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Jótékonysági bál az óvodáért

Vannak ügyek, melyeket érdemes támogatni. Márpedig egy
jótékonysági bál ilyen eseménynek minősül. A Tési Napsugár Óvodáért ez volt az első bál, ami megrendezésre került,
és amelynek az ötlete tőlem indult. A környékbeli falvak már
több alkalommal rendeztek hasonló bálokat. Mindig nyereségről számoltak be. Ekkor jött az ötlet, hogy miért ne tehetnénk
mi is a helyi óvodáért. Mikor elindítottam/ elindítottuk a rendezvény szervezését talán még mi, szervezők sem gondoltuk,
hogy ilyen jó hangulatú bulit sikerül összehoznunk. Egy-egy
ügyért való összefogás sokféle lehet. Van úgy, hogy emberek
milliói állnak ki egyetlen cél érdekében, de van, hogy csak
egy kisebb csoport akarja megmutatni, hogy mire képesek.

Mi gyermekeink érdekében fogtunk össze. Kockázatos volt,
hisz a családok megélhetése egyre nehezebb. Féltünk, hogy
nem sikerül támogatókat találni. Szerencsére ez nem így történt. Rengeteg felajánlást kaptunk. Jó érzés tudni, hogy ennyi
jó szándékú ember lakik a környékünkön. Beindult a jegyek,
ill. támogatói jegyek eladása, így láthattuk, mekkora az igény
a bálra. Az előtte való munkálatok – pl. szendvicskészítés, díszítés – nagyon jó hangulatban teltek. Igazi mulatós zenére
táncolhattunk, melyről Szőke Zoltán gondoskodott. A büfét
a Várpalotai Mátyás Borozó szolgáltatta. Reméljük, jövőre is
érdemes lesz hasonló bálokat szervezni, amit szeretnénk hagyományként bevinni a köztudatba. A bálunk tiszta bevétele
közel 300 ezer forint lett, amit a szülői munkaközösség döntése
alapján az óvoda belső terének szépítésére fogunk felhasználni. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik bármilyen formában
támogatták az óvodát! Külön köszönöm a munkáját azoknak
a szülőknek, akik segítettek, és nem utolsó sorban az óvoda
vezetőjének Grám Lászlónénak.
„Aki nem hisz abban, mennyi jó ember van, az kezdjen el
valami jót tenni, és meglátja, hogy milyen sokan odaállnak
mellé.” (Böjte Csaba)
Nagyné Aigner Georgina
SZM elnök, Tési Napsugár Óvoda

Gyereknap 2018
Ismét eljött a május, és mi ismét gyermeknapot szervezünk.
2018. május 26-án (szombaton) az aszfaltos sportpályán
10.00 órától kerékpáros ügyességi versennyel kezdünk a
Várpalotai Rendőrkapitányság segítő közreműködésével, így
játékos feladványok, kirakók is várják a gyereket. Minden biciklitulajdonos jöjjön, mivel a rendőrkapitányság lehetőséget
ad a kerékpárok regisztrálására a rendőrség által hozzáférhető
úgynevezett Bike Safe adatbázisba!
14.00 órakor 50 perces „Kalandozások Bohóciában” című
gyermekműsorral kezdődik a délután. A folytatásban lesz
kincskeresés, kézműves-foglalkozás, csillámfestés, tűzoltóautó
és még sok-sok vidámság.
Senki ne maradjon otthon sem délelőtt, sem délután!
Mindenkit szeretettel várunk!

Tés Község Önkormányzata
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Köszönetnyilvánítás

