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Megújult a könyvtár
Ünnepélyes keretek között átadásra 
került a felújított és kibővített Tési 
Könyvtár

Községünkben mindig is működött 
könyvtár több helyen, több épületben. 
A jelenlegi helye 2000 óta a volt iskola 
épülete. Beruházás, felújítás ez idáig 
nem történt. Önkormányzatunk 2015 
áprilisában a Nemzeti Kulturális Alap 
által kiírt pályázaton 1.046.787 forin-
tot nyert, ezen összeget a könyvtár el-
avult bútorzatának teljes cseréjére for-
dítottuk. A teljes felújítást és bővítést 
önkormányzatunk saját erőből vállal-
ta, mintegy 2.000.000 Ft értékben. Ez-
által a könyvtár két új teremmel, egy 
informatikai szobával és egy gyermek-
részleggel bővült. A felújítás keretein 
belül korszerűsítésre került a világítás, 
új mennyezetet, új nyílászárókat és 
szigetelést kapott az intézmény. 

2016. január 25-én került sor a fel-
újított és kibővített könyvtár ünnepé-
lyes átadására. A könyvtárat Pálmann 
Judit, az Eötvös Károly Megyei Könyv-
tár igazgatója és Polgárdy Imre, a 
Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke 
adta át. Köszöntő beszédet mondott 
Fodor-Bödös István polgármester. Ün-
nepi beszéd keretében megáldotta a 
könyvtárat dr. Zsednai Józsefné, a Tési 
Evangélikus Egyházközség lelkészasz-
szonya és Beke Zsolt római katolikus 
plébános. Közreműködtek a tési Szél-
lelbéleltek énekegyüttes tagjai, akik 
versekkel és énekkel emelték az ünne-
pi hangulatot.

A megnyitón a falu apraja-nagyja 
részt vett, többen az átadás után be-
iratkoztak és kölcsönöztek, azonnal 
birtokba vették a könyvtárat. 

A könyvtár oktatási, tanulási vala-
mint szórakozási területen fejti ki ha-
tását. Arra törekszünk, hogy művelő-
dési és információs központ, tanulási 
és közösségi tér, a kultúra és művelő-
dés méltó színtere legyen e családba-
rát környezet. 

Az a mű, amelyet elolvasnak él, az a 
mű, amelyet másodszor is elolvasnak, 
megmarad. A könyvtárunkban ülve a 
világ összes sarkába eljuthatunk. 

Továbbra is kérek mindenkit, hogy 
szigorúan tartsa be a könyvek köl-
csönzési idejét, amely egy hónap. Ter-
mészetesen amennyiben továbbra is 
szükség van a könyvre, az ismét egy 
hónapra meghosszabbítható, de eh-
hez a vonalkódos leolvasás miatt azt 
be kell hozni. A kölcsönzési határidő 
be nem tartása költségeket von maga 
után.

Nagy szeretettel várok mindenkit 
pénteken 14.00–18.00 óráig és szom-
baton 9.00–11.00 óráig!

Borbásné Nagypál Hajnalka 
könyvtáros

A könytár ünnepélyes átadásán a szalagot átvágta Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei 
Közgyűlés elnöke, Pálmann Judit, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója és 
Fodor-Bödös István polgármester.
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Korunkban a számítógépek használa-
ta egyre inkább elterjedt.

Mindig több és több ember kénysze-
rül rá, hogy használja. Vannak olyan 
élethelyzetek, amikor muszáj használ-
nunk: például egy önéletrajzot kellene 
elektronikus úton továbbítanunk egy 
munkahelyre, vagy olyan pályázat meg-
írásánál, amikor több tízezer forintot 
takaríthatunk meg: mint például ház-
tartási gépeink cseréje, vagy otthonunk 
felújítása. Ezekhez elengedhetetlen egy 
felhasználói szintű tudás. Sokan van-

nak, akik eddig még nem érezték ennek 
a tudásnak hiányát, de mára már szíve-
sen elsajátítanák. Nekik szeretnék most 
egy lehetőséget felajánlani: bevezetni 
őket ebbe az általuk ismeretlen virtuális 
világba. Ez teljesen díjmentes, egyénre 
szabott, előzetes időpont egyeztetéssel 
történik a könyvtár keretein belül. 

Mindenkivel úgy haladok, ahogy azt 
ő igényli. Ha felkeltettem érdeklődését, 
bátran keressen személyesen vagy hív-
jon a 06-30/ 233 5257-es telefonszámon!

