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Mindenki előtt ismert, hogy január 
elején készítettünk egy jégpályát az is-
kola udvarán. Ennek a nagyon sikeres 
kezdeményezésnek írnám le a rövid 
történetét.

December közepe felé, amikor már 
tartósan hidegek voltak, bejött hozzám 
Baranyai Attila azzal a kérdéssel, mit 
szólnék egy jégpályához. Elmondta, ő 
már Várpalotán szerzett tapasztalatot 
az ilyen pálya elkészítésében. Örültem 
a felvetésnek, kértem, írja össze, mi kell 
hozzá, és ha tud, tegyen árkalkulációt is 
mellé. Pár nap múlva hozta is az ígért 
anyagot. Szerencsére közeledett a tes-
tületi ülés időpontja is, így meg tudtam 
beszélni a képviselőkkel az ötletet. Mi-
vel mindenkinek tetszett, másnap már 
intéztük is a hozzávalókat. Attila ebben 
is jelentős szerepet vállalt, nekem iga-
zából a pálya locsolását kellett megszer-
veznem. Ekkora mennyiségű vizet kerti 
tömlőn kijuttatni esélytelen próbálkozás 
lett volna, használaton kívüli tűzoltó 
tömlőt kellett felkutatnom. A katasztró-
favédelem közvetítésével a bakonynánai 
önkéntes tűzoltóktól megfelelő hosszú-
ságút kaptunk kölcsön.

Közben elkészült a jégpálya kerete, 
viszont jött a karácsonyi felmelegedés, 
nem tudtunk az ünnepekre jeget csinálni. 
Január elején azonban ismét hidegebb-
re fordult az idő, és megkezdtük a jeget 
hizlalni. Szinte természetes, hogy nem 
ment simán. Egyszer a vízvételező fagyott 
el, másszor a víz tűnt el a keretből. Nem 
adtuk fel, így az újra és újra átgondolt 
stratégiának meglett az eredménye, fel-
hízott a jegünk annyira, hogy már alkal-
massá vált a sportolásra. Végre birtokba 
vehették a gyerekek és a felnőttek is az 
új „élményparkot”. Sorjáztak az ötletek, 
raktunk ki asztalokat, amiket a Múlttal a 
Jövőért Egyesület adott kölcsön, szerel-
tünk fel lámpákat, hogy sötétben is lehes-
sen használni a pályát, Stefánkó Imréék 
készítettek egy fakutyát, Diósi Kálmán 

hokibotokat gyártott. Még korcsolyát is 
sikerült szerezni néhány méretben, amit 
kölcsön tudtunk adni olyan gyerekeknek, 
akiknek nem volt. Szóval mindenki egy 
kicsit magáénak érezte ezt a pályát. 

Öröm volt látni a lelkes ovisokat, akik 
most először húzhattak korcsolyát a lá-
bukra, és azokat a nagyobbakat, akik 
a padlásról előkotorva az ott porosodó 
korikat elmélyülten gyakorolgatták a 
régi mozdulatokat. Szemlátomást sokan 
használták ki a jég adta szórakozási lehe-
tőséget, még a környező településekről 
is feljöttek hozzánk. Egy facebookos be-
jegyzésemre felfigyelt a megyei napilap 
munkatársa is, így a Naplóban is írtak 
rólunk kétszer is. Először, amikor még 
csak készült a pálya, másodszor pedig a 
jeles jégkorongozó vendégeink látoga-
tása kapcsán. Azóta is hálával gondolok 

vissza arra a kedd délutánra, amikor a 
Fehérvár AV19 és a Fehérvári Titánok 
klasszis játékosai elhozták hozzánk az 
ütőiket, és egy kis ünnepség és játék kö-
zepette nekünk adtak 20 darab szénszá-
las professzionális hokibotot. Mindezt 
még kiegészítették néhány koronggal, és 
egy meghívással is, ami az egyik bajnoki 
meccsükre szólt. Nehéz szavakat találni 
arra, hogy milyen volt látni, ahogy Kóger 
Dániel válogatott játékos mutatja a helyes 
ütőfogást  az őt körülvevő gyerekeknek, 

ahogy Reisz Áron felsegítette az egyik el-
csúszott legénykét, Justin Maylan kana-
dai lévén egy mukkot sem értve a nyel-
vünkből mégis vállalta, fontosnak érezte, 
hogy itt legyen. Szita Donát, Arany Máté 
és Mazzag Dániel pedig olyan alázattal 
tanítgatta a srácainkat, ahogy csak az 
igazán elhivatott és a sportjáért rajon-
gó sportolók teszik. Úgy vélem, minden 
szülő nevében kifejezhetem hálámat 
ezeknek a kiváló embereknek, mert egy 
emlékezetes, talán életre szóló élményt 
szereztek gyermekeinknek és persze ne-
künk is! Hajrá Fehérvári jégkorongozók, 
Tés szurkol nektek!

Lám, egy jó ötlettel és egy kis össze-
fogással milyen pompás örömet lehet 
megélni egy kicsinek mondott, a világ-
hoz nem túl közel eső településen is! Eb-
ből is látszik, hogy nem a nagyság segít 

boldogabb élethez, hanem a velünk élők 
tenniakarása, tulajdon méltóságukba ve-
tett hitük. Sok tapasztalatot szereztünk 
e röpke pár hét alatt. Ha az idő enged-
ni fogja, a következő szezonban is lesz 
koripálya. Végül, köszönöm mindenki-
nek az együttműködést, az ötleteket, a 
munkát és mindent, amit bárki is hozzá-
tett a MI JÉGPÁLYÁNKHOZ!