Első Jótékonysági Bál a Tési Napsugár Óvodáért
Köszönetet szeretnénk mondani támogatóinknak:
Aigner Martin, Jásd • Ajándékbolt Várpalota, Táncsics utca • Bébi- és Gyermekruházat – Szabó Anett, Várpalota • Besenyei Adrienn, Inota • Biobolt, Várpalota
• Bíró Zsolt, Csór • Cerka Papírbolt, Várpalota • Czauner Gábor Fotó, Várpalota
• Csillag Üzlet, Dudar • Csipszer Viktória, Zirc • Detherm Kft., Zirc • Dornfeld
Gina, Tés • „Don Bosco” Kolping Család, Pétfürdő • Dr. Gergelyfi Vilma, Tés
• Dynamit Autóelektronikai Kft., Zirc • Ékszer Arzenál, Várpalota • Erdészeti
Bolt, Zirc • EZ + AZ Kiskereskedés – Szabó Richárd, Tés • Falusi Bolt dolgozói,
Tés • Falusi Bolt Kft., Tés • Gardrób Butik – Grófné Judit, Várpalota • Gáspár
Marianna népi bőrműves, Öskü • Guba Georgina, Tés • Gyógy- és Wellnesfürdő,
Sárvár • Hajas Edina, Tés • Halasi Krisztina, Várpalota • Hambi Box, Zirc •
Hegyi József, Tés • Herbária Várpalota • Horgász Bolt – Kiss Ernő, Várpalota • Horváth Tímea Fotó, Várpalota • Husqvarna – Udvari Rudolf, Zirc • IDS
Vagyonvédelmi Szaküzlet, Veszprém • Karamell Cukrászda, Várpalota • Katica
Papír-Írószer, Várpalota • Kehely Fagyizó, Várpalota • Kentucky Fried Chicken
Magyarország • Két Bagoly Fogadó, Várpalota • Kis-Vámos Beáta, Várpalota •
Kovács Anita kozmetikus, Jásd • Lajkó József – Műszaki Kereskedés, Várpalota
• Lajkó Tibor, Bakonynána • Mackó Cukrászda, Veszprém • Mákvirág Virág és
Ajándék, Zirc • Mária Gumiszerviz, Várpalota • MKB Kézilabda Club, Veszprém
• Múlttal a Jövőért Egyesület – Lippert Ferenc, Tés • Múzeumkert, Várpalota •
Nagy Sándorné, Tés • Öcsi Cukrászda, Várpalota • Palota Konyha, Várpalota •
Peti Pizzéria, Zirc • Petőfi Színház, Veszprém • Rekord Üzletház, Zirc • Rotter
Vivien, Tés • Síaréna Kft., Eplény • Sobri Jóska Élménypark - „Reflex 2006”
Kft., Kislőd • Swietelsky Magyarország Kft., Veszprém • Szamba Cipőbolt, Várpalota • Szépalama Hotel, Szépalmapuszta • Szt. Rókus Patika, Mór • Telesys
Kft., Veszprém • Tés Község Önkormányzata és dolgozói • Tési Tökmagolaj –
Kovács Ákos és Varga László Tés • Tóth Gabriella Kozmetika, Várpalota • Unix
Autó, Várpalota • Vadvirág Vendégház, Jásd • Valler Imre, Dudar • Várpalota
Virágbolt Városházköz • Várpalotai Rendőrkapitányság, Várpalota • Vimmer
Vanessa Lilla • Völgyi Brigitta fodrász, Inota
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Elkezdődtek
a beruházások
A Tési Híradó februári számában írtunk
arról, hogy tavaszra terveztük elindítani
a négy nagy beruházásunkat. Örömmel
tudatjuk a település lakóival, május 8-án
aláírtuk a kivitelezővel a szerződéseket,
május 14-én megtörtént a munkaterület átadás-átvétel, így megkezdődtek a
kivitelezési munkálatok. Folyamatában
egyszerre fog készülni a régi hivatal, az
óvoda és az iskola épülete. Mint azt korábban jeleztem, az ipari terület közművesítésének látványos része valószínűleg
át fog húzódni a jövő év második felére a
tervezési, előkészítési folyamatok miatt.
Meglehet, hogy ezen munkálatok
időszakosan zavarhatják, nehezíthetik
a tisztelt lakosok megszokott hétköznapjait, amiért előre is elnézést kérünk,
ugyanakkor reméljük, az elkészült fejlesztések mindnyájunk megelégedésére
szolgálnak majd.
Kérdés esetén örömmel állok a rendelkezésükre!
Fodor-Bödös István polgármester
A Múlttal a Jövőért Egyesület és
a Bakonyi Vigasság szervezői köszönik Helt Lászlónak és családjának
a rendszeres támogatást fesztiválunk
megszervezésében, és ezúton kérünk
elnézést, hogy támogatói falunkról
lehagytuk őket.
Köszönet a munkátokért!

