulturális és közösségi életünk
Mi történt az elmúlt évben?3. 
Mit tervezünk a következőre?4. 

Kezdjük az anyagi helyzetünkkel! 
Miután átvettem a hivatalt, igyekeztem 
minél hamarabb felmérni a kiadásaink 
szerkezetét. Leginkább az állandó költ-
ségeinket vizsgáltam. Áttekintettem a 
közüzemi szerződéseinket, banki szer-
ződésünket. Az óvoda fűtéskorszerűsíté-
se okán lehetőségünk nyílt gáz kapacitás 
csökkentését kérni az E.ON-tól. Ezt talán 
már a közeljövőben meg is kapjuk. Így 
egyetemes szerződőként olcsóbban ju-
tunk a gázhoz. Egyébként a korszerűtlen 
fűtésrendszer és a szigeteletlen épülete-
ink miatt a fűtésből származik a legna-
gyobb kiadásunk. Az önkormányzat fű-
tésének átlagdíja havonta 250.000 Ft!! Az 
óvodáé pedig 94.000 Ft!! Ezekből a szá-
mokból világosan látszik, hogy kiemelt 
figyelmet kell fordítanunk ennek a két 
épületünknek az energetikai felújítására.

Az áramszerződésünket energetikus-
sal átnézettük, és azt a megerősítést kap-
tuk, hogy a villanyon is tudnánk megta-
karítani. Sajnos a közvilágításon nem, 
de az intézményeink és bérleményeink 
tekintetében igen. Az új szerződéseink 
2016. január elsejével lépnek életbe.

A banki szerződésünket is újra kötöt-
tük, bár itt nem számítunk nagy különb-
ségre, inkább racionalizáltuk a megál-
lapodást. Sajnos az ilyen kis települések 

nem igazán vonzóak a bankok számára, 
így nem tudtunk komoly alkupozícióba 
kerülni.

Az előző szezon vonatkozásában si-
került egy előnyös szerződést kötnünk a  
hó eltakarítására, azonban ez az idei sze-
zonra már nem mondható el. Az okokat 
talán már mindenki ismeri.

Javította anyagi helyzetünket, hogy a 
gázkazánok tartós bérlete tavaly ősszel 
lejárt, így azokat nagyon kedvező áron 
meg tudtuk vásárolni. Ezáltal mintegy 
350.000 Ft megmarad havonta a kasz-
szában.

A költségvetésünk nagyságrendileg 
62 millió Ft. Ebből az óvodáé 18 millió. 
Reményeink szerint 4–5 milliós marad-
ványunk lesz, és van 5 millió Ft félretéve 
pályázati önrésznek. Továbbra is a legna-
gyobb bevételi forrásunk az állami támo-
gatás. Azonban az idén már jelentkezett 
némi alternatív bevételünk is a táboroz-
tatásoknak köszönhetően. Az egy főre 
jutó adóerőnk semmit sem változott, és 
nem is fog. A behajtásoknak köszönhe-
tően azonban több adó folyt be. A hosszú 
évek óta görgetett kintlévőségeket – ami 
mintegy 2.285.000 Ft – elévülés miatt 
már nem tudjuk behajtani, ezeket ki kell 
írnunk könyveinkből. 

Az adóbevételeink októberi állapot 
szerint a következőképpen alakultak: 

 Kommunális adó: kivetve 4.295.442 Ft 
– befolyt: 4.142.448 Ft.
 Gépjármű adó: kivetve 3.962.196 Ft  
– ez be is folyt.
 Iparűzési adó: kivetve 3.410.400 Ft  
– befolyt: 3.054.187 Ft
Ha az eddig felgyülemlett hátralé-

kokat nem nézzük, akkor elmondható, 
hogy lényegesen hatékonyabban tud-
juk behajtani az adókat. Köszönet ezért 
Gáspárné Csincsi Piroskának.

Az év folyamán likviditási problé-
mánk nem volt, minden számlánkat 
határ idő szerint kiegyenlítettük. Gazdál-

kodásunkról elmondható, hogy takaré-
kos, de ésszerű keretek között vagyonér-
ték növelés és állagmegóvás szükséges.

Környezeti állapotunk
Ebben sok változás nincs. A sok 

éve elkészült beruházások működnek. 
Csatorna, víz, gáz – mind elérhető, és 
a lakosok 98%-a használja, vagy tudja 
használni ezeket a rendszereket. Meg-
győződésem azonban, hogy a gázt, mint 
fűtési energiaforrást egyre kevesebben 
használják.

