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Évértékelő 2017
Tisztelt Tési és Csőszpusztai Lakosok!

Már tavaly is a februári újságban jelen-
tettük meg az évértékelő beszámolót. 
Úgy gondoltuk, a karácsonyi szám han-
gulatához nem illeszkedik, nem pont 
abba való. Ráadásul ekkorra már egy 
teljes év áll mögöttünk, az eltelt időszak 
mostanra lezártnak tekinthető. A téma 
sajátossága, hogy nem egy izgalmas, 
fordulatokkal teli írást olvas az, aki ne-
kiveselkedik ennek a közel kétezer szót 
magába foglaló beszámolónak. Mind-
azonáltal remélem, hogy senkiben sem 
merül fel a kétség a téma fontosságát 
illetően, és ha másért nem is, de a tisz-
tánlátás érdekében és annak kedvéért 
elolvassa az alábbi sorokat. Nos, akkor 
dőljenek hátra, vegyenek egy mély léleg-
zetet és…

Ha a 2016-os évről azt mondtuk, 
hogy gyorsan telt el, akkor a 2017-esről 
ezt még inkább állíthatjuk. Lássuk tehát, 
mit végeztünk el e gyorsan tovatűnt év 
alatt!

A beszámolóm a szokásos módon az 
alábbiak szerint épül fel:

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

Anyagi helyzetünk 
A közszolgáltatóink körében nincs vál-
tozás. A víz-csatorna tekintetében a 
Bakonykarszt Zrt., szemétszállításban 
a Depónia Kft., villany tekintetében az 
MVM Zrt., közvilágítás és a gáz vonat-
kozásában az E.ON lát el bennünket. 
Mindegyikkel együttműködő, jó kapcso-
latot ápolunk, tartozásunk nincs feléjük, 
és ők sem tartoznak felénk.

A pályázati önerőre 2015-ben félretett 
ötmillió forintunkhoz nem kellett hoz-
zányúlnunk, mert a költségvetésünkből 

mindent tudtunk finanszírozni, így az 
továbbra is egy külön számlán igyekszik 
hozamot termelni.

Költségvetésünk nagyjából a tava-
lyi szerint alakult. Az óvoda fenntartá-
sa jelenti a legnagyobb anyagi terhet, 
amihez az idén is többet kellett hozzá-
tennünk a gyereklétszám csökkenése 
miatt. Viszont örvendetes tény, hogy az 
intézményvezető tájékoztatása szerint 
emelkedni kezdett a gyereklétszám. Lik-
viditási problémánk az idei esztendőben 
sem volt, minden kötelezettségünket 
időre ki tudtuk fizetni. Gazdálkodásun-
kat továbbra is a megfontolt és takarékos 
megközelítés határozza meg.

Környezeti állapotunk
Nem egyszerű dolog, és talán felesle-
ges is ugyanarról a statikus témakör-
ről évről-évre beszámolni. Környezeti 
állapotunk változatlannak mondható. 
A rendszerek működnek, de mindnyá-
jan tapasztaljuk, hogy elsősorban a vízi 
közműveinkre már nagyon ráférne a 
felújítás. A szennyvízhálózaton idén is 
egymás után hibásodtak meg a szivaty-
tyúk, ami szintén arra utal, hogy figyel-
met kell fordítani ezekre az egységekre. 
A hulladék elszállítás is szigorúbb felté-
telek mellett történik, a központosítás 
kezdeti problémái úgy tűnik mostanra 
mérséklődtek. Engem személy szerint 
nagy örömmel tölt el, hogy egyre többen 
veszik igénybe a házhoz menő szelek-
tív hulladékgyűjtést, vagyis egyre több 
a sárga zsák az adott napokon, ezért is 
kérem a tisztelt lakosokat, ha eddig még 
nem tették, próbálják ki a rendszert és 
használják. Jó érzés tudni, hogy még ha 
oly kicsinek is tűnik a hozzájárulásunk, 
de összeadva mégis sokat teszünk a kör-
nyezetünk megóvása érdekében.