Újabb lehetőség a sportos fiataloknak
2016 nyarán a Képviselő-testület döntése alapján Tés is csatlakozott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által hirdetett Nemzeti Szabadidős- Egészség
Sportpark Programhoz. Bizony, ez már
meglehetősen régen volt. Már nem sok
reményt fűztünk a dologhoz, hiszen
semmi hír nem jött ezzel kapcsolatban,
illetve annyi, hogy apránként meg fogják
valósítani minden csatlakozó település
pályázatát. Mivel nem tudtuk, mit jelent
az „apránként”, nem foglalkoztunk vele.
Aztán a választási vihar közepette jött
egy levél a Fejlesztési Minisztériumból,
amelyben értesítettek minket, hogy elfogadták községünk jelentkezését, és egy B
típusú sportparkot kialakítanak nekünk.
Igen, jól olvasták! Kialakítanak nekünk,

vagyis nem mi leszünk a beruházók.
Nem nekünk kell kivitelezőt keresnünk,
nem nekünk kell az elszámolással foglalkoznunk. A program biztosítja a kivitelezőket és az eszközöket. A B típus
azt jelenti, hogy minimálisan 70 m2-es
gumiburkolaton 7 db eszközt fognak elhelyezni. Mivel a program elsősorban a
fiatal generációk mozgási, sportolási lehetőségét szolgálja, ezért az eszközök is
ennek megfelelően lettek meghatározva,
így az alábbi gyakorlatokat lehet majd
elvégezni a segítségükkel: húzódzkodás,
tolódzkodás, fekvőtámasz, hasizom erősítés, hátizom erősítés, lépcsőzés, létramászás, függeszkedés. Megjegyzem, az
eszközöket nem mi választottuk ki, azok
a program részét képezték, ugyanakkor