Borbásné  Nagypál Hajnalka

Elmúlott a rövid farsang…

Óvodánkban február 12-én délelőtt 
tartottuk hagyományos farsangi mulat-
ságunkat. Reggel az óvodások műsorával 
kedveskedtünk a szép számmal megje-
lent szülőknek, családtagoknak. Nagy 
öröm volt számunkra, hogy több leendő 
óvodásunkat is elhozták az anyukák a 
rendezvényünkre. 

A farsang nem múlhat el tánc nélkül! 
Ferkó bácsi (ifj. Lippert Ferenc) tánc-
házba invitált minden résztvevőt, kicsik 
és nagyok együtt ropták a táncot meg-
alapozva ezzel a jó hangulatot. Majd a 
jelmezes felvonulás következett, ezt kö-
vetően zárt körben folytatódott a móká-
zás. Verseny és ügyességi játékokban ve-
hettek részt a gyerekek. A támogatók és 
szülők felajánlásaiból sok tombolatárgy 
gyűlt össze, így értékes ajándékcsomag-
gal lephettünk meg minden gyereket. 

Végezetül hangos kerepléssel, kiabá-
lással űztük el a telet! Elmúlott a rövid 
farsang, de mi azt nem bánjuk… így kez-

dődik a jól ismert farsangbúcsúztató dal. 
Bizony a gyerekek közül többen is bán-
ták. Egymás után kérdezték, mikor lesz 
megint ilyen sok vicces játék, és az egyik 
kisfiú csillogó szemmel azt kérdezte: há-
nyat kell aludni még, hogy újra farsang 
legyen?

Grám Lászlóné
• • •

Ebben az évben is sokan támogatták 
rendezvényünket. Ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani minden szülőnek, 
támogatónak, helyi és várpalotai vál-
lalkozónak, hogy önzetlen felajánlá-
saikkal még emlékezetesebbé tehettük 
ezt a napot a gyermekek számára. 

Külön köszönetet szeretnénk mon-
dani a szülői munkaközösség tagjai-
nak, akik sok szervezéssel, szponzorok 
megkeresésével, adományok gyűjtésé-
vel járultak hozzá a tervezett progra-
mok sikeres megvalósításához. 

Tési Napsugár Óvoda dolgozói

Ismerkedés a számítógéppel

Röviden
• • Tavaly november végén beadtunk 
egy pályázatot a Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány XX. Század Intézete fel-
hívására. A kiírás szerint a pályázónak 
lehetősége nyílik az első világháborús 
emlékműveinek felújítására. Január kö-
zepén érkezett meg az örömteli válasz. 
A bíráló bizottság elfogadta az anyagun-
kat, és így elnyertünk 740000 forintot. A 
szerződések aláírására várunk. Ahogy ez 
megtörténik, nekilátunk a Hősök Kert-
jében lévő szobor és környezete rendbe-
tételének.
• • Szintén tavalyi évre nyúlik vissza a 
szociális tűzifa ügye. Késő ősszel nyílt 
lehetőségünk megpályázni az illetékes 
hivatalnál. A képviselő-testület úgy ha-
tározott, hogy az önrész megfinanszíro-
zásával benyújtja a pályázatot. December 
elején érkezett meg a tájékoztató, nagy-
jából 35 erdei méter szociális tűzifára 
lettünk érdemesek. December végéig 
20-an adták be az igénylésüket. Sajnos 
egy igénylést el kellett utasítanunk, mert 
nem felelt meg a törvényi feltételeknek, 
és néhányan pedig elmulasztották bead-
ni a leadási határidőig. Végül is a testü-
let döntése alapján 19-en részesültek az 
ingyenes tűzifában. Összesen 36,5 erdei 
méter fát osztottunk szét, 1,5 és 3 erdei 
méter közötti mennyiségekben. A ma-
gasnak mondható önrész ellenére sike-
resnek ítéljük meg az akciót, hiszen 19 
család vagy személy otthonában lett me-
leg. Bízunk benne, hogy a következő fű-
tési szezonban is lesz lehetőségünk ilyen 
jellegű segítséget nyújtani a rászorulók-
nak. Rajtunk nem múlik!
• • Itt van az adóbevallások időszaka. 
Szerencsére van Tésen néhány szervezet, 
melyeknek nagy segítséget tudnak nyúj-
tani az adójuk 1%-nak felajánlásával. 
Kérünk minden kedves lakost, hogy adja 
valamelyik helyi egyesületnek az 1%-ot. 
Nincs más dolga, csak jeleznie kell a 
munkáltatója felé, hogy rendelkezni kí-
ván az 1%-ról, és leadni a kiválasztott 
szervezet adószámát.
- Bakony Virágai Hagyományápoló  

