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FALUNAPI CSALOGATÓ
Néhány nap, és ismét összegyűlhetünk az
iskola körül, hogy kellemesen eltöltsünk
néhány önfeledt órát családunkkal, barátainkkal, rég nem látott ismerősökkel.
Bizonyára lesznek olyanok, akik először
járnak nálunk, lesznek olyan fiatalok,
akik először maradhatnak ki éjszakára,
és netán ezen alkalommal szökik szárba
egy szépreményű szerelem.
A jól megszokott programok mellett
lesz néhány új fellépő és lesz egy-két
friss kiegészítő elem is. Nem hat az újdonság erejével a délelőtti gyerekprogram, de mégis új lesz, mert a Kultúrházban ezúttal nem bábszínház lesz,
hanem Dominek Anna színművésznő
és Jákói Betty egy roppant kedves kis
zenés műsorral fogja lekötni a gyerekek
figyelmét. Ezalatt az idő alatt az iskola udvarán az ismert helyen már ropog
majd a rőzse a bográcsok alatt, talán már
eldöntötték a csapatok, mi is készül a
bográcsban, és már talán elfogy az első
adag „védőital” is. Ekkorra már a „kártyaszalonban” is pezsegni fog az élet.
Kibic nem lévén betlizni fog valaki, sőt
bemondja az ultimót, és mire delet üt a
templom harangja Fedák Sári is „megjelenik” a lelkes „biblia”forgatóknak. A
„védőital”fogyasztást a versenyzők ebben a szekcióban is kötelezően betartják,
tudniillik a kártya is – akárcsak a fakanál – anyagát tekintve erősen szárítja a
légutakat. A főzéshez párosuló jókedv fokozására szerződtettünk egy profi ceremóniamestert – inkább mesterasszonyt
– Lakatos Ézsiás Anita személyében. Ő
velünk marad egészen estig, így megnyerő személyiségével fogja egy álló napon
keresztül segíteni a hangulat alakítását.
Az ő jelenléte is újdonság lesz.
A legnagyobb erősítést az ovi udvarára
tervezett „gyerekvilág” kapta. Egyrészt
megnöveltük a játékra jutó időt, másrészt
új attrakciókat is bevetünk a gyerekek és

szüleik nagyobb elégedettségére. Lesz
külön csúszdás légvár és lesz egy ugrálós légvár is. Ismét várja a gyermekeket
a népszerű népi játszóház a szeretett fajátékokkal, és lesz egy teljesen új elem,
egy 6 méter magas kétpályás mászófal is
a hozzá tartozó személyzettel együtt. Kíváncsian várjuk, milyen aktivitás övezi
majd ezt az eszközt. Megjegyzem, felnőttek is nyugodtan kipróbálhatják a falat
és ezáltal magukat is. Nem hagyhatjuk
ki a beharangozásból a gyerekek nagy
kedvencét, a csillámfestést sem. A családsegítős hölgyek lesznek segítségünkre
a pillangók pingálásában.
Kísérőprogramnak lett meghirdetve a
fotópályázat. Reményeink szerint idén is
bőséggel érkezik kép, amiből válogathat
a szakmai zsűri és a közönség is. Erre 15
és 17 óra között lesz lehetősége mindazoknak, akik érdeklődnek és szavazni
szeretnének a nekik legjobban tetsző
képre. Kiemelt programként szerveztük
meg a tési kötődésű Molnár Gyula festő
kiállítását is, amit 15 órától 20 óráig lehet
megtekinteni.
A délutáni program nagyjából a
megszokott ritmusban fog zajlani. Idén
minden fellépő a pályán lesz, mivel több
olyan elem van, ami a teret igényli. A helyi Árvalányhaj néptánccsoport és a Bakony Virágai Népdalkör fellépése mellett
ismét lesz – a szinte már helyinek számító –- Vision Kids Hip-Hop Tánciskola
növendékeinek műsora, és Rács Richárd
nagy tehetségű fiatal billentyűs barátunk virtuóz szintetizátorjátéka. Azért
itt is megjelenik egy debütáló csapat,
a Gerence Néptáncegyüttes Vastag Richárd vezetésével.
A sztárvendégünk ismét este 20 órakor lép a tési nagyérdemű elé. Ő nem lesz
más, mint a Crystal együttesből, az országos és közösségi médiából jól ismert
KASZA TIBI! Minden bizonnyal egy iga-