Fodor-Bödös István 
polgármester

A Mi Jégpályánk

Csoportkép a fehérvári hokisokkal



Tési Híradó 2017. február2

Őszbe fordult a bakony,
balladázó vad bakony,
a Hold nézi fél-vakon,
köd-hályoggal, fél-vakon.

A fák vének. Komolyak.
Százévesek. Komolyak.
Az erdőn köd gomolyog.
Opálos köd gomolyog.

Gyalogúton lépkedek.
Vándorbottal lépkedek.
Hullanak a levelek,
emlékek és levelek.

balladát zsong a bakony,
vándorrejtő vad bakony…

Mécs László pap-költő versének rész-
letével nyitottam meg polgármester úr 
bevezetője után advent első vasárnapján 
a tési iskola tornatermében Öveges Ernő 
festőművész Bakonyi látomás című tár-
latát.

Kinn az őszi-téli Bakony sejtelmes vi-
lága, benn egy hangulatosan berendezett 
terem fogadott minket az eljövetel adventi 
várakozásában. 

Ünnepi hangulatot á rasz tott minden: 
kedves karácsonyi dísztárgyak, szép fest-
mények, csendesen gyülekező és egymás-
sal barátságosan beszélgető emberek. 

Először voltam közösségi rendezvé-
nyen Tésen, mégis egy különleges érzés 
kerített hatalmába. Úgy tűnt, mintha 
ismerősök körében lennék. Az igazi falu 
sajátja ez. Magam a viharsarokból egy al-
földi faluból indultam, gyökereim örökre 
abba a tájba kapaszkodnak, ezért is va-
gyok érzékeny és ezért is szeretem az iga-
zi falut, melynek egyik fontos ismérve az 
összetartozás közösségi magatartása.

Az emberek szíve itt a decemberi vára-
kozás kezdetén valóban tárva volt a szép-
ség előtt, békesség és jóság árasztotta el a 

termet. A közös éneklés, amit hangszeres 
kíséret segített két pedagógus kolléga jó-
voltából, egészen családiassá és meghitté 
varázsolta a teret.

Aztán beszélgettünk, zsíros kenyeret 
ettünk, teát ittunk, egy kicsit megsimo-
gattuk egymás lelkét is.

Először voltam közreműködő Tésen 
közösségi rendezvényen, biztos, hogy 
nem utoljára!

 Pócsik József

Advent Tésen, avagy egy csöpp karácsony 2016-ban

•••  Tésen a jégpályának mindenki örül. 
Azért jó, mert ingyenes és szabadtéri, 
meg azért is, mert helyben van.

Van hol levezetni az energiát a gyere-
keknek és persze felnőtteknek egyaránt! 
Élvezzük ezt a téli sportot. Mert Tésen tél 
is van! Sarkadi család

•••  Szerintem a tési koripálya tök jó do-
log! Sportolhatok is, és kinn is lehetek 
a szabadban. Itt együtt szórakozhatok a 
családommal és a barátaimmal is. Na-
gyon szeretek korcsolyázni, de tudtunk 

szánkózni is a testvéreimmel a pálya 
mellett.  Vereb Szófi a réka

•••  Tés, a meglepeTések meglepeTése. 
Már nem csak szélmalom, kilátó, kovács-
műhely, kerékpár-utcanévtábla, hanem 
jégpálya is fogadja az idelátogatókat.

Az összefogás kiváló eredményeként 
egy jégpályát alakítottak ki az iskola ud-
varán. Bárki térítésmentesen korcsolyáz-
hatott rajta. Egy lelkes nagypapa még 
fakutyát is készített a botladozó csöpp-
ségeknek. A pálya mellett padok, kiváló 
levegő, közeli szánkózási lehetőség… 
Kell-e ennél több a téli sportoláshoz, ki-
kapcsolódáshoz?!

Mi Várpalotáról látogattunk el, hogy 
egy-egy kellemes napot töltsünk el 
Tésen.

Köszönet mindenkinek az ötlet meg-
születésétől a kivitelezésig.

Horváthné Bakos Ilona

Vélemények a jégpályáról
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Kedves Könyvtárlátogatóink! 

Állományunk újra és újra bővül. Nagyon sok szép és érdekes 
könyv érkezett megint a megyei könyvtár és az idei évtől ön-
kormányzatunk költségvetésébe betervezett 100.000 forintnak 
köszönhetően. A Gulág Emlékbizottság aján dékaként két pél-
dányban megkaptuk Menczer Gusztáv: A GuláG rAbtelepei 
című könyvét. Ajánljuk minden, a téma iránt érdeklődő figyel-
mébe. Továbbra is várjuk a könyvigényeket, és próbálunk min-
dent beszerezni. 
Kérjük, gyere el, iratkozz be, nézz körül! (Nem kerül sem-
mibe.) 

2017. február 24-én és 2017. február 25-én zárva tart, 
helyette 2017. február 23-án csütörtökön 14 órától 18 óráig 
lesz nyitva a könyvtár.

Borbásné Hajni

Könyvtári híreink Eseménynaptár

••• December 11-én, az Öröm vasárnap-
ján, a 2012-ben alakult Pueri Castelli 
gyermekkórus varázsolt ünnepi hangu-
latot a tési iskola nagytermébe. Gyer-
tyagyújtás után hallhattunk a „Vár gyer-
mekeitől” középkori egyházi énekeket, 
majd vidámabb Bárdos Lajos műveket, 
a végén pedig a kínai kereskedők bána-
táról énekeltek. Jó volt látni a Horváthné 
Dr. Csomó Orsolya és Kutenicsné Izer 
Viktória vezette gyermekkar tagjai kö-
zött tehetséges tési gyerekeket: Troják 
Barnust, Vereb Szofit! 