A szennyvíztelep 2 db szivattyúját  
már időszerű kicserélni. Darabja mint-
egy 2 millió forint. Megegyeztünk a 
Bakonykarszt ZRt-vel, hogy az egyiket 
idén, a másikat csak a 2016-os évben  
fizetjük ki. További beruházást tesz szük-
ségessé a szennyvízmedence befedése.  
Ez önerőből nem fog menni, csak pá-
lyázat útján lesz lehetséges.

A Depónia Kft-vel ápolt jó kapcsolat-
nak köszönhetően részben lehetővé vált 
a szelektív hulladékgyűjtés. Az óvoda 
nyitvatartási ideje alatt PET palackot 
és papírt el lehet helyezni az edények-
ben. Közterületen szelektív szigetet ki-
alakítani már törvényi tiltás miatt nem 
lehet. Az ügyvezető úrtól kapott infor-
máció alapján úgy néz ki, hogy a jövő 
év elején lesz mód a kisebb edények be-
vezetésére. 

Közbiztonságunk továbbra is a jó ka-
tegóriába tartozik, és itt jegyzem meg, 
hogy a rendőrséggel közösen elkészí-
tettük Tés község közbiztonsági és bűn-
megelőzési koncepcióját. A kapitányság 
átlag heti két alkalommal biztosítja te-
lepülésünkön a rendőri jelenlétet. Be-
szélgetnek a helyiek kel, egyeztetnek az 
önkormányzat dolgozóival és együttmű-
ködnek polgárőreinkkel. A megnyug-
tató állapotok nagyban kö szönhetők ez 
utóbbi szervezetünknek. Örülünk nekik, 
és köszönjük odaadó, éber munkájukat.
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Kulturális és közösségi életünk
Már a tavalyi év vége is egy kis pezs-

gést hozott ezen a téren. Novemberben 
megnéztük a SEUSO kincseket, decem-
bert nézve meg gondoljunk csak a négy 
adventi alkalomra! A négy hétvégén 
együtt teáztunk, iszogattuk a forralt 
bort, és énekeltük a karácsonyi dalokat. 
Még egy közös karácsonyfa díszítés is 
történt, sőt az E.ON-tól nyert fenyőfát is 
megünnepeltük. Ezúton ismételten meg-
köszönöm Barta Andreának és Stanka 
Erikának, hogy megnyerték nekünk ezt 
a fát. A Falukarácsony valóban a falu 
közös ünnepe. Talán egy alkalom sincs, 
ami jobban összehozná a tésieket. 2015-
ben is jutott program minden hónapra. 
A szokásos ünnepeinken és a Falunapon 
kívül is igyekeztünk programokat nyúj-
tani. Komoly kulturális eseménnyé nőtte 
ki magát a Bakonyi Vigasság, köszönhe-
tően a Múlttal a Jövőért Egyesületnek. 
Nagy segítséget nyújt számunkra az Eöt-
vös Károly Megyei Könyvtár. Szervezi és 
finanszírozza bizonyos programjainkat. 
A nagyon jó együttműködésnek köszön-
hetően informatikai és egyéb eszközök-
kel is gyarapodott könyvtárunk. 

Tavasszal létrehoztuk a Tési Helyi 
Értéktár Bizottságot, ami egy új szer-
vezetként új oldalról közelítheti meg a 
közösséget. A tagok nagy lelkesedéssel 
vetették bele magukat a munkába. Már 
több sikeres kiállításon vannak túl, és to-
vábbiak is kilátásban vannak.

Itt kell megemlíteni, hogy ígéretünk 
szerint újraindítottuk a Tési Híradót. 
Visszajelzések alapján szeretik és olvas-
sák is a tésiek. Örvendetes, hogy az cik-
kek írásában több lelkes „civil” is részt 
vesz, remélem egyre többen lesznek.

Közösségi alkalmaink elképzelhetetle-
nek a Bakony Virágai Népdalkör, a Szél-
lelbéleltek énekegyüttes, az Árvalányhaj 
Néptánccsoport és a lelkes óvodásaink 
nél kül. Köszönjük nekik a lelkiismeretes 
és önzetlen szerepvállalást.

Mi történt az elmúlt évben?
Röviden összefoglalnám, milyen be-

ruházásokat hajtottunk végre, vagy fut-
tatunk jelenleg is.