A közbiztonságunkról is ugyanaz 
mondható el, mint ami az eddigi beszá-
molók alkalmával. A várpalotai rendőr-

kapitány úrtól évről-évre megkapjuk a 
„Tés, a béke szigete” jelző kísérete mellett 
a jó minősítéseket. Ez a tény továbbra is 
erősségünk és komoly érvünk, amikor 
egy hozzánk látogatóval vagy egy rólunk 
érdeklődővel beszélgetünk.

Kulturális és közösségi életünk
A 2017-es évben még tovább tudtunk 
erősíteni ezen a nem kötelező, de igen 
fontos feladatunkon. A könyvtárunk 
fejlődik, és az Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár segítségével, támogatásával új 
és új programok, rendezvények valósul-
nak meg. 

Változást hozott egy jelentéktelennek 
tűnő momentum, miszerint szinte a tel-
jes évi programjainkat az iskola épüle-
tében, a nagyteremben rendeztük meg. 
Ezáltal sikeresebb és látogatottabb lett a 
farsangtól kezdve az idősek napi műso-
runkig minden rendezvényünk.

Kulturális életünkben az ősszel tör-
tént egy talán szavakkal alig kifejezhető 
változás. Csatlakoztunk a Veszprémi Pe-
tőfi Színház programjához, ami nálunk, 
Tésen lett a legsikeresebb, köszönhetően 
a képviselő-testület gyors, roppant bölcs 
és jövőbe gondoló döntésének. Jelen fel-
tételek szerint egy busznyi tési lakos tud 
rendszeresen színházat látogatni, csupán 
az útiköltséggel kell számolniuk. Mindez 
óriási lehetőség és előrelépés kulturális 
területen.

Mi történt az elmúlt évben?
Talán mondanom sem kell, hogy a ciklus 
kínálta lehetőségek kapcsán a 2017-es 
évben is a pályázatok jelentették a fó-
kuszt. Az ígéretünkhöz híven a tudomá-
sunkra jutott pályázatokból egyet sem 
hagytunk ki, ami a település érdekét 
szolgálhatja. Mivel év közben folyama-
tosan beszámoltunk ezekről, úgy vélem, 
elég lesz most felsorolásszerűen megem-
líteni őket.
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A korábban már hírül adott két nagy 
TOP-os (Területi Operatív Program) 
pályázatunk: az ipari terület közművesí-
tése és az iskola épületének energetikai 
korszerűsítése várhatóan a jövő év köze-
pe felé megvalósulhat. Terveink szerint 
ezekkel párhuzamosan készül majd az 
óvoda részleges megújítása is, ugyan-
is december végén kiderült, hogy ez a 
harmadik TOP-os pályázatunk is nyert. 
Gőzerővel készítjük elő a közbeszerzése-
ket. Ha minden a menetrend szerint ala-
kul, akkor már tavasszal nekiállhatunk 
a felújításoknak. Azért azt meg kell je-
gyeznem, az ipari terület kialakításának 
dátumát nagyban befolyásolja a szolgál-
tatók (E.ON, Bakonykarszt) rugalmassá-
ga, hiszen ehhez kivitelezési terveket is 
kell készíttetni.

2017 tavaszán két nagyobb értékű pá-
lyázatot is beadtunk. Egyiket a Várpalo-
tai kistérség négy településével közösen 
kívánjuk megvalósítani. Ennek már az 
eredménye is ismeretes. Aláírtuk a meg-
állapodásokat, hamarosan elindulnak az 
egyeztetések az irányító hatóság szak-
embereivel. Mint azt a közelmúltban hí-
rül adtuk, e pályázat keretében mintegy 
35 millió Ft áll majd rendelkezésünkre 
különböző közösségépítő, fejlesztő prog-
ramokra. A másik beadott, valamivel 
alacsonyabb összegű pályázatunknak 
még nem ismerjük az eredményét, de az 
is fontos előrelépés lenne, mert az pedig 
a kultúrház kisebb, részleges felújítását 
tartalmazza, nagyjából 10 millió Ft ösz-
szegben. Az ősz folyamán Jásd községgel 
közösen beadott pályázatunk szintén 
humán elemeket tartalmaz elsősorban, 
hiszen a helyi identitás erősítését cé-
lozza meg. Bár sokat dolgoztunk vele, 
mégis kevésnek látom az esélyt, mert 
óriási a túljegyzés erre a programra. Év-
közben további két kisebb pályázatot is 
beadtunk. Az egyik egy játékelemekkel 
kiegészített sportpark építését, a másik 
pedig a hivatali tanácsterem felújítá-
sát és a ravatalozó faszerkezetének újra 
festését szolgálná. Ezek hazai forrásokat 
céloztak meg, és örömmel értesítünk 
mindenkit, hogy a december végi érte-