Köszönjük a szívmelengető élményt 
és a finom teát!

Juhász Istvánné

••• Polgármester úr kérésére advent 2. 
vasárnapján egy dalt adtam elő barát-
nőmmel, Kittivel. Nagy siker volt. Ezért 
a falukarácsonyon is részt vehettünk egy 
másik dallal sok színvonalas előadással 
együtt. Az adventi összejövetelkor teát 
és finom házi készítésű süteményeket is 
lehetett fogyasztani. A hangulat mindkét 
alkalommal nagyon meghitt és szeretet-
ben teljes volt. Nekem legjobban Marcsi 
monológja tetszett. A falukarácsonyon 

gyönyörű kézműves díszeket lehetett vá-
sárolni.

Jövőre is sikerüljenek ilyen jól ezek az 
összejövetelek!

Dénes Janka

••• Nagy örömmel vettük tudomásul, 
hogy az önkormányzat közös karácsonyt 
szervez a falunak. Kisfiammal, férjem-
mel és anyósommal együtt vettünk részt 
ezen a jeles eseményen.

Jó érzés volt együtt látni ezt a sok em-
bert, kiket a szeretet érzése, a közös ka-
rácsonyi dal eléneklése közelebb hozott 
egymáshoz. 

Külön örömmel töltött el, hogy kisfi-
am először szerepelt az óvodás társaival.

Színvonalas és változatos volt a műsor.
Csodálatos volt látni azt a boldogságot 

a gyerekek szemében, amit a kapott aján-
dék okozott. Köszönet érte.

Reméljük, jövőre is részesei lehetünk 
a falu egyik legszebb eseményének.

Nagyné Aigner Georgina

••• Nem jó, és nem is lehet egyedül ün-
nepelni. Az ember vágyik a közösségre, 
főként karácsony előtt, amikor gyermek 
és felnőtt egyaránt izgalommal készül Jé-
zus születésnapjára. Már hagyománnyá 
vált falunkban, hogy az adventi vasár-
napokon egy népes kis közösség együtt 
énekli az iskola nagytermében a kará-
csonyi énekeket. Én magam is örömmel 
készültem minden egyes alkalomra, és 

nem csalódtam. Ízlésesen feldíszített 
terem, meleg tea, zsíros kenyér és süte-
mény várta az érkezőket. Mindegyik va-
sárnapon más-más meglepetésben volt 
részünk. Hallottunk igei gondolatokat, 
vidám előadást a karácsonyi készülődés 
egyéni megéléséről, fiatalok énekeltek, 
zenéltek, és részesei lehettünk egy kiál-
lítás-megnyitónak. Az adventi vásárban 
gyönyörű kézműves dolgokat vásárol-
hattunk. A három adventi vasárnapot 
pedig a falukarácsony követte, ahol még 
nagyobb közösség volt együtt a Kultúr-
házban. A legifjabbaktól az idősebbekig 
nagyon tartalmas műsorral örvendeztet-
tek meg bennünket a szereplők. Fantasz-
tikus volt ez az összefogás. 

Jó megélni, ahogy formálódik a kö-
zösség, ahogy közelebb kerülünk egy-
máshoz és várjuk az újabb együttlétet. 
Sokat jelent egy falu életében az össze-
tartás. Szolgáljanak ezek az adventi ösz-
szejövetelek is példaként a jövőt illetően: 
így is lehet. 

Stanka Károlyné

Falukarácsonyról 

Az elkövetkezendő néhány hónapban az alábbi jelentősebb 
rendezvényeket tervezzük megvalósítani:
2017.  március 15. Az 1848-as forradalom és szabadságharc 

ünnepi megemlékezése az iskola nagytermében 10 órakor
2017.  május 6. VI. Bakonyi Vigasság a Kultúrházban és kör-

nyékén
2017. május 27. Tési Gyerekek Napja az iskola körül

2017. július 1. Tési Falunap

A Tési Híradó megjelenésének tervezett időpontjai:
2017. április 13.
2017. május 19.
2017. június 23.
2017. július 28.

Egyelőre eddig tervezünk, a következő félév időpontjait majd 
akkor átgondolva ismét megjelentetjük.
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Évértékelő 2016
Igen aktív, gyors esztendő volt a 2016-
os. Csak úgy falták egymást a hónapok, 
és lám, ismét elértünk egy magunk mö-
gött hagyott év értékeléséhez. Ilyenkor 
adunk számot az elvégzett munkáról 
és a kötelezően megvizsgálandó eleme-
iről.

A beszámolóm az alábbiak szerint 
épül fel:

Anyagi helyzetünk•	
Környezeti állapotunk•	
Kulturális és közösségi életünk•	
Mi történt az elmúlt évben?•	
Mit tervezünk a következőre?•	

Anyagi helyzetünk
Mindjárt az év eleje jelentős változáso-

kat hozott. Az addig monopol helyzetben 
lévő gáz- és áramszolgáltató mellett álla-
mi kezdeményezésre megjelentek újak 
is. Ez elsősorban adminisztratív kihívá-
sokat okozott, de némi megtakarítással 
is kecsegtetett. Szerencsére elmondható, 
hogy jó viszonyt sikerült kialakítani az 
MVM-mel, így mára már gördülékenyen 
tudjuk rendezni az ügyeinket. A gázellá-
tásban is lett új szolgáltatónk, a Főtáv. Az 
önkormányzat közintézményeit azonban 
továbbra is az E.ON látja el gázzal. A köz-
világítás is maradt az E.ON kezelésében, 
és ez a 2017-es évben is így lesz.