A cserkésztábor kapcsán sok tenniva-
lónk volt, hiszen megfelelő szintre kellett 
hozni az épületeinket. Először is teljesen 
át kellett nézni az iskola termeinek álla-
potát. Ehhez azonban nagymértékű se-
lejtezést csináltunk, hiszen néhány terem 

dugig volt lomokkal. A rendrakás után 
Németh Ferenc gondnok úr kőműves és 
festő javításokkal igyekezett feljavítani a 
termek falait. Az északi oldalon az összes 
termet javítani kellett, és ekkor raktuk 
rendbe a nagytermet is. Sokat szépültek 
a helyiségek, mi sem bizonyítja ezt job-
ban, hogy a cserkészek nem ismertek 
rájuk. Ugyanígy az idősek otthona épület 
is javítva lett. Az iskolai tusolóhelyiséget 
teljesen felújítottuk. Új, korszerű burko-
lást kapott, és a szerelvények is hasonló-
an jó minőségűek. Az idősek otthonát is 
teljesen fel kellett szerelvényezni, mert 
amikor a Vöröskereszt kivonult, elvittek 
mindent. Ide még egy 120 literes bojler 
is került. Mindezekre 1 millió Ft körüli 
összeget fordítottunk. A tábor bevétele 
félmillió Ft volt.

Tavasszal nyert a könyvtár eszközbe-
szerzésére szóló pályázatunk. Ráadásul 
egy törvénynek is eleget téve bővítenünk 
kellett a termet. Ezért úgy döntöttünk, 
hogy átütjük a falat, és egybe nyitjuk a 
könyvtárat a szomszédos teremmel. Be-
került az ajtó a két terem közé. De ekkor 
– ahogy lenni szokott – ötletek merültek 
fel. Ha már kipakoltuk a könyvtárt, az 
elavult lámpatesteket ki kellene cserélni 
korszerűre. De ha már új lámpatestek 
lesznek, új mennyezet is kellene, de ha 
már új mennyezet van, szigetelés is kel-
lene fölé, és ha már szigetelünk, akkor új 
nyílászárók is kellenek. Itt tartunk most. 
December közepére várjuk az új ablako-
kat. Így a könyvtárunk lesz a legmoder-
nebb épületrész. Remélem, örömmel ve-
szik majd birtokba kicsik és nagyok. Visz-
szatérve a pályázatra, amit Stanka Erika 
írt. Teljesen új berendezéseket nyertünk 
mintegy 1 millió Ft értékben. A megyei 
könyvtártól használt, de jó állapotú, tér-
ben elhelyezhető polcokat kaptunk, kö-
szönjük nekik. Az év vége miatt január-
ban várható az új könyvtár átadása.

A nyár folyamán álltunk neki egy má-
sik nagyon fontos, állagmegóvó beru-
házásnak. Ez az óvodától kezdődően az 
iskola fala mellett elhaladó és az utcáig 
kivezetett csapadékvíz-elvezető rendszer. 
Már télen beszéltünk róla képviselőtársa-
immal, hogy meg kellene csinálni. Így az-
tán nyárra megszületett az elhatározás is. 
Schekk Róbert elkészítette az anyagtervet, 
és Koch József szakmai irányítása mellett  
a közfoglalkoztatott brigádunk elkészí-
tette. Az anyagköltségen kívül egyéb rá-
fordítást nem igényelt a kivitelezés.

A murvás útjainkra is jutott egy kis 
figyelem. Tudjuk jól, hogy még így sem 
tökéletes az állapotuk, de úgy vélem, ja-
vítottunk a helyzeten.

Az említetteken felül még sok kis apró 
javítást, előkészítést hajtottunk végre.

A kultúrház előtti járdát kijavítottuk, 
hidegaszfaltoztunk, Arany János utcai 
átereszt kicseréltük, buszmegállót fes-
tettünk vagy lecsiszoltuk, veszélyes fákat 
vágtunk ki, fellépőt betonoztunk, árkot 
tisztítottunk, lecsiszoltuk az első világ-
háborús szobrot, javítottunk, szereltünk. 
Úgy vélem, igazán munkás év áll mögöt-
tünk.

Mit tervezünk a következőre?
A jövő évet tekintve elmondható, hogy 

nagyon fontos év lesz a 2016-os. Várha-
tóan tavasszal elkezdik kiírni az uniós 
pályázatokat. Ahogy ígértük, és lehetősé-
geink engedik, pályázni fogunk. De egy 
nagyon fontos megjegyzést ide kell ten-
nem! Ahhoz, hogy pályázatokat tudjunk 
beadni, elő kell készülnünk. Előzetes ta-
nulmányokat, terveket, felméréseket kell 
végrehajtanunk. Ezek nélkül esély sincs 
nyerni! Ezért kiemelt fontossággal bír, 
hogy helyzetbe hozzuk magunkat, hogy 
egyáltalán felállhassunk a rajtvonalhoz. 
A pályázati önrészek tekintetében is 
megfontoltnak kell lennünk. Mindezek-
ből kivehető, hogy a jövő év fókuszában a 
pályázatok lesznek. Kiírás várható ener-
getikai területen, belterületi utak felújí-
tása tekintetében. Továbbra is célunk 
a közösségépítés. Sok munka vár még 
ránk ezen a területen is. Természetesen 
ez nem jelenti azt, hogy semmi mással 
nem foglalkozunk! 