sítések szerint a kormány támogatásra 
érdemesnek találta őket.

Pályázatokon elnyert 56-os és gulágos, 
valamint az önerőből elkészített 48-as 
emlékmű a tavasszal szoborformát öltve 
szépen megvalósult. Megújult, művé-
szi struktúrák születtek, amelyek méltó 
módon illeszkednek az elhunyt hőse-
ink emlékét őrző központi területhez. 
Beigazolódni látszik az a tézis, hogy a 
sikeres pályázatot nem elég csak elnyer-
ni, hanem el is kell tudni számolni vele. 
Talán elhiszik nekem, ez sem egyszerű 
feladat, hisz jelentős figyelmet és szor-
galmas, precíz munkát igényel. Mindeb-
ből következik, hogy akármilyen nyertes 
pályázatról beszélünk, ott utólagos, nem 
kevésbé fontos feladatokat kell elvégez-
ni. Így alakult ki az a helyzet, hogy most 
már az elszámolások elkészítése is be-
emelkedett a napi tevékenységek közé.

A korábbi pályázatainkból megvaló-
sított beruházásaink is célegyenesben 
vannak. Elkészült a Táncsics utcai járda 
rekonstrukciója, és az orvosi rendelő 

energetikai és „szépészeti” felújítása is 
hamarosan befejeződik. Természetesen 
ezek után a munkák után is lesz egy el-
számolási feladatunk.

Szerencsére jó arányban nyertünk pá-
lyázatokat, de nemcsak ezekből megva-
lósult programokról kell beszámolnunk. 

Csőszpusztán a Közútkezelőnek köszön-
hetően teljesen megújult az úttest, és 
amit talán kevesen láttak meg: teljesen 
új közvilágítási eszközök kerültek fel az 
oszlopokra. Ha már az oszlopoknál já-
runk, itt jegyezném meg: a virágosítási 
tervünk első lépéseként végrehajtott 
muskátli kihelyezés is jó visszhangra 
talált, bár őszintén be kell látni, nagyon 
elhúzódott a tartók kihelyezése. Idén 
azonban már nem kell hasonló nehéz-
ségekkel számolni: már májusban ki-
helyezhetők lesznek, hogy díszítsék a 
település utcáit, ezzel is javítva Tés han-
gulatát, a tésiek közérzetét.

Már korábban hírül adtuk, hogy 2016 
végén kaptunk a kormánytól egy 50 mil-
lió forintos keretet önkormányzati funk-
ció bővítésre. A testület döntése alapján 
apartmanházat és közösségi teret alakí-
tanánk ki a volt hivatali épületből. A ter-
vek elkészültek, és elküldtük a konkrét 
felhasználási kérelmet. A minisztérium 
elfogadta a jelzett felhasználási tervün-
ket, és át is utalta a pénzt. Ebben az eset-
ben is közbeszerzést kell kiírnunk, amit 
a másik hárommal együtt készítünk elő. 
Ezt is a tavasszal szeretnénk elkezdeni.

Tervek 2018-ra
A beszámolóból jól kivehető, hogy ezt az 
évet is a pályázatokkal összefüggő tevé-
kenységek fogják meghatározni. Bár már 
csökkenni fog a kiírások száma, ezért 
kevesebbet tudunk majd beadni, de a 
megvalósítás és az elszámolások azért 
továbbra is jelentős energiákat fognak 
lekötni. Bizton állíthatom, ismét tevé-
keny évnek nézünk elébe, de ezt vállal-
tuk, és örömmel tesszük a településünk 
fejlődése érdekében.