A pályázati önerőre tavaly félretett 
5 millió forintunk mintegy 120.000 Ft 
hozammal külön számlán van. Ehhez 
eddig még nem kellett hozzányúlnunk. 
Bár még jónéhány pályázatnak nincs 
meg az elbírálása, de a jelenlegi állapot 
szerint úgy tűnik, nem kell megkezde-
nünk, mert az idei évre is lesz néhány 
millió forint pénzmaradványunk, amit 
tovább tudunk vinni 2017-ben.

Kommunális adóból a 2016-os évre 
a kivetés 4.310.693 Ft volt, melyből be-
fi zetésre került 4.025.136 Ft. A görgetett 
tartozás ezidáig 1.828.099 forint. Túlfize-
tés 113.577 Ft. Elmondható, hogy a tava-
lyi évhez képest nincs nagyobb változás a 
követelés állományban. 

A helyi iparűzési adó bevétele 
3.683.265 Ft. Visszatérítés túlfizetésből 
113.750 Ft. Görgetett tartozás 733.596 Ft.

Gépjárműadó kivetés 3.782.852 Ft. 
Az önkormányzat 40%-os része ebből 
1.516.713 Ft.

Az adónyilvántartásunkban még 
min dig nincs rend. Nem naprakész az 
adatbázis, ami zavarokat, felesleges ügy-
intézést jelent az ügyfélnek és nekünk is. 
Sajnos a három településre egy ügyinté-
ző jut, így nagyon lassan megy a munka. 
A 2017. január 1-jétől bevezetésre került 
ASP (egységes közigazgatási informati-
kai rendszer) beüzemelése, betanulása 
további időt fog elvenni a kollégáktól, de 
ha egyszer összeáll a teljes rendszer, ak-
kor talán ezen az említett problémán is 
segíteni fog.

Költségvetésünk nagyjából a tavalyi 
szerint alakult, az óvodai fenntartáshoz 
kellett többet hozzátennünk a gyerek-
létszám csökkenése miatt. Likviditási 
problémánk nem volt, minden köte-
lezettségünket időre ki tudtuk fizetni. 
Gazdálkodásunk továbbra is takarékos 
és megfontolt.

Környezeti állapotunk
Nem egyszerű dolog és talán felesleges 

is ugyanarról a statikus témakörről évről-
évre beszámolni. Környezeti állapotunk 
változatlannak mondható. A rendszerek 
működnek, de mindnyájan tapasztaljuk, 
hogy elsősorban a vízi közműveinkre 
már nagyon ráférne a felújítás. A szenny-
vízhálózaton is egymás után hibásodnak 
meg a gépek, ami szintén arra utal, hogy 
figyelmet kell fordítani ezekre az egysé-
gekre. Ide vonatkozó információ, hogy 
elkészítettük Tés Község vízkár-elhárítá-
si tervét, amit elfogadásra elküldtünk a 
vízügyi igazgatóságnak.

A hulladék elszállítás is szigorúbb fel-
tételek mellett történik, amióta ez a terü-
let is állami kezelésbe került. Az viszont 
örvendetes, hogy egyre többen veszik 
igénybe a házhoz menő szelektív hulla-
dékgyűjtést.

A közbiztonságunk évről-évre jó 
minősítéseket kap a különböző beszá-
molókban. Valóban! Számunkra szinte 
természetes állapotok máshol komoly 
kihívást jelentenek a település vezetők és 
a rendőrség számára.

Itt jegyzem meg, hogy a Generali 
Biztosító pályázatán az óvoda, az önkor-
mányzat és a Várpalotai Rendőrkapitány-
ság közös munkájának köszönhetően az 
óvodánk 180.000 Ft-ot nyert a tési gyere-
kek forgalom biztonsági felkészítésére.

Kulturális és közösségi életünk
A 2016-os évben ráerősítettünk ezen 

nem kötelező, de igen fontos feladatunk-
ra. Az év elején átadtuk a pályázati és sa-
ját pénzből felújított és kibővített könyv-
tárunkat. Ezzel egy plusz teret hoztunk 
létre közösségi alkalmakra, valamint 
rendkívül barátságos, nyugodt környe-
zetet biztosítva az olvasni szeretők szá-
mára. Mindezek mellett a gyermekrész 
valódi élményt nyújt a gyerekeknek az 
önfeledt játékhoz. A számítógépes terem 
pedig mindenki számára lehetőséget biz-
tosít a virtuális világ megismeréséhez, 
használatához. A könyvtár állományának 
gyarapítása fog feladatot adni az elkövet-
kezendő időszakban. Ehhez a komoly fel-
adathoz nyújt segítséget az Eötvös Károly 
Megyei Könyvtár, mellyel változatlanul 
kiváló kapcsolatot ápolunk. Ezen felül 
még további segítséget is nyújtanak kö-
zösségi programok szervezésében, finan-
szírozásába. Ezúton is szeretném kifejez-
ni hálánkat az összes segítségért.

Ebben az évben kezdtük el vagy kezd-
tük újra a gyereknap megszervezését. 
Jó ötletekkel, jó programokat kínáltunk 
a gyerekeknek és a szüleiknek is, így az 
egész család együtt tudta átadni magát 
a közös élményeknek. A visszajelzések 
alapján érdemes volt foglalkozni ezzel a 
témával is. Bízom benne, hogy ismét ha-
gyományt tudtunk teremteni.