E gye sület adószáma: 18933565-1-19
- „A Helyi Közművelődésért és Kultúrá-

ért” alapítvány adószáma:  
18917231-1-19

- Múlttal a Jövőért Egyesület adószáma: 
18517941-1-19

- Alba Regia Barlangkutató Csoport  
adószáma: 190097628-1-07

Az egyházi 1%-ot az alábbiak szerint le-
het felajánlani:
- Magyarországi Evangélikus Egyház 

tech nikai száma: 0035
- Magyar Katolikus Egyház technikai 

száma: 0011
- Magyarországi Református Egyház 

technikai száma: 0066
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Tervezett eseményeink

Tisztelt Lakosok!

Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy 2016 januárjától változott a család- és 
gyermekjóléti szolgáltatások rendszere. Az új törvényi szabályozás alapján a Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat végzi a családgondozást mind a felnőttek, mind a gyerme-
kes családok körében, míg a Család- és Gyermekjóléti Központ a speciális feladatokat 
látja el ugyanebben a körben. A Szolgálat feladatai összefoglalva a következők:
Jelzések fogadása veszélyeztetett gyermek, krízishelyzetben lévő család vagy felnőtt 
esetében

Jelzőrendszer tagjaival való folyamatos kapcsolattartás• 
Gyermek veszélyeztetettsége esetén alapellátásban való gondozás• 
Nehézségekkel küzdő család vagy felnőtt személy alapellátásban való gondozása• 
Javaslattétel egyéb gyermekvédelmi intézkedésre• 
Információnyújtás, tanácsadás, segítő beszélgetés folytatása• 
Hivatalos ügyek intézésének segítése, melybe beletartozhat a nyomtatványok • 
kitöltése, kérelmek, beadványok megírása, telefonos ügyintézés, amennyiben az 
ügyfélnek ez nehézséget okoz
Segítő beavatkozás krízishelyzetekben• 
Csoportfoglalkozások, közösségi programok szervezése• 
Adományok közvetítése• 
Szabadidő-szervezés, megelőző, felvilágosító, tájékoztató tevékenység• 

Amennyiben úgy gondolja, segítségemet szeretné igénybe venni valamely ügyben, 
kérem, forduljon hozzám bizalommal!

Tisztelettel:
Bacsinszky Éva 

családsegítő

Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat tájékoztatója

Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat
8100, Várpalota, Felsőinkám út 1. 
Telefon-telefax: 88/ 470-890
Mobil: +36/70-3748441, +36/70-3321318
e-mail: cssegitopalota@gmail.com
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8–16:00
Kedd: 8–16:00
Szerda: 8–17:00
Csütörtök: Ügyfélfogadás nincs
Péntek: 8–12:00

Ügyfélfogadási időn túl, krízis, 
vészhelyzet esetén
Készenléti Szolgálat: +36-70/330-74-44 
telefonszámon hívható
Tés, Jásd családsegítője:
Bacsinszky Éva
telefon: 06-20/494-36-69
Ügyfélfogadás:
8109 Tés, Szabadság tér 1.
Polgármesteri Hivatal
Szerda: 9:00–11:00 
Péntek: 9:00–11:00 

Adóbevallások időszakát éljük. A helyi 
adókkal kapcsolatos értesítéseket már 
mindenki megkapta. Látszik ez abból 
is, hogy egyre többen keresik szemé-
lyesen vagy telefonon az adóügyekkel 
foglalkozó kolléganőt, Gáspárné Csincsi 
Piroskát. Piroska hétfőnként van Tésen, 
a hétfői ügyfélfogadás ideje alatt tudják 
személyesen felkeresni. Egyéb napokon 
telefonon (88/588-560 101-es mellék) 
érhető el vagy személyesen Öskün.

A szerdai ügyfélfogadási napon pedig 
a járási hivatal egyik kollégája igyekszik 
segítséget nyújtani mindazoknak, akik 
járási ügyekben intézkednek. Fontos 
megjegyeznem, hogy csak reggel 8 órá-
tól 10 óráig van jelen, mert utána Jásdra 
megy az ottani feladatok ellátására, tehát 
ha valakinek ilyen irányú intéznivalója 
van, ebben a két órában tudja személye-
sen intézni.