Az írottakkal kapcsolatban készséggel 
állok rendelkezésükre!

Fodor-Bödös István 
polgármester

„Az elménk, mint az ejtőernyő – csak akkor működik, ha nyitva van.”
Thomas Dewar
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Mivel már a kollégáim is nehezen tudják 
követni, hogyan is állunk a pályázatok-
kal, úgy gondoltam, készítek egy gyors, 
áttekinthető összefoglalást a most futó 
projektekről:

1.  ipari terület (58.450.000 Ft bruttó 
elszámolható költség)

Az önkormányzat ipari területét, ami 
a falu elején van, közművesíteni fogjuk. 
Oda lesz vezetve a víz, csatorna, villany, 
gáz.  Aszfaltozott út is készül, és be is lesz 
kerítve ez a terület, majd egy keskeny 
sávban fákat is fogunk ültetni rá.

2.  iskola energetikai korszerűsítése 
(55.800.000 Ft bruttó elszámolható 
költség)

Az iskola teljes épületét beszigetel-
tetjük a födémmel együtt, majd erre a 
födémre napelemek kerülnek. A régi 
ablakokat is kicseréltetjük szigetelt nyí-
lászárókra, és a radiátorok új szabályzót 
kapnak. Pályázaton kívül valamilyen kis 
esztétikai beavatkozást is gondoltunk az 
utca felőli homlokzatra, de ennek a ter-
vein még dolgozunk.

3.  óvoda részleges fejlesztése 
(68.484.432 Ft bruttó elszámolható 
költség)

A legösszetettebb, legérdekesebb pro-
jekt! Természetesen ez az épület is szige-
telve lesz, mint az iskola, és erre is kerül 
napelem. Itt már jelentősebb belső mun-
kálatokat tartalmaz a felújítás. Az udvar 
felőli helyiségeknek új aljzat készül, a 
gyerekek mosdója is új csövezést kap, és 
talán ezzel már meg fog szűnni a mind-
annyiunk által tapasztalt csatornaszag. 
Az egyik félreeső raktárból sószoba ké-
szül, amit valamilyen módon szeretnénk 
mindenki számára elérhetővé tenni. 
Teljesen átalakul az udvar is, mert végre 
új és korszerű játékok lesznek telepítve. 

Végül, de nem utolsó sorban, a pályázat 
lehetőséget kínált egy elektromosautó 
töltőállomás létesítésére. Mivel Tésnek 
is fontosak az újszerű, innovatív dolgok, 
a testület úgy ítélte meg, hogy kár len-
ne kihagyni ezt a fejlesztést. Az előzetes 
egyeztetések alapján a kultúrház előtti 
kerítés mentén fog elkészülni.

4.  régi hivatal épülete (50.000.000 Ft 
bruttó elszámolható költség)

Négy, egymástól elkülönített apart-
manná lesz alakítva az épület, de azért 
közösségi célokat is szolgál majd. A 
koncepciónk szerint családok, kisebb 
csoportok, cégek számára lesz ideális, 
minőségi szállás az épületből. Mindez 
azzal a nem titkolt szándékkal valósul 
meg, hogy az önkormányzat további be-
vételekre tegyen szert.

5.  öt település közös pályázata 
 (Tésnek: 30.000.000 Ft programokra, 
eszközökre, + 5.000.000 Ft építésre, 
bruttó elszámolható költség)
A két éven át tartó, mintegy 20 vál-

tozatos programfajtát tartalmazó cso-
mag minden korosztály számára kínál 
egészséges vagy kulturális lehetősége-
ket. A teljesség igénye nélkül néhányat 
megemlítek: az ovisainknak úszások-
tatás, időseknek torna és gyógyfürdős 
kirándulás, zumba, hivatásos edző a 
konditermet látogató fiataloknak, gene-
rációk közös főzőklubja, gyógynövényes 
tanfolyam stb. Ebben a programban lesz 
újraaszfaltozva a sportpálya, ami több 
sportágnak fel is lesz festve, kapuk is ke-
rülnek rá, és mobil eszközök állnak majd 
rendelkezésre a röplabdázáshoz. Két új, 
beltéri pingpongasztalt is vásárolunk. Is-
mét szeretnénk mozgásra bírni a tisztelt 
lakosságot, és reméljük, ezek a megújult 
vagy teljesen új eszközök megfelelő kö-
rülményeket nyújtanak majd erre a cél-
ra. Ahogy említettem, sok program lesz, 
amelyek -néhánytól eltekintve- két éven 
keresztül költségmentesen állnak majd a 
tési lakosok rendelkezésére. Bár a megfe-
lelő dokumentumokat már aláírtuk pol-
gármester kollégáimmal, azonban még 