a kiíró fenntartja a jogot az esetleges változtatásokra. Már csak a „hol” és „mikor” kérdését kellene tisztáznunk. Az elsőre megvan a válasz, az utóbbira nincs.
Mivel nincs túl sok erre alkalmas területünk, ezért úgy határoztunk, hogy a
legjobb helyen a rendelő épülete melletti
viszonylag zárt, de mégis kellő adottságokkal bíró zöld területen lenne. Végül
a „mikor”. Mi már elküldtük a tőlünk
kért dokumentumokat, a megvalósítás
időpontjáról azonban még nem érkezett
értesítés. Amint értesítést kapunk a kivitelezőtől, azonnal hírül adjuk!
Kérdés eseten örömmel állok a rendelkezésükre!
Fodor-Bödös István
polgármester
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Mit építhetünk?
– építéshatósági engedély nélkül –
Legutóbbi számunkban felhívtuk figyelmüket, a januártól érvényes építési jogszabály változásokra.
Tés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a törvényi előírásoknak megfelelve – 2017 decemberében elfogadta településképi arculati kézikönyvét, majd ennek ajánlásával megalkotta 10/2017. (XI. 8) önkormányzati rendeletével a településképről
szóló rendeletét, mely Tés teljes közigazgatási területére vonatkozik, és 2018. január 1-jétől érvényes.
Jelen írásunkban a rendeletben foglalt, ún. bejelentési eljárást ismertetjük részletesebben. A bejelentési eljárás rendelete a
312/2012 (XI. 8) kormányrendelet előírásain alapszik. A bejelentési eljárás 2013. január 1-je óta létezik a településen. Az új helyi
rendelet megalkotásával kissé azonban átalakult. A rendelet megalkotása és betartása, betartatása azért fontos, mert így biztosítható a település pozitív arculata, rendezettsége, mely remélhetőleg mindannyiunk célja és érdeke.
Milyen építési tevékenységek esetén nem alkalmazható a bejelentési eljárás?
• ha új üdülőépületet építünk,
• ha új gazdasági épületet építünk (mezőgazdasági területen)
• ha új nagyobb gazdasági épületet építünk, (amit annak is használunk)
• ha új lakóépületet építünk
• ha esetleg új többlakásos lakóépületet építünk
• ha szálláshelyre alkalmas új épületet építünk, vagy meglévő épületet alakítunk át erre a funkcióra
A helyi rendelet szerint milyen esetekben kell kérni a bejelentési eljárás lefolytatását?
• Meglévő építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása esetén.
FIGYELEM! Az építési szabályok a tetőt is a homlokzat részének tekintik. Tehát ha a tetőn lévő palát, cserepet cseréljük le,
azt is be kell jelenteni. A településen jellemzően a kerámiacserép alkalmazását javasoljuk! A tetőszerkezet bontása, új tetőszerkezet építése is ezentúl bejelentéssel végezhető!
• Meglévő építmény homlokzati nyílászárójának – áthidalóját nem érintő, de anyaghasználatát, osztását, színét tekintve a
meglévőtől (eredetitől) eltérő – cseréje, valamint a homlokzat felületképzésének, színének megváltoztatása esetén.
• Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) – 6,0 métert meg nem haladó magasságú – égéstermék-elvezető kémény építése esetén.
FIGYELEM! A kémény magassága a kályha, vagy kandalló bekötésétől számít! Nem engedélyezhető a településen az a szerelt jellegű kémény, amit nem burkolnak el!
• Meglévő épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, átalakítása, korszerűsítése, bővítése,
megváltoztatása esetén, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell megváltoztatni, átalakítani, megbontani, kicserélni,
megerősíteni vagy újjáépíteni.
FIGYELEM! Az építési jogszabály az előtető, védőtető homlokzati síkból történő „kiállását” 1,50 m-t meghaladó méretben
már a beépítettségbe beleszámolja. Tehát ha ilyen méretben gondolkodunk, számoljunk azzal, hogy az épületünk teljes
alapterülete az előtető, védőtető méretével meg fog növekedni. Ha ezzel az épület beépítettsége túl lépi a helyi szabályzatban
megadott méretet, az előtetőt, védőtetőt vissza kell bontatni. Fennmaradása nem megengedett!
• Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.
MIT JELENT EZ? Pl.: - az épületen belül egy lakásból kettő lesz,
- az épületen belül a lakás mellett önálló apartmanrészt alakítunk ki
- az épületen belül a lakás mellett önálló más funkciójú részt – iroda, bolt, stb. – alakítunk ki.
2
• Nettó 20,0 m alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó
rendeltetésű épület építése, bővítése esetén.
FIGYELEM! Ennek az épületnek az építése is beépítettség növekedést okoz az ingatlanunkon!
• Nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű, nem emberi
tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, bővítése esetén.
FIGYELEM! Ide tartozik pl. a garázs építése is! De vigyázzunk ez is beépítettségnövekedést okoz!
• Saját vállalkozást népszerűsítő berendezés, önálló reklámtartó építmény építése, meglévő bővítése vagy megváltoztatása
esetén.
FIGYELEM! A berendezés – reklám – nagysága szabályozott, és nem mindegy hogy a település melyik részén kívánjuk
elhelyezni! Tessék egyeztetést kérni!
• Sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot.
• Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, illetve elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem
haladja meg a 6,0 métert.
• Emlékfal építése esetén, amennyiben annak talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.
►
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• Legfeljebb 180 napig fennálló rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény, kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény, levegővel
felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek), ideiglenes fedett lovarda, legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas
állvány jellegű építmény
• Növénytermesztésre szolgáló üvegház vagy fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása
FIGYELEM! Ez érvényes a belterületre és külterületre egyaránt!
• A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, illetve a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes
folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti tartály, tároló
elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő építmény bővítése esetén.
• Közterületi kerítés, valamint közterületről látható tereplépcső, kerti építmény építése, meglévő átalakítása, bővítése esetén.
TEHÁT: Az utcával határos kerítésről van szó! A kerítés helyének egyeztetése minden képen szükséges, mert a nem szabályos helyre épített kerítést el kell bontani, még akkor is, ha a régi kerítés helyére építik! Lehet hogy oda már nem lehet!
• Vendéglátóipari létesítményhez kapcsolódó közterületről látható terasz létesítése esetén.
• Napenergia-kollektor, szellőző-, illetve klíma-berendezés, áru- és pénzautomata, építmény közterületről látható felületén
való elhelyezése esetén.
• Építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő, tároló, árnyékoló közterületről látható területen történő
elhelyezése esetén.
• Utasvárófülke.
• Kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg.
• Közterületen filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése.
Hogyan kell a bejelentést megtenni?
Javasolt előzetesen az építési tevékenységgel kapcsolatban a főépítésszel egyeztetni. Nem mindegy hogy hova építünk a
telken!
A bejelentő lap elektronikusan megtalálható a település honlapján, vagy papíralapon a hivatal emeleti hirdető tábláján lévő
tárolóból elvihető. Értelem szerinti kitöltés után, a lapon felsorolt mellékletekkel együtt le kell adni a polgármester úrnak.
A polgármester úr, a főépítész szakmai véleményét figyelembe véve a kérelmezett építési tevékenységet határozatban feltétel
meghatározásával vagy anélkül tudomásul veszi vagy megtiltja az építési tevékenységet, vagy a rendeltetésváltoztatást.
A polgármester megtiltja a bejelentett építési tevékenységet, illetve a saját vállalkozást népszerűsítő berendezés elhelyezését
vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését ha
• nem felel meg az a rendeletben előírt követelményeknek,
• a tervezett építési tevékenység, a hirdető berendezés, saját vállalkozást népszerűsítő berendezés, felület nem illeszkedik a
településképbe,
• a tervezett rendeltetésváltozás nem illeszkedik a szomszédos és a környező beépítés sajátosságaihoz; ha a bejelentés és az
ahhoz csatolt dokumentáció nem igazolja, hogy az új rendeltetés a környező ingatlanok, valamint a határoló közterületek
rendeltetésszerű és biztonságos használatát indokolatlan mértékben nem zavarja, illetve nem korlátozza.
Mikor lehet megkezdeni a bejelentéssel kérelmezett építést?
• ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges,
• ha a polgármester a bejelentést tudomásul veszi,
• ha a polgármester a tevékenység végzését a bejelentést követő 15 napon belül nem bírálja el.
Ha további kérdései vannak az eljárással kapcsolatban kérjen segítséget! A főépítész elérhetősége foepitesz@osku.hu, illetve a
hivatalban kifüggesztett időpontokban.
Kéri Katalin települési főépítész