Itt szeretném felhívni a tisztelt ügy-
felek figyelmét az ügyfélfogadási rend 
pontos betartására! Természetesen a 
sürgős, halasztást nem tűrő esetekben 
állunk szíves rendelkezésükre.
Ügyfélfogadás:

Hétfőn 8.00–16.00 óráig
Szerdán 8.00–16.00 óráig
Ebédidő: 12.00–12.30-ig.

Telefonszámaink:
Stankáné Karker Krisztina:•	  589-431 
adóügyek kivételével minden más
Borbásné Nagypál Hajnalka:•	  589-430 
könyvtár, állatvédelem, ebtartás, helyi 
programok és egyéb
Gáspárné Csincsi Piroska:•	  589-430 
adóügyek (csak hétfőn)
jegyző: Borteleki Istvánné:•	  589-420, 
105-ös mellék, ösküi telefonszáma: 
88/588-560 
polgármester: Fodor-Bödös István:•	  
589-421

Elektronikus levélcímünk: tes@tes.hu

Fodor-Bödös István polgármester

Hivatali 
információk

Tisztelt Tési és Csőszpusztai 
Lakosok!

A Várpalotai Rendőrkapitányság 
kezdeményezésére 

„sétáló fogadóórát”
tartunk a településünkön 

2016. február 29-én 9.00 és 11.00 óra 
között. 

Csatlakozik hozzánk a Várpalotai 
Járási Hivatal egyik dolgozója is. 

Csőszpusztán kezdünk 9.00 órakor. 
Ha észrevételük, közölnivalójuk van, 
jöjjenek ki hozzánk, és mondják el!

Bízunk benne, sokaknak segített a tava-
lyi év tervezésében, hogy előre tudták a 
fontosabb események időpontjait. Idén 
is összegyűjtöttük az elkövetkezendő 
időszak programjait.
2016. március 15. Az 1848-as forrada-
lom és szabadságharc ünnepi megemlé-
kezése az iskola tornatermében 15 óra 45 
perckor
2016. május 7. V. Bakonyi Vigasság a 
Kultúrházban
2016. június 17–18. Falunapok

2016. augusztus 20. Búcsú
2016. augusztus 27. Evangélikus családi 
délután

A Tési Híradó megjelenéseit az alábbi-
ak szerint tervezzük:

2016. május 6.
2016. június 10.
2016. augusztus 19.
2016. október 7.
2016. november 18.
2016. december 16.
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Míg a húsvét Jézus feltámadásának 
ünnepe, addig a böjt Jézus szenvedé-
seinek felidézését szolgálja, és halálára 
emlékeztet. Továbbá kifejezi a lemon-
dást, az Isten iránti alázatot, és jelké-
pezi a szeretetet. A böjt tehát nagy-

részt az önmegtartóztatásról szól, ami 
nagyon érdekes szokásokat hozott a 
böjtölők életébe. 

• • •

Míg a farsangi időszak a bálok, mulat-
ságok, a szórakozás időszaka, addig a 
böjt alatt tilos volt a hangoskodás. Az 
emberek sötétebb ruhákat öltöttek, el-
tették a füstölt húsokat és a szalonnát, 
az éléskamra kulcsát pedig a kútba 
dobták, és csak nagyszombaton ha-
lászták ki. A húsos edényeket is eltet-
ték, az étkészletet pedig sokszor a tisz-
taszobába dugták a szentkép mögé. 
Akik farsang idején házasodtak össze, 
húsvétig nem hálhattak együtt.

Egyházi miserendek
Katolikus
Március 16. nagyböjti lelkinap: 1600

Március 20. virágvasárnap: 1800 szentmise
Március 24. nagycsütörtök: 1630 szentmise
Március 25. nagypéntek: 1000 szentmise
Március 26. nagyszombat: 2000 szentmise 
feltámadási körmenettel 
Március 27. húsvétvasárnap: 1800 szentmise

Evangélikus
Március 24. nagycsütörtök: 1400 úrvacsorai 
istentisztelet a gyülekezeti teremben
Március 25. nagypéntek: 1400 úrvacsorai 
istentisztelet a gyülekezeti teremben
Március 27. húsvétvasárnap 1400 úrvacsorai 
istentisztelet a templomban
Március 28. húsvéthétfő   1400 istentisztelet  
a templomban

Hamarosan beköszönt a meteorológi-
ai tavasz, valamint a Nap első meleg, ta-
vaszias sugarai is megérkeznek hozzánk.