Tervezünk a Pannon Egyetemmel egy 
alapos, mindenkit megkérdező kutatást 
is. Folytatni fogjuk az utcafórumot. A 
buszjáratok ésszerűsítéséről sem mon-
dunk le. Tovább folytatjuk ezen a terüle-
ten is az egyeztetéseket.

Összefoglalva:
Feszes és ésszerű gazdálkodást foly-

tattunk. Jó kapcsolatokat ápolunk min-
denkivel. Figyelnek ránk, és elismerik 
törekvéseinket. Újra respektje van a te-
lepülésnek, és ez minden tési számára 
meghatározó lehet.

Fodor-Bödös István 
polgármester
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Idén is ellátogatott falunkba a Mikulás. 
Az ünnepség előtt karácsonyi kézműves 

játszóház várta a népes gyereksereget. 
Szebbnél szebb díszek készültek. Ami-
kor már mindenki elkészítette a számára 
kedves díszt, a Széllelbéleltek zenéltek és 
énekeltek karácsonyi és mikulásos dalo-
kat. A Hull a pelyhes fehér hó volt az a 
dal, amikor mindenki kedvet kapott, és 
beállt a közös éneklésbe. Erre aztán a Mi-
kulás is megérkezett. A Nagyszakállúnak 

lehetett énekelni, de csak egyetlen bá-
tor jelentkező akadt: a kisöcsém, Hurda 
Levente. A Mikulás minden kisgyereket 
megajándékozott, aztán továbbállt, hogy 
folytassa útját. 

Minden kisgyerek hatalmas csomagot 
kapott, így boldogan indultunk haza.

Hurda Dóra

A Mikulás ellátogatott a településünkre 

„Üdvözlégy, kis Jézus! Reménységünk,  
Aki ma váltságot hoztál nékünk. 
meghoztad az igaz hit világát, 
megnyitád szent Atyád mennyországát.” 

(részlet az egyik karácsonyi énekből)

Szeretett Testvérek!
Kedves Olvasók!

A fent idézett karácsonyi ének sorai 
szépen elénk állítják a karácsony örven-
detes üzenetét, amely túlmutat önma-
gán. Nem másra, mint a húsvétra mutat 
rá, hiszen Jézus, a Betlehemben megszü-
lető kisded, az Istengyermek, megnyitja 
előttünk az utat a Mennyei Atya országá-
ba. Jézus által ugyanis örökösei lettünk 
annak az életnek, amely soha véget nem 
érő boldogságot ajándékoz nekünk!

Mit jelent számomra szent karácsony 
ünnepe? 

Nem egyszerű röviden megfogal-
mazni erre a kérdésre a választ! De pár 
gondolatban megpróbálom röviden ösz-
szefoglalni. 

A karácsony számomra egy gyönyörű 
kezdet, amelyet a Jó Isten az Ő Fia által 
adott meg nekünk. Ez a kezdet pedig 
nem más, mint az emberiség megvál-
tásának elindulása. Ez az elindulás a 
legemberibb módon történt meg. Gyer-
mekké lett Jézus, aki által hitem szerint 
maga az Isten lépett be ebbe a világba, 
nagyon is emberi és megfogható mó-
don. Ennek az örömnek a megünneplé-
se érkezik el nemsokára, szinte már csak 
pár nap múlva. Ha erre fi gyelünk, akkor 
láthatjuk, hogy mennyire emberi tudott 
lenni az Isten. 

Nem elvont módon, hanem nagyon 
is érthető módon közelít ma is felénk. 
Elgondolkoztat, hogy fontos a család, 
fontos az édesanya, fontos az embertárs 
szeretete. Rádöbbent arra is, hogy ne 
csak, és elsődlegesen ne a külsőségek-
ben keressük a boldogságot, mert nem 
ott van, s nem találjuk meg ott. Kará-
csonykor Jézus elindul itt a földön szí-
veinkhez.

Talán röviden ezt a nagy örömet je-
lenti nekem szent karácsony ünnepe. In-
duljunk mi is el Jézussal együtt az örök 
élet felé, amely út majd a húsvéton át a 
mennyországba visz! 