Kedves Tésiek!
Külterületen bérbe vehető földterületet (szántót) keresek a „Tési Tökmagolaj”
számára! Ha tudtok nekem ebben segíteni, amivel kicsit fel tudnám lendíteni a vállalkozást, azt nagyon megköszönném! Ha valakinek idén jár le Balatonfőkajárral
a szerződése, azt is átvenném, természetesen nagyobb bérleti díj ellenében!
Előre is köszönöm a támogatásotokat.

Kovács Ákos
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Feles bérletről, haszonbérletről
Bizonyára mindenki hallott róla, hogy az év elejétől levonult
a tési földejeiről a Veszprémi Mezőgazdasági Zrt., közismertebb nevén a küngösi TSZ, és átvette azokat a Balatonfőkajári
Apát-Agro Kft. Ezért szeretném megosztani gondolataimat a
Tési Híradóban, hátha ezzel kapcsolatban segítségére lehetek
valakinek.
Tudomásom szerint a legtöbb földtulajdonossal feles bérleti
szerződést kötöttek, ami egy színlelt földhasználati szerződés,
és a célja a földforgalmi törvényben leírt kifüggesztés elkerülése. Ez a szerződési forma jó is, meg rossz is. Jó a bérlőnek,
mivel nem kell alkalmazni a törvény rendelkezésit, így az
előhaszonbérleti jogosultságokkal rendelkezők (pl.: helyben
lakó földműves) nem tudnak élni előbérleti jogosultságaikkal.
Rossz a tulajdonosnak, mivel a feles bérlet és a haszonbérlet között alapvető különbség, hogy utóbbinál előre rögzíti a
tulajdonos és a bérlő a bérleti díj összegét, viszont a feles bérleti szerződésnél ez nem így van. Ilyenkor a földön megtermelt
termény felét vagy meghatározott hányadát természetben (tehát termény formájában) kapja meg a tulajdonos. A probléma
itt kezdődik, hiszen az így kapott terményt a tulajdonos, ha el
kívánja adni, akkor az után nagyon sok esetben (ez összeghatártól függ) be kell fizetni az adót, illetve őstermelőként még az
értékesítést sem teheti meg, hiszen a termény nem a saját gazdaságában termett. Ha pedig a szerződésre fittyet hányva feketén pénzben kapják meg az eltitkolt bérleti díjat, az komoly