zán jó hangulatú műsorban lesz részünk,
ami kellő alapot fog képezni az utána
következő utcabálhoz. Ebben az esetben
is formabontó megoldást választottunk,
ugyanis egy DJ. csapatot kértünk fel a
megfelelő katarzis biztosítására. Szuper
hangtechnikával készülnek, direkt a közönség kéréseinek megfelelően keverik
majd a zenét, és mindezt megtoldják egy
karaokebetéttel is. A bátor éneklésre vállalkozó fiatalokat egy profi karaokeénekes
fogja segíteni a kibontakozásban.
Mindent összevetve izgalmasnak
ígérkezik a július 1-je. Tudomásom szerint ebben az időpontban még nem volt
Falunap, így ez is újdonság lesz. Hogy ez
lesz-e a legjobb Falunap? Ki tudja?! Az
biztos, hogy sokat dolgoztunk érte, és
még szombaton is lesz munkánk bőven.
De mindez nem érdekes, hiszen azért
csináljuk, hogy ismét összegyűlhessünk
az iskola körül, hogy kellemesen eltölthessünk néhány önfeledt órát a családunkkal, barátainkkal, rég nem látott
ismerősökkel, és hogy ezen a délutánon
szárba szökkenjen egy-két szépreményű
szerelem.
FBI
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Hírmozaik
• Ismét lesznek táborozó cserkészek
Tésen! Március elején keresett meg egy
vezetőjük, aki sokat hallott a „legendás
2015-ös tési táborozásról”, és úgy döntött, elhozza közénk a közel 60 tagú csapatát. Ők is az iskola épületében vesznek
szállást július 10-től 16-ig. Bízom benne,
hogy ezek a gyerekek is szívükbe zárnak
minket, és örömmel mesélnek majd a
világnak Tésről és a Tésen szerzett élményekről!
• Többen kérdezték, hogy mikor kezdjük meg a Táncsics utcai járdaszakasz

építési és az orvosi rendelő szigetelési
munkáit. A testület az utolsó döntés
előtt áll, így minden bizonnyal a nyár
folyamán nekilátunk a kivitelezéseknek,
annál is inkább, mert az idén meg kell
valósítanunk mindkettőt. Elsősorban a
járda felújításával kapcsolatban minden
érintett lakóval szeretnénk egyeztetni
a munkálatokról. Addig is ha kérdésük
támadna, keressenek nyugodtan, örömmel veszem!
• A muskátlikkal kapcsolatban is érkeztek kérdések. Először is szeretném
ismételten megköszönni mindazon lakosoknak a segítségét, akik átmenetileg
befogadtak magukhoz 5–10 virágot.
Nagyra értékeljük önzetlen magatartásukat a közösség nevében is. Június
elején tudtam csak elküldeni az E.ON
munkatársainak a darabszám és helymeghatározás szerinti kérelmet. Készülnek a tartók, reményeim szerint
hamarosan elkezdhetjük felrakni őket.
Addig is kérném mindenki türelmét, és
ha valakinek időközben úgy alakulnak a
dolgai, hogy nem tudja gondozni a nála
elhelyezett muskátlikat, szóljon nyugodtan, és elhozzuk tőle, keresünk másik
befogadó családot. Ez a kezdet valóban
a mondás szerint alakult, de töltsön el
mindnyájunkat örömmel az, hogy ha felkerülnek, szebbé teszik környezetünket,
nem beszélve arról, jövőre már nem kell
ugyanezt a folyamatot végigcsinálnunk.
Fodor-Bödös István polgármester
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Tés első tiszteletbeli bohócdoktora

Szívből gratulálunk Preszter Milánnak, aki egy rajzpályázaton nyerte el
bohócdoktori kinevezését.
A pályázók „Betegség és Gyógyítás” témájában nyújthatták be alkotásaikat. Milán az általános iskolai
rajzszakkörön készített munkájával
nevezett, és országos II. helyezést ért
el! Az értékes ajándékcsomag mellett

tiszteletbeli bohócdoktorrá választották.
Büszkék vagyunk Rád!
Várjuk a többi tési tehetség sikereinek hírét! Kérjük, jelezzék nekünk, hogy
beszámolhassunk róluk is!

Figyelemfelhívás
A Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ kérésének eleget téve az
alábbi levelet tesszük közzé.
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Életbe lép a Településképi Törvény
2016. július 1-jén megjelent a Településképi Törvény.
A törvény lehetőséget ad a helyi közösségeknek településük, arculatuk szabályozására. Ezáltal a jövőben nagyobb
lehetőség adódik épített környezetünk
megóvására, környezeti értékeink védelmére, valamint meghatározhatjuk településünk fejlődési irányát.
A törvény és a végrehajtási rendelet
alapján valamennyi településnek 2017.
október 1-jéig meg kell alkotnia és hatályba kell léptetnie településképi rendeletét.
A rendeletet megelőzően annak
alapját képező Településképi Arculati
Kézikönyvet kell készíttetni, a rendelet
szabályai és a miniszterelnökség által kidolgozott minta alapján.
A Településképi Arculati Kézikönyv
(TAK) és településképi rendelet elkészítése minden település számára kötelező.
A törvény célja, hogy a helyi közösségek
gondolják végig, milyen települési környezetben szeretnének élni, valamint
széleskörű polgári párbeszéd alakuljon
ki arról, hogy milyen környezetben szeretnének családjaik számára lakóhelyet
biztosítani.
A kézikönyv és majdan a rendelet Tés
teljes közigazgatási területére készül. A
kézikönyvben – a településképi követel-