Sokan időzítjük ekkorra otthonunk 
legalaposabb takarítását, a tavaszi nagy-
takarítást. Épp ezért tekinthetjük a ta-
vaszt a testünk nagytakarítási idejének 
is, hiszen lassan véget ér a tél, az eddigi 
laktató, melengető ételeket már nem kí-
vánjuk annyira, a ruhák vékonyodnak, 
az esetleges felszedett kilók pedig látha-
tóvá válnak. De nemcsak a vonalaikra 
vigyázóknak éri meg a tisztítókúrát elvé-
gezni, hanem azoknak is, akiknek fontos 
az egészséges életmód. Időkorlát nincs 
megszabva, mert a kúra nem él egész-
ségre károsan ható megszorításokkal, 
így akinek kedve és egészsége engedi, 
vágjon bele, végezze saját igényei szerint! 
Szervezete meg fogja hálálni!
Néhány tanács és két recept

1. Igyunk meg a reggeli kezde-
teként éhgyomorra egy pohár vizet! A 
savanykásabb ízek kedvelői bátran íze-
sítsék egy citrom frissen facsart levével! 
Ez beindítja az anyagcserénket, kellően 
felfrissít.

2. Ügyeljünk a napközbeni rend-
szeres és bőséges folyadékfogyasztásra! 
Igyunk vizet, ásványvizet, esetleg gyógy-
teát, gyümölcsteát, frissen facsart, házi 

zöldség- és gyümölcsleveket! Praktikus 
segítség lehet a bevitt folyadékmennyi-
ség számontartására, ha egy fél literes 
palackból iszunk, így a nap végére meg-
mérhetjük, mennyit is ittunk aznap.

3. Fogyasszunk legalább napi há-
romszor friss, idényjellegű zöldséget és 
gyümölcsöt! Készíthetünk belőlük salá-
tát, akár vegyesen is.

4. Fogyasszunk kevesebb kávét, 
alkoholt! Mindkét ital dehidratál, azaz 
vizet von el a szervezettől, így annak 
megtisztulását lassítja.

5. Igyekezzünk kerülni a nehéz, 
zsíros ételeket! Ezek lassabban haladnak 
át gyomrunkon, elnehezítve azt, ezért 
érezhetjük lomhának, fáradtnak magun-
kat egy-egy tányér pörkölt, rántott hús 
vagy sült krumpli elfogyasztása után.

+1 Mozogjunk heti rendszeresség-
gel! Legyen ez egy kiadós séta, kocogás, 
futás, jobb időben akár biciklizés, a lé-
nyeg, hogy ilyenkor legalább fél órát tölt-
sünk a szabad levegőn!
Zöldborsó-krémleves

Hozzávalók: 35 dkg fagyasztott zöld-
borsó, 1 nagyobb burgonya, 1 kisebb sár-
garépa, 1 kis fej vöröshagyma, 1 gerezd 
fokhagyma, 1,5 db zöldségleveskocka, 1 
csokor petrezselyemzöld, 2 evőkanál tej-
szín, 1 evőkanál olívaolaj, só, bors

Elkészítése: A krumplit és a többi 
zöldséget tisztítsuk meg, vágjuk fel (a 
vöröshagymát és egy gerezd fokhagymát 
hagyjuk egészben)! A borsót olajon fut-
tassuk meg, engedjük fel kb. 8 dl vízzel, 
adjuk hozzá a leveskockát, a krumplit, 
az egészben hagyott vöröshagymát és 
az 1 gerezd fokhagymát! Főzzük puhára 
kis lángon (kb. 20 perc)! Vegyük ki be-
lőle a vöröshagymát és a fokhagymát, s 
tegyünk félre két-három evőkanál zöld-
borsót is! A maradékot turmixoljuk ösz-
sze, adjuk hozzá a tejszínt! Sóval, bors-
sal fűszerezzük! Tálaláskor az egészben 
hagyott zöldborsóval és finomra vágott 
petrezselyemzölddel díszítsük!
Répasaláta almával

Hozzávalók: 3 db nagyobb sárgarépa, 
2 db alma, 2 evőkanál darált dió, citromlé

Elkészítés: A sárgarépát vastagabb, 
az almákat vékony cikkelyekre vágjuk, 
az egészet jól keverjük el, szórjuk meg 
a darált dióval, és citromlével ízesítsük! 
Hasonló a feketeretek-saláta (40 dkg fe-
kete retek, 1 közepes vöröshagyma, pet-
rezselyem, só, olaj) és elkészítése. Vágjuk 
mindet apróra, keverjük össze, sózzuk, 
és locsoljuk meg egy kevés növényi olaj-
jal! Rozskenyér illik hozzá.