vannak részletek, amelyeket egyeztetni 
kell az irányító hatósággal. Amint indul-
nak a programok, jelezni fogjuk.

6.  „moccanj” sportpark  
(18.800.000 Ft bruttó elszámolható 
költség)

Ezt a pályázatot is a kulturált test-
mozgás feltételeinek növelése érdekében 
adtuk be még a nyár közepén. A közép-
ső bolt mögötti játszótéren valósul meg 
egy közel 100 m2-es öntött gumipályán. 
Három egymástól jól elhatárolt elem 
lesz. Felnőtteknek három állású külté-
ri fitneszgép, egy közösen használható, 
sok funkciós akadálypálya, valamint egy 
2 m × 2 m-es földbe süllyesztett tram-
bulin. Szerintem ez utóbbit a gyerekek 
fogják nagyon, de nagyon imádni! Ha az 
időjárás kegyes lesz hozzánk, már a ta-
vasszal kipróbálhatjuk ezeket a modern 
eszközöket.

7.  tanácsterem részleges felújítása, 
ravatalozó karbantartása  
(1.400.000 Ft bruttó elszámolható 
költség)

Ennek a kisösszegű támogatásnak a 
nagyobb része az önkormányzat tanács-
termének részbeni felújítását szolgál-
ja. Új ajtók lesznek beépítve, lebontjuk 
a régi műanyag lambériát, és laminált 
padlót terítünk le. A ravatalozó faszerke-
zetének újrafestését is időszerű elvégez-
ni, ezért is gondoltuk, hogy ezt a célt is 
megjelöljük a pályázatban. Az anyagokat 
már megvettük, ahogy javul és optimális 
lesz az idő, neki is tudunk állni.

Ahogy egy gyors számolással összead-
tam csak ezeket a számokat, több, mint 
280 millió forint jött ki. Öröm és fele-
lősség – ez a két szó jut eszembe erről a 
hatalmas összegről. Mindazonáltal kép-
viselő-társaimmal együtt bízunk abban, 
hogy községünk lakóinak túlnyomó része 
értékeli erőfeszítéseinket és támogató tü-
relemmel fogadja majd a fejlesztésekkel 
járó esetleges kellemetlenségeket.

Az írottakkal kapcsolatban készséggel 
állok rendelkezésükre!

Fodor-Bödös István polgármester

Pályázatról pályázatra

„ Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen, már az is nagyon szép, ha valaki ember tud lenni.”
Albert Camus 
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2017-ben hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg a 
Falufarsangot, ahol maskarába bújva, jó hangulatban buliztuk 
át az éjszakát. Reméltük, az évről-évre megrendezésre kerü-
lő farsangi mulatság, egyre nagyobb érdeklődésre tart  majd 
számot a település lakosai közt, növelve ezzel is a közösségi 
összetartást. 

2018. február 9-én újra karneváli hangulatot teremtettünk. 
Dj. Lacika mindent megtett a megfelelő hangulat eléréséhez. 
A büfé is működött. A vártnál sokkal kevesebben öltöttek jel-

mezt magukra. Nagyon szomorú volt látni, hogy sokan eljöttek 
ugyan (főleg a fiatalabb korosztály), mégsem volt fergeteges a 
buli. Hiányzott valami, csak néhányan táncoltak. Remélem, ha 
lesz még ilyen lehetőség a faluban, többen aktívan, nem csak 
szemlélőként vesznek részt benne. A semlegesség, az aktivitás 
hiánya az érdektelenséget fejezi ki. Nem kellene hagyni, hogy 
annak is elmenjen a kedve, akinek eddig volt.