Jézus a keresztény ember számára 
mindig a „remény csillaga” marad! Ő a 
mi reménységünk. Szent karácsony Is-
ten végtelen szeretetét hirdeti meg! Ez 
pedig legszebben az emberiség felé mu-
tatkozott meg. A szent éjszakán földre 
szállott Fiában. Aki az emberi testet ma-
gára vette – maga az Isten! Ez a szép fo-
lyamat, amely húsvétkor éri el a csúcsát, 
a legnagyobb szeretet és jóság megmu-
tatkozása itt a földön a Jó Isten részéről 

hitünk szerint. A szolgát, az embert jön 
megmenteni az Isten!

Nem szabad húsvét nélkül szemlélni 
a karácsonyt! Hiszen a karácsony épp a 
húsvétért van! A karácsony - ahogyan 
említettem az előbb - a gyönyörű kezdet, 
amely a legnagyobb öröm felé mutat, az 
élet diadala felé. Az örök élet felé.

Ezen gondolatokkal kívánok áldott, 
kegyelemteljes, szent karácsonyt min-
den szeretett hívünknek, rokonaiknak 
és minden kedves olvasónak.

Beke Zsolt
h. esperes – plébános

Karácsonyi gondolatok

Egyházi miserendek
Katolikus
december 24. szenteste
 1900 szentmise
december 25. 
 1800 szentmise
december 27. 
 1800 szentmise
december 31. szilveszter  
 1600 szentmise
január 1. újév  
 1800 szentmise

Evangélikus
december 24. szenteste 
 1800 istentisztelet
december 25–26. 
 1400 úrvacsorai istentisztelet
december 31. szilveszter 
 1800 istentisztelet
január 1. újév 
 1400 úrvacsorai istentisztelet
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Hamarosan itt az év egyik legszebb 
ünnepe, a karácsony. Ilyenkor együtt a 
család; az anyukák, asszonyok, lányok 
igyekeznek finomabbnál finomabb éte-
leket tenni az ünnepi asztalra. Itt van 
három, nem kimondottan tradicionális 
karácsonyi étel, melyek finom, külön-
leges ízükkel színt vihetnek az ünnepi 
menübe.

Karácsonyi borleves
Hozzávalók:

1 l édes fehérbor
 10 dkg xilit vagy 5 dkg cukor  
vagy 6 ek. akácméz
5 dkg mazsola
1 rúd fahéj
4–5 szem szegfűszeg
1 citrom lereszelt héja és leve
8 tojássárgája
A bort a cukorral, a mazsolával és a 

fűszerekkel 10 percig forraljuk. 5 perc el-
teltével a citrom levét és a lereszelt héját 
is beletesszük. A tojások sárgáját habosra 
verjük, majd folyamatosan keverve, las-
san a borba csurgatjuk, vigyázva, hogy 
ne csapódjon ki a tojás. Amikor besűrű-
södött, kész.

Gesztenyével töltött pulykamell
Hozzávalók:

80 dkg pulykamell
10 dkg natúr gesztenyepüré
1 db tojás
1 db zsemle
só
őrölt bors

Ha bundázzuk:
zsemlemorzsa
liszt
tojás
olaj a sütéshez
A pulykamellből 4 db nyitott szeletet 

vágunk, a leeső részt ledaráljuk. Áztatott 
zsemlét, tojást, gesztenyepürét és a fűsze-
reket a darált hússal jól összekeverjük. A 

szeleteket gyengén kiklopfoljuk. Tojással 
lekenjük a hússzeleteket, fűszerezzük só-
val, borssal. A gesztenyepürét az áztatott 
zsemlével, tojással és fűszerekkel össze-
keverjük. Az így kapott tölteléket rúd 
formájában ráhelyezzük a pulykamell 
szeletekre. Felgöngyöljük, alufóliába szo-
rosan becsomagoljuk. Tepsibe tesszük, s 
kevés víz aláöntésével a sütőben készre 
pároljuk. Amikor kész, kicsomagoljuk. 
A megpárolt töltött roládot panírozzuk 
lisztbe, tojásba és morzsába, s forró olaj-
ban süssük aranybarnára!

Karácsonyi diós-fahéjas hókifli
Hozzávalók

280 g finomliszt
250 g margarin
100 g dió (darált)
70 g cukor
1 tk. fahéj
A szóráshoz:
20 g porcukor
1 tk. fahéj
A lisztet, vajat, diót, cukrot és fahéjat 

összegyúrjuk. A tésztából kb. ujjnyi vas-
tag átmérőjű rudat sodrunk, ebből 1–2  
cm hosszú szeletkéket vágunk. Minden 
darabkát a tenyerünk között kissé meg-
sodrunk, majd kiflibe hajlítunk. A kifli-
ket sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük. 
170 °C-ra előmelegített sütőben 15–20 
percig sütjük. A még meleg, kisült kifli-
ket a fahéjjal elkevert porcukorral meg-
hintjük.