Hagyományt teremtettünk az adven-
ti időszak vasárnapi alkalmainak meg-
tartásával is. Már külön programokat is 
beterveztünk, és bízom benne, ez a kez-
deményezésünk tovább fog fejlődni, és 
minőségi rendezvénnyé válik.

Mi történt 2016-ban?
Mint azt már az előzőekben megemlí-

tettem, az év elején befejeztük és átadtuk 
az új könyvtárunkat, valamint a tavasz 
közepére elkészült az I. Világháborús 
szobor felújítása. Részben megoldottuk 
a régi hivatal csapadékvíz elvezetését. 
Azért részben, mert az utcafronton ez 
még várat magára, itt egy bonyolultabb 
problémát kell kezelnünk.

Ahogy a tavalyi beszámolóban jelez-
tem 2016 a pályázatok éve lesz. Ennek 
megfelelően készítettünk elő mindent. 
Energetikai tanulmányok, tanúsítványok 
elkészítése szükségesnek mutatkozott, 
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Újra a 60 literes hulladékgyűjtő 
beszerzéséről

Eljutott hozzánk a híre, hogy néhányan 
szeretnének 60 literes kukát, ezért újra 
meghirdetünk egy beszerzési akciót. 
Várhatóan az edény ára 7000 Ft/db körül 
lesz. Ez megint attól függ, hogy hányan 
jelentkeznek. Bár az edényt bárhonnan 
beszerezhetik, mégis célszerű lenne a 
tavaly bevált cégtől venni, mert ha nem 
lesz szabványos, a Depónia nem fog 
szerződést kötni. Egyéb feltételek nem 
változtak, tehát az önkormányzat ad iga-
zolást az egyedüli háztartásoknak, mivel 
csak azok igényelhetik ezt a méretet, és a 
Depóniát is mi értesítjük. 
Kérjük, igényét 2017. március 3-ig jelez-
ze a hivatal telefonszámán: 88/589-431!

•••

A magaságyásokról
Tájékoztató előadás lesz a hivatal tanács-
termében a magaságyások praktikus elő-
nyeiről és elkészítésének praktikáiról. Az 
előadó – Kellerné Szász Anikó a Berhidai 
Kertbarát Kör vezetője – szerint érdemes 
eljönni, új lendületet kaphatnak a ker-
tészkedő tésiek. Anikó még más érde-
kességekkel is szolgál! Jöjjenek el 2017. 
március 9-én 1700 órára, érdemes!

Ismét metszési bemutató
Immáron hagyományosan, így tavasz 
elején metszési bemutatót szervezünk. 
Ezt idén is Kövi Lajos képviselő úr vállal-
ta fel, és biztosítja is rá a helyszínt.

Időpont: 2017. március 11. 1400 óra
Helyszín: Táncsics Mihály u. 65.

Várunk mindenkit szeretettel  
és egy kis zsíros kenyérrel!

FARSANG! 
Szeretettel invitálunk mindenkit a 2017. 
február 24-én megrendezésre kerülő 
farsangi napra, mely reményeink szerint 
hagyománnyá válhat. A legkisebbektől a 
tiniken keresztül az idősebb korosztályig 
mindenki számára élményt nyújtó prog-
rammal készülünk.

Ez lesz az első ilyen, leszűrjük a ta-
pasztalatokat. Kérünk mindenkit, akinek 
van ötlete, ne tartsa magában, hogy ezt a 
jövőbeni új eseményt minél színesebbé 
tegyük falunk életében!

Kérjük, jöjjenek el, lehetőleg öltöz-
zenek be! Töltsünk együtt egy vidám 
napot!

A részletes programról a plakáton tá-
jékozódhatnak.

•••

Rövid hírek, értesítések

még mielőtt a pályázati anyagok megal-
kotásának nekiálltunk volna. Ezeket el-
készíttettük, a hivatali épületről – értve 
ez alatt a teljes épületet –, az óvodáról 
és a kultúrházról. A tanulmányok alátá-
masztották elgondolásainkat, miszerint 
ha lehetőség nyílik ezen épületek energe-
tikai felújítására, akkor mindenképpen 
álljunk neki. Így amikor megjelentek 
a pályázati kiírások, már tudtuk, hogy 
mire és milyen módon fogunk anyagot 
beadni. Az óvoda és az iskola épületére 
TOP-os kiírás szerint találtunk lehetősé-
get. Szintén TOP-os pályázat keretében 
adtuk be az ipari területünk közművesí-
tésére anyagot. Sajnos ezidáig még nincs 
információ az elbírálások megtörténté-
ről. Mivel ezek a legnagyobb volumenű 
projektek lennének, ezért némileg bi-
zonytalannak érzem az ez évi tervezést. 
További beadott pályázataink:

A Belügyminisztérium felhívására két 
pályázatot adtunk be, egyet az orvosi ren-
delő épületének energetikai felújítására, 
a másikat a Táncsics utcai járda önkor-
mányzati tulajdonában lévő szakaszának 
felújítására. Előző nyert, a másik tartalék 
listára került, viszont mi ezt újra beadtuk 
az adósságkonszolidációban nem része-
sült települések számára kiírt felhívásra, 
amiben viszont már elfogadták, így öröm-
mel tájékoztatom önöket, hogy ez évben 
ezzel is növekedett feladataink mennyi-