Diósi Zsuzsa

A farsangi mulatságot idén is sok előkészület 
előzte meg. Kisfilmeket néztünk, történteket 
meséltünk a farsangi hagyományokról, népszo-
kásokról, ami nagyon tetszett a gyerekeknek. 
Farsangi álarcokat, szemüvegeket színeztünk és 
vágtunk, színes rajzokkal hangolódtunk a közel-
gő ünnepre. Színpompás gömbökkel, lufikkal, 
girlandokkal feldíszítettük az öltözőket és a cso-
portszobát. 

Végre elérkezett farsang napja! Február 9-én 
délelőtt tartottuk hagyományos farsangunkat 
szülők, nagyszülők, családtagok részvételével. 
Rövid énekes-verses műsorral kedveskedtünk 
vendégeinknek, melyet közös tánccal zártunk. 
Majd mindenki jelmezt öltött magára, és elkezdődött a felvonulás. Idén is nagyon ötletesek voltak a jelmezek. A délelőtti prog-
ram vetélkedőkkel, ügyességi játékokkal, tombolasorsolással folytatódott. Az enni- és innivalóról a szülők gondoskodtak, a finom 
csokitortákat az Öcsi Cukrászda és a Jakab család ajánlotta fel. Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani a támogatásukért!

„ Elmúlott a rövid farsang, de mi azt nem bánjuk!” – Mert jövőre újra ÁLL A BÁL!

Farsang az óvodában

Falufarsang

Eseménynaptár
Mindannyiunk számára hasznos, ha előre tudjuk a fontosabb 
közösségi programok időpontját. Ha nem is egész évre, de a fa-
lunapig mindenképpen közölni tudjuk ezeket. Javasoljuk, írják 
fel a naptárba vagy a noteszbe, hogy tervezhessenek velük.

2018. május 4–5.  VII. Bakonyi Vigasság

2018. május 26.  Tési Gyerekek Napja
2018. július 7.  Falunap

A Tési Híradó megjelenésének tervezett időpontjai:
2018. március 23.
2018. május 23.
2018. július 3.

Egyelőre eddig tervezünk, a következő félév időpontjait majd 
akkor átgondolva ismét megjelentetjük.

Tisztelt Tési Lakosok!
Az elmúlt napokban jelentős mennyiségű hó esett a települé-
sünkre. Ez erős terhelést jelentett a közútjainkra, járdáinkra. 
Szomorúan tapasztaltuk, hogy vannak olyan járdaszakaszok 
ahol nem volt eltakarítva a hó, megnehezítve ezzel lakótársa-
ink közlekedését, nem is említve a balesetveszélyt.

A 2/2004.(II.23.) a „közterületek tisztántartásáról” szóló 
Önkormányzati rendeletünk 5.§ (a) bekezdésére hivatkozva 
mindenkit szeretnék emlékeztetni arra a feladatára, miszerint 
köteles a háza előtti járda tisztítására, csúszásmentesítésére.

Úgy vélem, mindenki belátja a kérésem egyértelműségét, 
és meg fogja tudni oldani a feladatot közösségének érdekében. 
Településünk élhetőségéért mindnyájan felelősek vagyunk, ezt 
jó, ha mindig szem előtt tartjuk.

Fodor-Bödös István  
polgármester

A Múlttal a Jövőért Egyesület 1.000.000 Ft-ot nyert az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Csoóri Sándor Program 2017 
keretében. Ebből az összegből az Árvalányhaj Néptánccsoport tagjai kapnak új népviseleteket, új hangtechnikát, valamint a 
május 5-ei Bakonyi Vigasság fesztiválunk népzenészeinek tiszteletdíja is ebből a keretből kerül kifizetésre. Bízunk a további 
beadott pályázataink sikerében is. Lippert Ferenc, MJE elnöke

Egy újabb siker falunkban
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Köszönetnyilvánítás
Köszönjük Hornyák András csősz-
pusztai lakosnak, hogy hólapátjával 
önkéntes segítséget nyújtva rendsze-
resen ellapátolja a buszmegállóból a 
havat. 
Milyen jó volna, ha példája csak any-
nyira lenne ragadós, hogy ezentúl 
mindenki a háza előtti járdán ella-
pátolná azt a havat, amit amúgy is el 
kellene takarítania! Természetesen 
tisztelet a kötelességtudó kivételnek!