Jó étvágyat és boldog, szeretetteljes 
karácsonyi ünnepeket kívánok!

Juhász Vivien

Karácsonyi finomságok

Adventi időpontok
Hátra van még két gyertya meggyújtá-

sa. Az eddigi alkalmak kedves és barát-
ságos légkörben teltek. Mindig gyorsan 
elillant az a pár óra. Kedélyes beszélge-
tések és teázgatás közepette alkalmunk 
nyílott különböző apró, kézműves aján-
dékok megvásárlására is. Az eladott ter-
mékek árának 10%-ával az óvodánkat 
támogathattuk.

December 13-án vasárnap 16 órától a 
kultúrházban gyújtjuk meg a harmadik 
gyertyát. A novemberi Tési Híradóban 
megjelent programnak megfelelően kö-
zösen díszítjük fel a falu karácsonyfáját, 
valamint Sörös László mutatja be izgal-
mas meseregényét. Ez alkalommal is 
lesz kézműves vásár.

Az előző számban megadott időpont 
helyett december 19-én szombaton 16 
óra 30 perckor tartjuk a FALUKARÁ-
CSONYT. A program végén csatlakozik 
hozzánk Beke Zsolt atya is.

Szeretettel várunk mindenkit!

Röviden
Köszönetnyilvánítás

Újra szeretném megköszönni 
min den kedves, jó szándékú tési 
lakosnak az év közben nyújtott se-
gítségét. Köszönöm, hogy számít-
hattunk rájuk, és bízom benne, 
hogy a jövőben is méltónak talál-
nak bennünket a támogatásra.

• • •
Úgy vélem, mindnyájunk nevé-
ben mondhatok köszönetet a 
VERGA ZRt-nek, különösképpen 
Schumacher István vezérigazgató 
úrnak a karácsonyi ünnepünkhöz 
adott fenyőfákért.

Fodor-Bödös István 
polgármester

VÉRADÁS TÉSEN
2015. december 18-án pénteken 
15 órától 17 óráig véradás lesz  

az iskolában. 
A Vöröskereszt tisztelettel hív  

minden segítő szándékú  
tési lakost.
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Áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és sikerekben
gazdag új évet kívánunk
minden kedves 
olvasónknak!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Megköszönöm mindazon jó szán-
dékú emberek segítségét, akik bár-
milyen lépést tettek azért, hogy kis-
lányaim: Kinga, Betti és Veronika 
visszakerülhessenek hozzám.
Hálával és tisztelettel:

Lamoli István 
édesapa

Egyesületünk a 2015-ös évben is meg-
szervezte a Bakonyi Vigasság folklór fesz-
tivált, ahol a látogatók száma 450–500 fő 
közt volt. Előre láthatólag az V. Bakonyi 
Vigasság (jubileumi) 2016 áprilisában 
újból megszervezésre kerül, ahol már 
várhatóan egész napos rendezvénysoro-
zattal örvendeztethetjük meg az ideláto-
gatókat.

Havi megrendezett táncházaink az 
első félévben sikeresen zajlottak, tervez-
zük ezt a továbbiakban is folytatni.

Egyesületünk másik nagy feladata a 
természetvédelem, ezen a téren két al-
kalommal szerveztünk szemétszedést. 
Az akciók rendkívül sikeresek voltak! 
Az egyiken a Tés–Várpalota közötti út-
szakaszt tisztítottuk meg, a másik a falu 
bel- és külterületén zajlott.

Hulladékgyűjtésünk és hulladék-gaz-
dálkodásunk is sikeresnek mondható. 
Több mint 200 000 forint bevételt képe-
zett a falu és a kistérség által egyesüle-
tünknek adományozott hulladék. Ezen 
felbuzdulva 2016 tavaszán ismét tartunk 

a lomtalanítás előtt egy Nagy Hulladék 
GyűjTÉS-t!

Ebben az évben egyelőre egy pályáza-
tot nyertünk (Nemzeti Együttműködési 
Alaptól 250 000 forint értékben), amely-
ből az Árvalányhaj Néptánccsoport ru-
határát bővítjük. Honlapkészítéshez és 
az egyesület fenntartásához is kaptunk 
kisebb összeget. Ezen felül egyesületünk 
gazdagodott egy laptoppal.

Több pályázatot is benyújtottunk, 
a melyek még elbírálás alatt állnak, jelen-
leg várunk a végleges döntésre.

2015-ben még a további dolgok tör-
téntek:

–  Iskolákkal való partnerszerződések 
kötése az 50 órás közösségi szolgá-
latról.

–  Nemzeti Művelődés Intézettel való 
partnerszervezet kérelmének be-
nyújtása.