sége. A kultúrház részleges felújítására 
is nyújtottunk be anyagot, ami szintén 
nyertesnek mondható, de némi csalódást 
jelentett a megítélt összeg, hiszen az igé-
nyelt támogatás töredékét kaptuk csak 
meg, így a tervezett célok semmiképpen 
sem valósíthatók meg. A testület keresi a 
megoldást, mit is kezdjünk ezzel a pénz-
zel. Szintén nyert a Gulág Emlékbizottság 
által kiírt pályázatunk. Ez 4 millió Ft-ot 
jelent, amiből felújítjuk a térkövezést, és 
egy új szobor is kerül a régi emlékoszlop 
helyére. A szabadtéri kondiparkra be-
nyújtott pályamunkánkról továbbra sincs 
döntés. A Vis-major pályázatunkat azon-
ban elfogadták. A nyári viharkárok enyhí-
tésére elköltött mintegy 3,7 millió Ft-ból 
előlegként visszajött 2,2 millió, és a még 
bennmaradt 1,5 millió Ft-unk is meg-
érkezett. Fontos megjegyeznem, hogy a 
védekezésre elköltött összeg 10%-át az 
önkormányzatnak kellett állnia, vagyis a 
1,5 millióból még az önrészt le kell vonni.

Mi várható?
Jelenlegi tudásunk szerint ebben az 

uniós ciklusban van a legnagyobb lehe-
tőség pályázati pénzek elnyerésére, ezért 
továbbra is a pályázatok figyelése, meg-
írása és menedzselése lesz a prioritás. 
Ezeken felül természetesen az elnyert 
projektek megvalósítása is beemelke-
dett a feladataink sorába. Új feladat lesz 

a már említett, kormányzati szándékból 
bevezetendő ASP rendszer integrálása a 
hivatali ügymenetbe. Az átállás várható-
an plusz időt, energiát fog lekötni. Saját 
véleményem szerint ez az első félévben 
jelent majd problémát. 

A 2017-es évben már a falukép javítá-
sára is jut pénz. Virágosítással és egyéb 
tájépítészeti megoldásokkal kívánjuk 
javítani a település hangulatát. Továbbra 
is feladatnak tekintem a Tés–Várpalota 
közötti útszakasz felújítását szorgalmazó 
tevékenységet. Szintén a közlekedéshez 
kapcsolódó vesszőparipám a gyermekek 
iskolába járását segítő buszjárat új idő-
pontra helyezése. A 10 órási busz vissza-
állításával nincs kétségem a közlekedési 
vállalat jó szándékát illetően, ezért remé-
lem, ha lehetőség adódik rá, a gyerekek 
járatát is megváltoztatják.

Kapcsolataink a környező települések-
kel baráti módon fejlődnek, és a nagyobb 
szolgáltatók és szervezetek is hasonló 
módon viszonyulnak hozzánk. Beszámo-
lóm összegzéseként elmondhatom, hogy 
egy feszített tempójú év áll mögöttünk, 
és nincs kétségem afelől, hogy a 2017-es 
esztendő is hasonló módon fog nyomot 
hagyni községünk életében.

Fodor-Bödös István 
polgármester
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2017. február 24. péntek

16.00–17.00  Varázskréta – zenés, rajzos gyermekműsor,
Dominek Annával a Petőfi  színház művésznőjével 
és Jákói Betty zenei előadóval

17.00–18.00 Jelmezek díjazása, álarckészítés

18.00–21.00 Beöltözős Tinidiszkó játékos extrákkal

21.00–kifulladásig Maskarás farsangi batyus bál élőzenével

A belépés ingyenes!A program a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
keretében, a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár 
támogatásával jön létre. A gyermekprogramok ideje alatt inni- és harapnivalóról gondoskodunk!
keretében, a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár 

Itt van az adóbevallások időszaka
Itt van az adóbevallások időszaka. Szerencsére van Tésen néhány szervezet, melyeknek nagy segítséget 
tudnak nyújtani 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 kíván az 1%-ról, és leadja az 
általa kiválasztott szervezet adószámát.

bakony Virágai Hagyományápoló egyesület adószáma: 18933565-1-19
„A Helyi Közművelődésért és Kultúráért” 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 lehet felajánlani:
Magyarországi evangélikus egyház technikai száma: 0035

Magyar Katolikus egyház technikai száma: 0011
Magyarországi református egyház technikai száma: 0066

Szeretettel meghívunk minden
TÉSI és CSŐSZPUSZTAI LAKOST

a 
2017. március 15-én 10 órakor 

kezdődő ünnepi műsorunkra, 
melyen az

1848/49-es forradalom és szabadságharc
eseményeire emlékezünk.

Helyszín: 
az iskola nagyterme

Közreműködők: 
Bakony Virágai Népdalkör,

Széllelbéleltek

MÁRCIUS 15.
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A magyar népesség egészségi állapo-
ta katasztrofálisan rossz. A halálozás 
mértékét mutató számok olyan maga-
sak, hogy Magyarország világviszony-
latban „dobogós helyen” áll. 

A halálokok között a szív- és érbeteg-
ségek állnak első helyen az összes halá-
lozás mintegy felét okozva. A halálozás 
mintegy negyedéért a daganatos beteg-
ségek felelősek. A betegség miatt elvesz-
tett életévek számát tekintve azonban ez 
az arány megfordul: a daganatos betegsé-
gek miatt elvesztett életévek száma mint-
egy kétszeresen meghaladja a szív- és 
érbetegségek miatt elveszett életéveket, 
mert a rák fiatalabb életkorban „öl”. E 
betegségek népegészségügyi fontossága 
tehát kiemelkedő. A születések számát 
messze meghaladó halálozás jelentősen 
hozzájárul a népességfogyáshoz. Az or-
vostudomány mai állása szerint, a be-
tegségteher mérséklésére hosszú távon a 
betegségmegelőzés, a halálozás mérsék-
lésére közép- és rövidtávon a szűrővizs-
gálat a legígéretesebb stratégia.