adóhatósági ellenőrzéshez és bírságoláshoz vezethet. Ezekkel a
bírságokkal a hatóság (jelen helyzetben a NAV) minden esetben a tulajdonosokat sújtja.
Másik nagy eltérés az időjárási kockázat, hiszen ha a tulajdonos nincs ott a betakarításnál, akkor a bérlője akár át is verheti a termény mennyiségét illetően. Az időjárásra hivatkozva
kevesebb terményt adhat bérleti díjként.
Véleményem szerint, elég nagy bizalommal kell lennie a tulajdonosnak és a feles bérlőnek egymás iránt egy ilyen bérleti
szerződés megírásakor.
A fent leírtakra tekintettel, lehet, hogy jobban járnak a földtulajdonosok – és sok kényelmetlenségtől óvják meg magukat –,
ha haszonbérleti szerződés formájában legális jövedelmet szerezve adják bérbe földjeiket.
Biztos vagyok benne, hogy ezeket az információkat a szerződéskötéskor megosztották Önökkel a fent említett Zrt. és
Kft. megbízott emberei, de úgy gondoltam, én is megosztom,
hogy ezeket figyelembe tudják venni a későbbi szerződéskötésekkor.
A fent leírtakat megtalálják a Földforgalmi törvényben
(2013. évi CCXII. törvény), illetve a Személyi jövedelemadóról
szóló törvényben (1995. évi CXVII. törvény).
Tisztelettel:
Kovács Ákos

100 muskátli az utcákon
Amint azt már tapasztalták, megérkeztek a muskátlik, melyeknek nagyrésze
ki is került az oszlopokra. Van azonban még néhány hely, ahova csak E.ON
szakfelügyelet mellett kerülhetnek fel a tartók, így a virágok is. Az egyeztetések
alapján ezt a szakfelügyeletet május 30-án tudja számunkra biztosítani az EON.
Ezáltal teljes lesz a tervezett darabszám, és Csőszpusztán és Tésen is minden
virág kikerülhet a helyére.
Azért, hogy mindnyájunk örömére pompázzanak szerte a községben, ismét szeretnénk kérni a lakosokat, gondoskodjanak róluk, ápolják, locsolják
őket megannyi lelkiismerettel. Bár tavaly az esetek döntő többségében szépen
virágzó kaspók borították az oszlopokat, mégis kérnénk, hogy a szomszédok
egyeztessenek, ki, mikor locsol, nehogy esetleg „víztúltengést” vagy ne adja Isten kiszáradást idézzenek elő.
Végül engedjék meg, hogy az ápolással kapcsolatban megosszam Önökkel
a feleségemmel szerzett közös tapasztalatainkat. Bár a termesztő szerint folyamatosan lebomló műtrágya van a földjükben, mégis azt vettük észre, ahogy
minél nagyobb levélzetet és virágzatot nevel a növény, hetente egy tápoldatos
locsolást érdemes végrehajtani. Ugyanezen okból kifolyólag kevés a heti egyszeri locsolás, kiváltképp a nyári forróságban. Tavaly bizony volt, hogy naponta
öntöttünk rá másfél liter vizet. Szerintem a locsoláshoz a legjobb egy 1,5–2 liter
közötti üdítőitalos flakon, aminek keményebb az anyaga, mert meg lehet fogni
anélkül, hogy összenyomódna a kezünkben. Azt is megfigyeltük, hogy az eső
ellenére is célszerű megnézni a földjét, mert a dús levélzet a kaspón kívülre
vezeti ki a csapadékot, tehát előfordulhat, hogy az eső után is száraz, eláll a föld
a kaspó szélétől. Ha odafigyelünk ezekre a kicsit sem jelentéktelen dolgokra,
akkor még november környékén is olyan virágzó muskátlik díszíthetik szerte
az utcáinkat, amilyen a mellékelt képen is látható.
Fodor-Bödös István polgármester
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Hamarosan nyit a Szikla Élményfarm