Fodor-Bödös István
polgármester

Országgyűlési választásokkal kapcsolatos információk
Megkérdeztük a képviselő-jelölteket – akikről tudomásunk van –, mikor szándékoznak eljönni hozzánk, hogy programjukról, 
terveikről tájékoztassák Önöket. Az időpontok az alábbiak szerint alakulnak:
Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)

 Utcafórumot és béruniós aláírásgyűjtést tart 2018. április 3-án (kedd) 11.30–12.30 óráig a Szélmalom ABC előtt (Táncsics és 
Petőfi  utca találkozásánál).

Ovádi Péter (Fidesz-KDMP)
Lakossági fórumot tart 2018. március 21-én (szerda) 18.30 órakor az iskola nagytermében.

Kész Zoltán (független)
Kérdésünkre lapzártáig nem érkezett válasz.

Sári Józsefné
Nemrég jutott tudomásunkra, hogy 
Erzsike áldozatos munkájának híre 
már nemcsak településünkön köz-
tudott. Munkahelye 600 település-

nek biztosít szociális gondozót. 
2017-es évben Az év gondozója díj-
ra jelölték, méltán büszkék vagyunk 

rá, és jelöléséhez ezúton is 
gratulálunk!

Szeretettel meghívunk minden TÉSI és CSŐSZPUSZTAI LAKOST
a 2018. március 15-én 10 órakor kezdődő ünnepi műsorunkra, 

melyen az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezünk.

Helyszín: az iskola nagyterme

Közreműködnek: Bakony Virágai Népdalkör és Széllelbéleltek

MÁRCIUS 15.

Kedves Könyvtárlátogatók!
Évről évre gyarapszik, nő könyvtárunk állománya, de év végén mindig rásegítünk 
erre. Idén 160 db könyvújdonsággal lettünk gazdagabbak. Próbáltunk minél változa-
tosabban az érdeklődési körnek és igényeknek megfelelni. 

Ízelítőként néhány cím: Csutak színre lép, Éretté nyilvánítva, Ahová a detektív is, 
Ékszerlopás a színházban, Szemfényvesztés, Bori és a szuper születésnap, Dinosza-
uruszok mozgó, 3 D-s ábrákkal, Tesó lettem, Gyilkosság a tengeren, Háború, Hazug 
múlt, A lány aki túl sokat tudott, Tökéletes jelölt, Gyógynövények gyűjteménye, Zöld-
fűszerek a kertben, Laktózmentes ételek stb… Bízom benne, hogy sokak fi gyelmét 
felkelti, és rászánják magukat a beiratkozásra! A beiratkozás továbbra is ingyenes, és 
semmi kötelezettséggel nem jár! 

Új szolgáltatással is bővült könyvtárunk, mégpedig a könyvtármozival: havonta 
vetítést tartunk. Rengeteg fi lm, mese, dokumentumfi lm, gasztronómia, természet-
fi lm van a tarsolyunkban. A további részletekről plakátokon és az aktuális Tési Hír-
adóban adunk tájékoztatást.

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy felhívjam a kismamák fi gyelmét gyö-
nyörű gyermekrészlegünkre, amely akár egy találkozóhelyként is jó megoldás lehet 
összejönni, megbeszélni a felmerülő problémákat, esetleg tanáccsal segíteni egy-
mást, amolyan baba-mama klubként. Keressenek és megbeszéljük a részleteket! Aki-
nek van otthon megunt játéka, könyve, és esetleg csak a helyet foglalja, az gondoljon 
ránk, szívesen fogadjuk továbbra is a felajánlásokat.

A feleslegessé vált vastagabb, kemény fedeles könyveket ne dobják ki! Kapcsolat-
ban vagyunk egy úrral, aki csodálatos művészi alkotásokat, könyvszobrokat készít 
belőlük. Munkái megtekinthetők az Mnd Könyvcsodák Facebook oldalon. Egy-egy 
elhasználódott, megunt könyv ne a szemétben vagy a papírlerakóban végezze! Új 
értelmet nyerhet, hogy továbbra is a könyvespolc dísze maradhasson. 