Néptánctábor
Augusztus 16–19 között
Tésen vár az Árvalányhaj
néptánccsoport!
A programokból:
- tánctanulás
- kézműves foglalkozás
- közös sütögetés
- népi játékok

Bővebb információ
és jelentkezés:
Lippert Ferencnél

mények megalapozására – meg kell határozni
• a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit,
• a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket,
arculati jellemzőit és értékeit,
• a településkép minőségi formálására
vonatkozó javaslatokat, valamint a
településképhez illeszkedő építészeti
elemeket,
• a helyi építészeti örökség területi és
egyedi védelmét,
• a tájképi elemeket / területi építészeti
és egyedi építészeti értékek/,
• a reklámhordozókra, reklámberendezésekre, cégérekre és reklámhordozásra alkalmas egyéb műszaki berendezésekre és egyéb településképet
befolyásoló műszaki berendezésekre
vonatkozó elvárásokat.
Tés Község Önkormányzata határozatban döntött a kézikönyv elkészíttetéséről és a településképi rendelet megalkotásáról. A településen működő civil
szervezeteket, egyházakat és a lakosságot
partnerként vonjuk be a munkába.
Így ezúton kérjük a lakosságot, hogy
amennyiben ez ügyben segítséget kívánnak nyújtani a Településképi Arculati
Kézikönyv készítésében, illetve javaslatuk van a településkép, -arculat jövőbe-

ni kialakítására, azt írásban tegyék meg
a főépítész asszony felé az alábbi e-mail
címen: foepitesz@berhida.hu vagy levélben adják le a polgármesteri hivatalban!
A borítékra írják rá: Javaslat az arculati
kézikönyv készítéséhez! A javaslatokat
2017. június 30-ig várjuk!
Kéri Katalin
települési főépítész

Ehhez kapcsolódó hír!
Főépítész asszonnyal kötött megállapodásunk szerint, amíg az arculati kézikönyv készül, ezen munka mellett párhuzamosan ellátja a községünk főépítészi
tevékenységét is. Ezáltal arra biztatok
minden tési lakost, akinek építéssel, építészettel kapcsolatos kérdése van, keresse bátran Kéri Katalint.
Végzettségét és munkáját tekintve:
- 1985 óta dolgozik a szakmában, okleveles építész, műszaki tanár és önkormányzati főépítész szakmérnök.
- 2010 óta dolgozik megbízással, mint
főépítész Balatonakaliban, 2013 óta
Berhidán.
- 2010 óta több településen is ellátja a
főépítészi tennivalókat változó időtartammal, így Paloznakon, Lovason,
Balatonudvariban és Vilonyán.
A főépítészi munka mellett épülettervezéssel foglalkozik.

Értesítés igazgatási szünetről
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal
Tési Kirendeltsége nyári igazgatási szünet okán
zárva tart 2017. augusztus 7. és 2017. augusztus 20. között.
A nyári zárva tartás a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3)
bekezdése alapján a közös hivatalt alkotó képviselő-testületek hozzájárulásával történik,
melyre a szabadságok kiadása miatt van szükség.

Az igazgatási szünet időtartama alatt az Ügyfélszolgálaton az ügyfélfogadás az alábbiak szerint történik: minden hétfőn 9.00 órától 15.00 óráig a Hivatalban az ügyintézés ügyelet tartása mellett valósul meg.
Haláleset esetén Stankáné Karker Krisztinát kell keresni! Telefonsz.: 06 30/911-7261
Az igazgatási szünet idején a Veszprém Megyei Kormányhivatal Várpalotai Járási
Hivatalának ügysegédje sem tart ügyfélfogadást. Járási Hivatalt érintő ügyekben a
Várpalotai Járási Hivatal Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. szám alatt ügyfélfogadási
időben kaphatnak segítséget.
Augusztus 21-én (hétfőn) ismét a megszokott ügyfélfogadási rend szerint várjuk
kedves ügyfeleinket.
Együttműködésüket köszönjük.
Borteleki Istvánné
jegyző