Egy éve költöztünk a településre. Hosszas keresgélés után találtuk meg álmaink birtokát Csőszpusztán.
Exrendőr főtisztek vagyunk, akiknek elege lett abból a sok
szörnyűségből, amivel 25 év szolgálati idejükben találkoztak.
10 éve otthagytuk a rendőrséget, és feleségemmel, Andreával
alakítottunk egy magánnyomozó irodát, mely székhelyét tekintve Pest megyében van ugyan, de kezdetben országosan,
jelenleg már Európában is végez szolgáltatásokat.
2017 márciusában megvásároltuk a Csőszpusztán elhelyezkedő birtokot, amely mára a Szikla Élményfarm nevet kapta.
Azzal a szándékkal tettük mindezt, hogy kiegészítjük eddigi
szolgáltatásainkat, újabb vállalkozást alapítva helyszíni képzésekkel, és a falusi turizmussal is foglalkozunk.
Alvállalkozókkal megkezdtük a rajta lévő ház teljes felújítását, szerkezeti és gépészeti korszerűsítését, és szorgalmas tési
emberekkel a birtok rendbetételét. Mára a ház nagyrészt elké-

szült, és a birtok is egyre ápoltabb benyomást kelt, hamarosan
meg is nyitjuk a közönség számára.
A most elindított programunkban, a farmunkon kialakított
vendégházunkban gyermekeket és felnőtteket szeretnénk játékosan, élményalapú, tevékenységalapú és interaktív programok segítségével képezni.
Pedagógia és bűnüldözési gyakorlattal rendelkező munkatársaink, színházi partnerünk a MASZK Színházi Társulat
színészei és a Csillaghajó Produkciós Műhely szakembereivel
együttműködve egy olyan új programot dolgoztak ki, mellyel
a biztonságtudatos életmódra való felkészítését színházi neveléssel kívánja elérni. Programunk igazodik a jelenleg zajló
társadalmi folyamatokhoz, ezek a drog- és alkoholfogyasztás, a
zaklatás vagy a szexuális zaklatás problémakörei, de a vállalati
biztonsággal is.
Vendégházunkat és újszerű bűnmegelőzési képzési formánkat egy zárt körnek nagy sikerrel be is mutattuk a hónap
elején.
A tárgyi feltételek kialakításánál figyelembe vettük, hogy a
farm a gyermekek mellett a felnőttek számára is kínáljon lehetőségeket. Gyermekek részére kiváló lehetőséget nyújt különféle táborok lebonyolítására, de a felnőttek is megtalálhatják
pihenési igényüknek megfelelő helyszínt.
Hat, fürdőszobával ellátott szobánk, társalgónk és hatalmas
kertkapcsolatos fedett teraszunk nagyobb csoportok fogadását
is lehetővé teszi. Hálóhelyeinket tekintve 30 főnek tudunk ehhez a gyönyörű környezethez méltó, kényelmes és színvonalas
elhelyezést biztosítani.
További információk a www.sziklaelmenyfarm.hu honlapon
találhatók.
Barborik János
tulajdonos

Parlamenti látogatás
2018. június 2-ára (szombatra) visszaigazolta az Országgyűlés Hivatala a parlamenti látogatást.
Ötvenegyen vagyunk, akik útra kelünk, és ha már elmegyünk
a fővárosba, megnéznénk a Szent István Bazilikát, a Halászbástyát, sétálnánk a Budavári Palotánál és a Várkert Bazárban. Amennyiben nem leszünk még nagyon fáradtak, és az
időnk is engedi, a Városligetbe, a Vajdahunyad várához feltétlen elmennénk.
Reggel 8 órakor indulunk a buszmegállókból, és estére tervezzük a hazaérkezést. Belépőjegyet szinte mindenhol váltani
kell. Éttermi ebédet nem terveztünk, ezért mindenki hozzon
magával enni- és innivalót, amit a buszon fogyaszthatunk el.
Előzetesen ennyi információval rendelkezünk, aki jelentkezett, részletes tájékoztatást kap a jegyárakról, buszköltségről. Minden felmerülő kérdéssel forduljanak hozzánk bizalommal!
Tés Község Önkormányzata