Nyitvatartásunk nem változott, továbbra is pénteken 14.00–18.00 óráig, szomba-
ton 9.00–11.00 óráig várjuk szeretettel a régi és az új látogatókat!

Nagypál Hajni könyvtáros

Könyvtári híreink
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1%
Itt van az adóbevallások időszaka. Sze-
rencsére, Tésen van 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 rendel-
kezni kíván az 1%-ról, és leadja az általa 
kiválasztott szervezet adószámát. Idén 
kiegészítjük a listát a várpalotai Frakk 
Állatvédő Egyesülettel, mert ők azok, 
akik a tési kutyás problémák megoldásá-
ban segítséget szoktak nyújtani.

Bakony Virágai Hagyományápoló • 
Egyesület adószáma: 18933565-1-19
„A Helyi Közművelődésért és Kultú-• 
ráért” alapítvány 
adószáma: 18917231-1-19
Múlttal a Jövőért Egyesület•  
adószáma: 18517941-1-19
Alba Regia Barlangkutató Csoport•  
adószáma: 190097628-1-07
Frakk Várpalota és Környéke Állat-• 
védő Egyesület: 18937813-1-19

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

Magyarországi Evangélikus Egyház•  
technikai száma: 0035
Magyar Katolikus Egyház•  
technikai száma: 0011
Magyarországi Református Egyház•  
technikai száma: 0066

Parlamenti látogatás
Akik utaztak velünk színházba, múzeumba, már értesülhettek róla, 
hogy parlamenti látogatást tervezünk. 
A szervezés időigényes, pontos adatokat kell megadnunk a látogatás 
előtt, és a visszaigazolásra is várni kell. Ezért kérjük, hogy aki szeretné 
az Országház épületét megtekinteni, 2018. március 14. 16 óráig jelezze 
az önkormányzatnál. Elérhetőségek: 88/589-431, 06-30-376-9841
A kirándulást májusra tervezzük, a belépőjegy ára 2.400 Ft/fő, 6–24 év 
közötti gyermekeknek 1.300 Ft/fő, plusz az autóbusz költsége, ami vár-
hatóan 2.500 Ft/fő és 3.000 Ft/fő között lesz létszámtól függően. 
Reméljük, összejön a csapat, és egy újabb nagyszerű élménnyel gazda-
godhatunk.

                     Kedves Gyerekek!
Már készítjük elő a gyereknapot. 

Szeretnénk, ha rajzolnátok nekünk: 
„Ami a gyereknapban a legjobban tetszett” 

címmel 2018. május 1-ig. A rajzokat kiállítjuk, 
és értékes díjjal jutalmazzuk a legsikeresebbet.

A műveket az önkormányzathoz várjuk!

R���p��y�za�

Metszési bemutató
Nem múlt el úgy március, hogy ne tartottunk volna metszési bemutatót. 
Ezt a hasznos szokásunkat az idén sem szeretnénk kihagyni, ezért ismé-
telten meghirdetjük. A metszési praktikák mellett még növényvédelmi 
szaktanácsadás is lesz, és előzetes egyeztetés alapján (88/469-175) gyü-
mölcsfát is lehet rendelni.

Időpont: 2018. március 17. (szombat) 14.00 óra

Helyszín: Kövi Lajos képviselő úr kertje (Táncsics utca 65.)

Szeretettel várunk minden kezdő és tapasztalt kertbarátot!

Színházi értesítés
Értesítjük a tisztelt színházlátogató kö-
zösséget, hogy a műsorterv szerint nem 
lesz márciusban előadásunk. 
Amint kiderül az áprilisi program, is-
mét jelentkezünk.

Szeretettel köszöntjük legi� abb lakosainkat,
Gólyahír

Nagy Natasát
(édesanyja: Sas Adrienn)

Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk nekik és családjuknak!

és Dombai Lucát
(édesanyja: Somogyi Alexandra).