Juhász Vivien

Tavaszi belső méregtelenítés

Nagyböjt és húsvét
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A Tési Híradó év végi számában meg-
írtuk az éves beszámolónkat, most az 
év elején megosztjuk a településünkön 
élőkkel ez évi terveinket.

Tavasszal két szemétszedést is terve-
zünk.

1. Várpalota–Tés összekötő útvona-
lat tisztítanánk idén is meg közös erővel 
a Honvédséggel, majd a Te Szedd akci-
óhoz csatlakozva a falu határában lévő 
illegális szemétlerakókból számolnánk 
fel, amennyit csak tudunk. 

2. Ugyancsak tavasszal tartanánk a 
II. Nagy Hulladék GyűjTÉSt, ahol egye-
sületünk elszállítja az újrahasznosítandó 
hulladékot a településről. Ezzel az akció-
val a tavalyi évben közel 100 ezer Ft be-
vétele lett az egyesületnek, amit a faluban 
szervezett rendezvényeinkre költöttünk.

Immár ötödik alkalommal szervezzük 
meg a Bakonyi Vigasságot, mint folklór-
fesztivált a településen. Idén az eddigiek-
nél sokkal nagyobb szabású rendezvényt 
tervezünk. Az eddigi felvonulás kibővül, 
kézműves játszóházunk mellett népi 
gyermekjátszóteret is felállítunk, kézmű-
ves vásárunk is nagyobb lesz. Ezen felül a 
műsorunk is bővül egy megnyitóval, ahol 
népviselet és populáris folk ruhák bemu-
tatója is lesz. A gálaműsorban a megszo-
kott színvonalat idén sem adjuk alább, 
és a műsorok után Fláre Beás koncerttel 
kedveskedünk az idelátogatóknak. Estébe 
nyúló táncházakkal zárul a rendezvény.

Rendezvényünk ingyenes! Időpontja: 
május 7. szombat.

Ehhez kapcsolódva május 8-án va-
sárnap megszervezzük az I. Kistérségi 

gyermek néptánctalálkozót is, ahova 
már most sok csoport jelentkezett.

Szeretnénk idén elindítani a „Virágos 
Tés” programot, ahol először a busz-
megállók és közterületek szépítését sze-
retnénk megvalósítani a falubeliekkel 
összefogva.

Természetesen nyár elejéig minden 
hónapban megtartjuk táncos mulatsága-
inkat az iskola épületében az Árvalány-
haj néptánccsoport termében.

Ősszel az Árvalányhaj néptánccso-
port 5 éves jubileumi gálaestjét szer-
vezzük meg.

Egyesületünk folyamatosan fi gyeli, és 
írja a pályázatokat. A falu fejlődésében 
ahol tudunk, segítünk, részt veszünk. 
Ez talán megmutatkozik abban is, hogy 
a munkanélküliség csökkentése érdeké-
ben több kulturális közfoglalkoztatottat 
is alkalmazunk, és jó kapcsolatot ápo-
lunk, könnyen dolgozunk együtt a helyi 
civil szervezetekkel, önkormányzattal és 
intézményekkel.

Pár szót végezetül a Faluházról. Anya-
gilag sajnos nem jutottunk előrébb. 
Felvettük a kapcsolatot nagyon sok 
szervezettel, céggel, de támogatás híján 
maradtunk. Ugyanakkor nem lankad lel-
kesedésünk, és dolgozunk a Faluházhoz 
szükséges összeg előteremtésén. 
Táncházaink: 

Március 12. (szombat) 18 órától
Április 23. (szombat) 18 órától
V.  Bakonyi Vigasság május 7. (szombat)
Kistérségi gyermek tánctalálkozó má-

jus 8. (vasárnap)
ifj . Lippert Ferenc

Múlttal a Jövőért Egyesület tervei Metszési bemutató

Tés Község Önkormányzata és az MNVH
2016. március 2-án (szerda) 18.00 órára

az önkormányzat tanácstermébe 
„Vidékfejlesztési Program és lehetőségei” 

címmel 
pályázati tájékoztatót szervez 

Előadó 
Fábry Szabolcs János 

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Miniszterelnökség 
Agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes 

államtitkárság Veszprém megyei területi felelőse 

Szeretettel várunk minden vállalkozót, gazdálkodót!