–  2 fő kulturális közfoglalkoztatott 
i génylése az előző intézménynél.

–  Az Adó- és Vámhivatalhoz való re-
gisztráció adó 1% igényléséhez.

Ezeknek fontosságáról a következő 
Tési Híradóban számolunk be.

Egyesületünk az év folyamán készít-
tetett fali és asztali naptárakat a 2016-
os esztendőre, kitűzőket, kulcstartó-
kat, tollakat. Ezek megrendelhetőek a  
lfeco@invitel.hu e-mail címen vagy a  
06-20-779-35-36-os telefonszámon.

Büszkék vagyunk arra, hogy Bako-
nyi Vigasság rendezvényünket a Helyi 
Értéktár Bizottsága a helyi értékek közé 
emelte.

Zárásként a Tési Falumúzeum és In-
teraktív Közösségi Térről szeretnék em-
lítést tenni. Egyelőre a Bízunk Benned 
műsorán nyert 2.000.000 forint áll ren-
delkezésünkre, amely kevésnek bizonyul 
az épület megvásárlására és annak felújí-
tására, a Közösség Tér kialakítására. Bár 
mi is mihamarabb szeretnénk megvaló-
sítani ezt a célkitűzésünket, egyelőre az 
anyagiak miatt ez még várat magára. 

Tisztelettel:
Lippert Ferenc 

egyesületi elnök

Múlttal a Jövőért Egyesület évzáró beszámolója

Kedves Tésiek!
Talán egyetértenek velem, gyerekként 

egy év elmúlása egy örökkévalóságnak 
tűnt. Lassan telt az idő, sokat kellett a 
szünetek között iskolába menni. Talán 
azzal is egyetértenek velem, hogy a ko-
runk előrehaladtával egyre gyorsabban 
telnek az évek. Ez különösen elmondha-
tó az idei esztendőről. Önökkel beszél-
getve kiderült, hogy szinte mindenki így 
érzi. Sokan sokat tettünk a boldogulás 
reményében, és nem valószínű, hogy 
csökkenthetünk a tempón. Ezt várja tő-
lünk az élet, és felelősséggel kimondha-
tó, kényszerít is rá.

Pár nap múlva a karácsony kellős kö-
zepén találjuk magunkat. Mindenki a 
maga felkészültségével áll majd ott a ka-
rácsonyfa közelében, legalábbis a testünk 
ott lesz. Hogy a lelkünk is megjelenik-e 
az ünnepben, az csak rajtunk múlik.

Ezért magam és a képviselő-testület 
nevében kívánom mindenkinek, hogy 
testben és lélekben megérkezve, méltó 
módon tudja megünnepelni Jézust és Ő 
általa a szeretet eljövetelét! 

Teljen úgy az ünnep, ahogy elképzel-
te, és jusson ideje megosztani örömét a 
szeretteivel!

Ünnepi üdvözlet

Fodor-Bödös István 
polgármester

´́  szerkesztok
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Tájékoztató a kisebb űrmértékű hulla-
dékszállító edény alkalmazhatóságáról

2014. év végén 385/2014 (XII.31.) 
számon új Kormányrendelet jelent meg 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről, melynek egyes 
részletei a hatálybalépést követően gyor-
san eljutottak a Polgármesteri Hivatalok-
hoz, Önkormányzatokhoz és a lakosság-
hoz is.

Az új jogszabály legnagyobb érdeklő-
dést kiváltó rendelkezése a hulladékgyűj-
tő edények nagyságának választhatósága 
volt. Leginkább az érdekelte - és érdekli - 
az embereket, hogy mi a feltétele annak, 
hogy a jelenleginél kisebb térfogatú – és 
ezáltal alacsonyabb díjú – hulladékgyűj-
tő edényt alkalmazhassanak.

Polgármester úr megkereste a Depónia 
Nonprofit Kft.-t ebben az ügyben a közös 
továbblépés reményében.

A Kormányrendelet ide vonatkozó 
részei közül a legfontosabbak:

7. § (1) A vegyes hulladék szabványos 
gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a 
közszolgáltatónak biztosítania kell azt, 
hogy az ingatlanhasználó legalább 2 kü-
lönböző űrmértékű gyűjtőedény közül 
választhasson.

(1a) A közszolgáltató a vegyes hulla-
dék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űr-
mértékű gyűjtőedény közül 

a) a természetes személy ingatlan-
használó részére legalább egy olyan 

gyűjtőedény választásának lehetőségét 
biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 
litert 

b) a lakóingatlant egyedül és életvi-
telszerűen használó természetes sze-
mély ingatlanhasználó részére legalább 
egy olyan gyűjtőedény választásának le-
hetőségét biztosítja, amelynek űrmérté-
ke a 60 litert nem haladja meg.