A betegségek nem „derült égből vil-
lámcsapásként” törnek ránk, hanem egy 
időben akár évekre elhúzódó, több sza-
kaszból álló folyamat eredményei. Az 
általunk megélt betegség csak „a jéghegy 
csúcsa”.

A megbetegedések, és a halálozás ará-
nya arra mutat, hogy a daganatos bete-
gek többsége előrehaladott állapotban 
kerül kórismézésre és kezelésre az egész-
ségügyi ellátórendszerbe, amikor a beteg 
még kezelhető ugyan, de eredményes 
gyógyításának a kilátásai már korláto-
zottak. Ez a helyzet annak ellenére, hogy 
az orvostudomány mai állása szerint a 
daganatos betegségek miatt bekövetke-
zett halálozás egy jelentős hányada elke-
rülhető lenne. Az elkerülhető halálokok 
körébe tartoznak azok a daganatos be-
tegségek, amelyek korai, még tünetmen-
tes állapotban szűrővizsgálattal felismer-
hetőek, mert ezek idejében elkezdett 
kezelésével még teljes gyógyulás érhető 
el. Ha Magyarországon a lakosság leg-
alább 70%-a részt venne az egészségügyi 
ellátórendszer által felkínált szűrővizs-
gálatokon, a szervezett szűrés bevezeté-
sét követő 5–7 éven belül évente mintegy 
1500–2000 személy idő előtti halálozása 

elkerülhető lenne. Ez jelentősen hozzájá-
rulna a népesség egészségi állapotának 
javulásához.

A szervezett szűrést az egészség-
ügyi ellátórendszer, ha úgy tetszik: a 
„hatóság” kezdeményezi. Nagy lakos-
ságcsoportokra terjed ki, olyanokra, 
akik életkoruk alapján a célbetegségre 
veszélyeztetettnek minősülnek. (Mert 
nagyobb tömegeket vesz célba, nem 
hagyományosan „orvosi”, hanem „nép-
egészségügyi” tevékenységnek tekintik). 
Az alkalomszerű szűréstől abban külön-
bözik, hogy „adminisztratív eszközök” 
alkalmazásával, azaz a veszélyeztetett 
életkorban lévők személyes meghívása 
útján igyekszik elősegíteni, hogy mi-
nél teljesebb számban vegyenek részt a 
szűrővizsgálaton. A szakmai közmeg-
egyezés szerint szervezett, azaz szemé-
lyes megszólításon, meghíváson alapuló 
szűrővizsgálatot csak abban az esetben 
kezdeményezhet az egészségügyi ellá-
tórendszer, ha az alkalmazandó szűrési 
módozat eredményességére már van 
tudományos bizonyíték, azaz csökkenti 
a célbetegségből származó halálozást a 
népességben. Ennek a feltételnek máig 
három szűrési módozat felel meg:

EMLŐSZŰRÉS
önvizsgálattal, kortól függetlenül; 45–65 
év közötti nők kétévenkénti mammográ-
fiás vizsgálatával. 

A mammográfiás szűrővizsgálaton a 
45 és 64 év közötti tünet- és panaszmen-
tes asszonyok vegyenek részt! Az emlő-
rák előfordulása ugyanis ebben a korban 
a leggyakoribb. A fiatalabb nők esetében 
a mammográfiás szűrővizsgálat ered-
ményességét valószínűleg az korlátozza, 
hogy a még hormonok hatása alatt álló, 
működő emlő állománya sokkal tömöt-
tebb, mint később, a rendszeres havi vér-
zés abbamaradása után, ezért a röntgen-
vizsgálat nem képes észrevenni a kicsi, 
még nem tapintható csomókat. 

Fontos! Akárhány éves, ha az emlő-
iben bármi rendellenességet észrevesz, 
ne várjon a szűrővizsgálatra, hanem ké-
sedelem nélkül forduljon orvoshoz!

Minden 45–65 év közötti asszony két-
évente egyszer személyes, nevére cím-
zett meghívólevél útján meghívást kap 
a mammográfiás szűrővizsgálatra. A 

meghívólevélben a szűrés szervezői pon-
tosan értesítik arról, hogy hol és mikor 
számítanak a meghívott megjelenésére. 
A meghívólevélben megadott időpontot, 
vagy időpontokat a felesleges és kényel-
metlen várakozás elkerülése érdekében 
érdemes betartani. Ha a megadott idő-
pont a meghívott asszonynak nem felel 
meg, lehetősége van telefonálni a szű-
rőállomásra, és az adminisztrátorral új, 
megfelelő időpontot egyeztetni. Azok-
nak, akik az első meghívásra nem jelen-
nek meg szűrővizsgálaton, három hónap 
elteltével emlékeztető levelet küld.

MÉHNYAKSZŰRÉS
a 25 és 65 év közötti nők háromévenkén-
ti citológiai vizsgálatával. A szűrővizs-
gálatot személyes meghívás előzi meg. 
Az Országos Szűrési Nyilvántartástól 
minden 25–65 év közötti nő személyes 
hangú, nevére címzett meghívólevelet 
kap, amelyben a szervezők felhívják a fi-
gyelmét a szűrővizsgálat mibenlétére és 
fontosságára, és azt tanácsolják, hogy ke-
resse fel a lakóhelye szerint illetékes nő-
gyógyászati szakrendelést, vagy kórházi 
nőgyógyászati osztályt (ezek címmel el-
látott listáját mellékeljük), vagy a területi 
védőnőt a szűrővizsgálat elvégzése céljá-
ból. Fontos, hogy az asszony vigye ma-
gával a meghívólevelet, amelynek alsó, 
perforált harmadát a kenetvevő letépi, 
és az Országos Szűrési Nyilvántartásnak 
visszajuttatja. (Ez arra szolgál, hogy iga-
zolja: a méhnyakszűrés megtörtént.)