Tisztelt Tési Lakosok!

A tavalyi évhez hasonlóan az idén már-
ciusban is tartunk metszési bemutatót 
Tésen. Ezzel együtt műtrágyákat, per-
metezőszereket és vetőmagvakat is lehet 
majd venni. Gyümölcsfa vásárlására is 
van lehetőség: a 88/469-175-ös telefon-
számon kell bejelenti az igényt, és ha van 
még készleten, akkor azt is kihozzák. A 
metszési bemutatót 2 fő kertészmérnök 
tartja, akikhez egyéb növényvédelmi kér-
déssel is lehet fordulni. A bemutató Kövi 
Lajos önkormányzati képviselő udvarán 
lesz a Táncsics Mihály u. 65. szám alatt.

Időpontja: 2016. március 12. (szombat) 
14.00 óra.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kövi Lajos képviselő

MÁRCIUS 15.

Szeretettel meghívunk minden
TÉSI és CSŐSZPUSZTAI LAKOST

a 
2016. március 15-én 15.45 órakor 

kezdődő ünnepi műsorunkra, 
melyen az

1848/49-es forradalom és szabadságharc
eseményeire emlékezünk.

Helyszín: 
iskola nagyterme

Közreműködnek: 
Széllelbéleltek
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Önkormányzatunk szeretné elérni, hogy 
tovább növeljük a hasznosítható hulladé-
kok, és ezzel párhuzamosan csökkentsük 
a kommunális hulladékok mennyiségét. 
Ennek érdekében a Depónia Hulladék-
kezelő Kft-vel közösen a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtést még jobban 
előtérbe szeretnénk helyezni. Ezért a 
hulladékokat áttetsző zsákban, az alábbi-
ak szerint javasoljuk gyűjteni:

Műanyag és fém csomagolási hulla-
dék gyűjtése 

A zsákban kizárólag az alább felsorolt 
hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:

műanyag üdítős, ásványvizes (PET) • 
palackok
műanyag kozmetikai és tisztítósze-• 
res flakonok
többrétegű italos (tejes, gyümölcs-• 
leves) kartondobozok
fém italos (üdítős, sörös) ill. konzer-• 
ves dobozok, alufólia hulladékok

A műanyag és fém palackokat, flako-
nokat, többrétegű italos kartondobozo-
kat kiöblítve, laposra taposva rakják a 
gyűjtőzsákba, így kevesebb helyet igé-
nyel!

Papírhulladék gyűjtése (kötegelve)
Kérjük, hogy az alábbi papírhulladé-

kokat összehajtogatva és összekötözve, a 
műanyagos gyűjtőzsák mellé helyezzék, 
lehetőleg olyan módon, hogy az a forgal-
mat ne zavarja.

újságpapír, prospektus, irodai papí-• 
rok, géppapír, papírzacskó, karton-
doboz

A szelektíven gyűjtött csomagolási 
hulladék nem lehet olajos, zsíros vagy 
egyéb élelmiszerrel szennyezett!

A műanyag/fém- és papírhulladék el-
szállítása továbbra is ingyenes, és nincs 
mennyiségi korlátja. Kérjük a szelektí-
ven gyűjtött műanyag- és papírhulla-
dékokat is a szállítás napján reggel 6.00 
óráig az ingatlanjuk elé szíveskedjenek 
kihelyezni. Első alkalommal bármilyen 
zsákban kitehető, cserezsákot (max. 2 
db) elszállításkor a szolgáltató ingyene-
sen biztosít.

A lomtalanítást is házhoz menő, 
egyeztetéses módszerrel valósítja meg a 
Depónia Kft. az alábbiak szerint:

Ha el szeretné szállíttatni a lomot, az 
ügyintézéshez az alábbi adatokat készít-
se elő: 

név, cím (utca, házszám), számlán • 
található partnerkód
elszállítandó lom mennyisége (m3)• 
elérhetőség (vezetékes vagy mobil • 
telefonszám)

Ezt követően hívja fel a Depónia Kft. 
Ügyfélszolgálati Irodáját, hétfőtől csü-
törtökig 8.00 és 16.00 óra között!