A tavaly év végén megjelent kormány-
rendelet eredeti szövege szerint ezeket a 
rendelkezéseket 2015. július 01-jétől már 
alkalmazni kellett volna. 

Azonban a jogalkotás nem vette figye-
lembe azt a tényt, hogy a díjképzés az új 
Hulladéktörvény szerint már nem önkor-
mányzati, hanem miniszteri hatáskör, 
így azokra az edényméretekre, amelyek-
re korábban nem volt díj meghatározva 
az adott településen, nem lehetett július 
01-jével jogilag érvényes közszolgáltatási 
díjat alkalmazni!

Ennek felismerése után a fenti jogsza-
bályt módosították, és a hatálybalépés 
időpontját 2016. január 1-jére változtat-
ták.

Jelenleg már végső szavazás előtt van 
a díjképzés meghatározását definiáló 
rendelet módosítása, így vélhetően ha-
marosan ez az akadály is elhárul a kisebb 
edényméret választhatósága elől.

Amennyiben újabb módosítás azt 
nem befolyásolja, úgy jövő év elejétől 
lesz alkalom arra, hogy azok, akik élni 
kívánnak a rendelet adta lehetőséggel, 

kisebb edényt szerezzenek be, és módo-
sítsák szerződésüket.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az 
(1a) bekezdés b) pontja szerinti – azaz 
a 60 literes edényhasználat – jogosult-
ságot az ingatlanhasználó csak abban az 
esetben veheti igénybe, ha annak tényét, 
hogy a lakóingatlant egyedül és életvi-
telszerűen használja, a települési önkor-
mányzat által kiadott igazolás útján a 
közszolgáltató részére bizonyítja.

Tehát aki 60 literes szabvány gyűjtő-
edényre jogosult, annak nemcsak a gyűj-
tőedénnyel kell rendelkeznie, hanem ön-
kormányzati igazolással is.

A 80 literes edény használatának fel-
tétele a szabvány gyűjtőedény megléte, 
valamint az, hogy az igényelt szolgálta-
tásra írásban bejelentse igényét a köz-
szolgáltatónak.

A fent nevezett kormányrendelet még 
egy pontjára szeretnénk felhívni a Tisz-
telt Lakosság figyelmét:

A 4. §. 2., bekezdés szerint a települési 
papír-, üveg-, műanyag, fém- és zöld-
hulladékot a vegyes hulladéktól elkü-
lönítetten kell gyűjteni, ide nem értve a 
(4) és (7) bekezdés szerinti esetet.

Szorgalmazzuk, hogy minél szélesebb 
körben vegyék igénybe a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés adta lehetősé-
geket, és tegyünk együtt környezetünk 
védelméért!

Köszönettel: 
Depónia Nonprofit Kft.

A Depónia Kft. tájékoztatója

Kedves Tésiek és Csősziek,  
határon innen és túl!

Nagy örömmel tudatom mindenkivel, 
hogy immáron működik a honlapunkhoz 
kapcsolódó hírlevélküldés. Aki szeret-
né megkapni az aktuális, községünkkel 
kapcsolatos híreket e-mail formájában, 
annak nincs más tennivalója, minthogy 
a www.tes.hu-n regisztráljon erre a szol-
gáltatásra. Egy megerősítő e-mail vissza-
küldése után már olvashatja is a híreket. 
Minden, a közösséget érintő információ 
továbbításra kerül. Ide is feltöltjük a Tési 
Híradó aktuális számait. Így már Ame-
rikától Ausztráliáig közelebb hozhatjuk 
magunkhoz a külföldön élő tési kötődé-
sű embereket. 

Kérjük, tudassák ezt a lehetőséget ro-
konaikkal, barátaikkal, hadd olvassák el, 

hadd tudják meg mi történik a világ ezen 
festői településén!

Fodor-Bödös István 
polgármester

Közérdekű  
telefonszámok

Közútkezelő ügyelet: 06 88/819-520
Várpalotai Rendőrkapitányság:  

06 88/371-511
Bakonykarszt Zrt. hibabejelentés: 

 06 88/471-710
E.ON hibabejelentés: 

áram: 06 80/533-533 
gáz: 06 80/301-301

Tési körzeti megbízott:  
06 30/584-5588

Központi háziorvosi ügyelet: 
Dr. Gergelyfi Vilma  

hétköznap 8.00-tól 16.00-ig: 
mobil: 06 20/418-1430 
rendelő: 06 88/469-129

Várpalota, Szt. Imre u. 6. 16.00 után:  
06 88/412-104

Hírlevélküldési lehetőség