VASTAGBÉLSZŰRÉS
az 50–70 év közötti férfiak és nők eseté-
ben a székletbeli rejtett vér laboratóriu-
mi kimutatása útján.

Minden 50 és 70 év közötti férfi és nő 
háziorvosától postán, vagy személyesen 
eljuttatva, névre szóló, személyes han-
gú levelet kap, amelyben tájékoztatja a 
címzettet a szűrővizsgálat lehetőségéről, 
céljáról, módjáról, a várható eredmények 
jelentéséről és jelentőségéről, és a vizsgá-
lat korlátairól is. A levéllel együtt kis „pá-
ciens” csomagot: mintagyűjtő csöveket is 
kézhez kap, amelyhez használati utasítás 
van mellékelve; ez leírja a tennivalókat, 
beleértve a mintavétel ajánlott módját és 
tárolását is. A szűrővizsgálat eredményé-
ről és az esetleges további tennivalókról 

A szűrővizsgálatok fontosságáról
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a vizsgált személy a háziorvosa útján 
kap értesítést. Ha az eredmény negatív, 
2 év elteltével a szűrővizsgálat ismételt 
elvégzését helyezik kilátásba. A nem-
negatív szűrővizsgálati eredmény nem 
jelent egyértelműen pozitív eredményt. 
Csak annyit jelent, hogy a székletmin-
tában vér nyomai mutathatók ki. A vér-
zés eredetét további vizsgálatokkal kell 
tisztázni. A vizsgált személyt – a további 
tisztázó vizsgálat elvégzése céljából – há-

ziorvosa egy olyan kórházba utalja be, 
ahol kolonoszkópos vizsgálatot tudnak 
végezni. Ezzel a vastagbélbe a végbélnyí-
láson át felvezetett vékony, hajlékony op-
tikai eszközzel a vastagbél nyálkahártyá-
ja a vastagbél teljes hosszában láthatóvá 
tehető, azaz a szem ellenőrzése mellett 
centiről-centire végig tudják nézni, és 
így meg találni a vérzés eredetét. Ezzel 
a vizsgálattal minden kétséget kizáróan 
meg lehet állapítani, hogy a vastagbél-

ben van-e, vagy nincs-e vérző polip, vagy 
daganat. Ha polipot találnak, azt egyút-
tal el lehet távolítani. Ha daganatot talál-
nak, gondoskodnak a további szakorvosi 
ellátásról.

Tegyünk egészségünkért! Jelenjünk 
meg a felkínált szűrővizsgálatokon, jár-
junk nyitott szemmel!

Forrás: www.antsz.hu

Juhász Vivien

Az egyre jobban elterjedő kertészkedési 
mód lényege, hogy olyan helyen is ter-
meszthetünk növényeket, ahol eddig a 
talajviszonyok ezt nem tették lehetővé, 
vagy nehezítették azt. Például agyagos, 

belvizes, gyomokkal sú-
lyosan fertőzött, kötött 
talajokon. További elő-
nye, hogy olcsó, egyszerű 
anyagokból (pl. raklap) 
könnyen megépíthető. 
Sokkal kevesebbet kell 
öntözni és gyomtalaní-
tani, egészséges, vegy-
szermentes nö vényeket 
nevelhetünk kevesebb 
kártevővel. Kerti föld-
del, némi komposzt és/
vagy szerves trágyával 

elegyítve tölthetjük fel. Időseknek, moz-
gásukban korlátozott kertészkedni ked-
velők számára is lehetőség nyílik a friss 
zöldségek termesztésére, hisz ülve is vé-
gezhetők az alapműveletek.

A polgármester úr meghívására erről 
a növénytermesztési rendszerről tartok 
Önöknek tájékoztatót 2017. március 
9-én (csütörtökön) 17 órakor az ön-
kormányzat tanácstermében. A Berhidai 
Kertbarát Kör nevében várok mindenkit 
szeretettel, aki kertészkedik, vagy éppen 
most kezd bele a kertészkedésbe. Az 
előadásra hozok magammal ajándékba 
a kertbarátkör által szaporított egyedi 
növények magjából, és még más érde-
kességet is bemutatok az érdeklődőknek. 
Jöjjenek el, ismerjék meg az új lehető-
ségeket, beszélgessünk közös szenvedé-
lyünkről!

Kellerné Szász Anikó 
Berhidai Kertbarát Kör vezetője

Kertészkedjünk magaságyásokon

Idén immár második alkalommal kerül megrendezésre a Tési Falunap keretein belül  
a TÉSI TRAKTOROS-MOTOROS BENZIN-GÁZOLAJGŐZÖS FELVONULÁS.
Ugye, még mindenki emlékszik a tavaly felvonuló traktorokra, motorokra? 
Úgy gondolod, hogy idén TE nyernéd a traktorszépségversenyt?
Akkor HAJRÁ!
Már most lehet tervezgetni az egyedi építésű, díszítésű, 
motorizált sörösrekeszt, kerti csettegőt, quadot,  
motoros talicskát….
Vajon kinek lesz a legötletesebb,  
legdíszesebb, legérdekesebb  
járműve?
Szervező: Diósi Zsuzsi

2017. május 6.  
VI. Bakonyi Vigasság és Regionális gyermeknéptánc találkozó 

sok újdonsággal és meglepetéssel várja Önöket a tési Kultúrházban és annak környékén!