Depónia Nonprofit Kft.  
Ügyfélszolgálati Iroda

Cím: Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Tel.: 06/22 202-260 

E-mail: diszpecser@deponia.hu
Egyeztetheti az Ön számára ideális 

időpontot az általuk ajánlott begyűjtési 
napok közül (március 1. és október 31. 
között a kommunális hulladékszállítás 
napján – szerda).

Az egyeztetett napon reggel 6.00-ig 
tegye ki a lomot úgy,

hogy a gyűjtőautó által megközelít-• 
hető legyen
hogy a gyalogos- és a gépjárműfor-• 
galmat ne akadályozza
hogy a kisebb hulladékok be legye-• 
nek zsákolva
A lomtalanítás során nem kerül el-• 
szállításra:
elbontott gépjármű karosszéria• 
építési törmelék, nyílászárók• 
veszélyes hulladék (olaj, festék, ak-• 
kumulátor, pala stb.)
kommunális (vegyes) hulladék• 
ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulla-• 
dék
tehergépjármű és traktor gumikö-• 
peny
kézi erővel nem rakodható túlsúlyos • 
vagy túl méretes hulladék

2016. évtől sikerült elérnünk, hogy 
bevezetésre kerüljenek a 60 és 80 literes 
hulladékgyűjtő edények. Önkormányza-
tunk szeretne a lakosság segítségére len-
ni a gyűjtőedények beszerzésében.

80 literes edényre igényét bárki ön-
kormányzatunknál a Depónia Nonprofit 
Kft. által szállított edényre leadhatja: új 
edény: 11.000 Ft/db, használt edény: 
8.000 Ft/db áron. 

Mivel sem a Depónia, sem a környé-
künkön üzemelő más hulladékszállító 
cég nem forgalmaz 60 literes edényt, 
ezért csak egy távoli cégtől tudunk be-
szerezni ilyen nagyságú gyűjtőt. Az ára 
annál kedvezőbb, minél többet rende-

lünk. Ha a faluból csak öt igény érkezik 
6.900 Ft-ba kerül, viszont, ha már 11-nél 
többen kérnek 60 literes edényt az ára 
6.210 Ft-ra csökken, természetesen ház-
tartásonként csak egy edényt kell rendel-
ni. Az ár a gyűjtőedény Tésre szállítását 
is tartalmazza, és igényléskor fizetendő.

Kérjük, igényét 2016. március 9-ig 
adja le, hogy az edényeket megrendel-
hessük. 

60 literes edényt az igényelhet, aki a 
lakóingatlanját egyedül használja és er-
ről az önkormányzat igazolást ad ki szá-
mára.

80 literes edényt bárki igényelhet.
A gyűjtőedények bárhonnan besze-

rezhetők, de az edény meglétét igazoló 
iratot (névre szóló számla), illetve a 
szerződésmódosításhoz szükséges ön-
kormányzati igazolást (60 literes edény 
igénylése esetén) a Depónia Nonprofit 
Kft-nek meg kell küldeni.

Tés településen a hulladékgyűjtő edé-
nyek típusonkénti ürítési díja 2016. ja-
nuár 1-jétől

Edénytípus  
liter

Ürítési díj 
Ft/db/ürítés

60 L 200,- 
80 L 267,-

110 L 400,-
120 L 400,-
240 L 800,-

Továbbra is lehetőség van a Napsu-
gár Óvodánál elhelyezett konténerekbe 
a műanyag- és papírhulladék leadására, 
amellyel segítik az óvoda működését is. 

Reméljük, hogy Tés lakossága velünk 
együtt egyre jobban aggódik környeze-
tünkért, természeti értékeinkért, és tuda-
tosabban, ezért örömmel is fogadja a sze-
lektív hulladékgyűjtés lehetőségét. Közös 
érdekünk, hogy növeljük a hasznosítható 
anyagok mennyiségét, és csökkentsük a 
környezetterhelést. Kérjük, hogy figyel-
mesen gyűjtsék az újrafelhasználható 
hulladékot, hogy ismét termék, és ne 
szemét legyen belőle. Köszönjük, hogy 
szelektív hulladékgyűjtésével, a szelektív 
zsákok helyes használatával ön is hozzá-
járul környezetünk védelméhez!

Tés Község Önkormányzata

Végre lehet kisebb kukánk!


