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Az aszfalttól a köztársasági elnökig
A közelmúltban a közösségi média fe-
lületén futótűzként terjedt a hír, hogy 
a minden tési által ismert falunkbéli, 
Pintér József címzetes rendőr főtörzs
zászlós balesethelyszínelő magasrangú 
elismerésben részesült.

Szerkesztőtársammal arra gondoltunk, 
ez a hír megérdemelne egy beszélgetést a 
díjazottal. Igen ám, de interjút még nem 
közölt a Tési Híradó, mert még soha sem 
csináltunk ilyet senkivel! Mivel minden-
képpen be akartunk számolni erről a 
nem mindennapi eseményről, nekivesel-
kedtünk, és az eredmény eképpen szüle-
tett meg…

Szerencsére Józsinak nem volt kifogá-
sa a beszélgetés ellen, ezért egyik nap – 
éppen éjszakás szolgálatba indulás előtt 
– tudott szakítani egy órácskát, hogy el-
mesélje a kíváncsi olvasóknak, mi is tör-
tént az elmúlt napokban. Gabesz fia már 
otthon volt, éppen segített neki a lecke 
megírásában, amikor megérkeztem.

P. J. – Pont jókor jöttél, nemrég keltem 
fel, aludtam egy kicsit mert az éjszakás 
műszak nagyon fárasztó. Ezt valahogy 
nem tudtam megszokni a hosszú évek 
alatt sem, de aki éjszakában dolgozik, az 

tudja, hogy miről beszélek. Úgy ráadásul 
még nehezebb, ha nincs különösebb ese-
mény. Na gyere, üljünk be a nappaliba, 
mit is szeretnél tudni?
FBI – Mindent, hogy mindenki megért-
se mi is történt veled. Összeírtam pár 
kérdést, ami bennem felmerült, a többi 
meg remélem, menet közben majd adja 
magát. Jó lesz így?

P. J. – Rendben, csináljuk, van egy rö-
vidke órám mielőtt elindulnék!
FBI – Milyen díjat kaptál?

P. J. – A Magyar Ezüst Érdemkeresztet, 
amivel Áder János Köztársasági Elnök Úr 
tüntetett ki, de távollétében a Belügymi-
niszter, Dr. Pintér Sándor adott át.
FBI –Mesélnél egy kicsit az események 
hátteréről?

P. J. – Valamikor február második 
hetében megjelent a belső levelező rend-
szeremen egy vörös betűs üzenet. Először 
megriadtam tőle, mert még ilyet soha 
sem kaptam. Azt hittem, valami fegyel-
mi vétséget követtem el, volt majré ren-
desen, de aztán gyorsan fordult a dolog, 
miután elolvastam. Arról tájékoztattak, 
hogy várományosa vagyok ennek a díj-
nak, és az után érdeklődtek, elfogadom-e 
a felterjesztést. Postafordultával kérték a 
választ, természetesen elfogadtam. Egyéb 
tennivalóm nem volt, csak várni. Egyszer 
csak megérkezett a berendelő – ami a ci-
vil életben a meghívót jelentené – a Bel-
ügyminisztérium központi ünnepségére. 
Itt aztán minden belügyi szerv képvise-
lője jelen volt, sokan sokféle rendfokozat-
ban.
FBI – A család mit szólt „Apa” sikeréhez?

P. J. – Természetesen nagyon örültek 
neki, büszkék arra, hogy ilyen magas 
szinten elismerték a munkámat. Így most 
számukra is értelmet nyert az a sok-sok 
idő, amit a balesetmegelőzési program fej-
lesztésével, bemutatásával töltöttem. De 
nem csak a családtagoktól kaptam vállve-
regetést. Számomra vad idegenek is meg-
szólítanak, megállítanak és gratulálnak a 
kitüntetéshez is és az előadásaimhoz is.
FBI – Tudsz valamit arról, hogy hogyan 
kerültél pont te a díjazottak közé?

P. J. – Erről biztosat nem tudok. Ami 
így utólag kiderült számomra, hogy ez egy 
több szinten, felfelé haladó ajánlás, ami 
már állítólag több hónappal ezelőtt elin-
dult, és most a nemzeti ünnep alkalmával 
érte el a csúcspontját.
FBI – Az oklevél szerint a „több mint két 
évtizedes, magas színvonalú szolgá lati 
tevékenysége elismeréseként” kap tad a 
kitüntetést. Azért ebben bizonyára ben - 
ne van az előbb említett balesetmegelő-
zési program is, ami teljesen a te ötlete-
den alapul. Mit gondolsz erről?

P. J. – Igen, ez így van. Négy éve keres-
tem meg osztályvezetőmet, Adamovics 
László rendőr alezredes urat ezzel az öt-
lettel. A sok helyszínelés eredményeként 
összegyűlt egy hiteles szakmai anyag, ami-
vel úgy éreztem, kezdeni kellene valamit. 
Megmutatni a fiataloknak és persze min-
den korosztálynak, mi történik egy em-
berrel, ha nincs bekapcsolva a biztonsági 
öve, vagy ha csillióval repeszt az autójá-
val. Szerencsére tetszett neki az ötlet, így 
nekiállhattam kidolgozni a programot.

FBI – Bár sokan vannak, akik részt 
vettek már az előadásaidon, többek 
között Tésen is tartottál egyet, de bi-
zonyára akad olyan olvasó is, aki most 
hall erről először. Röviden bemutatnád 
a programot?

P. J. – Ahogy az előbb említettem, a 
munkám során az évek alatt összegyűlt 
videókból, képekből állítottam össze az 
anyagokat. Az előadások alatt egymást 
követően, filmszerűen vannak összevágva 
a képek, a kisfilmekben pedig kifejezet-
ten a látnivalóhoz illő zene szól. Nagyon 
nem akarom részletezni, de sok ember 
tragédiája jelenik meg a felvételeken. 
Kisgyerekek, fiatalok, idősebbek, lányok, 
asszonyok, fiúk, férfiak. A legkülönbö-
zőbb autós, motoros, kerékpáros, lovas és 
gyalogos balesetek mutatnak intő példát 
a jelenlévőknek. A hatás sohasem marad 
el. Érezhető a döbbent csend feszültsége. 
Ekkor! Legalább ekkor mindenki elgon-
dolkodik azon, hogy milyen hamar és 
milyen egyszerűen bele lehet kerülni abba 
a fekete színű zsákba. Egyszerűen, a hét-
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Tavasz van és ünnep. A magyarság talán 
legszebb ünnepe. Március 15-én emléke-
zünk a szabadságért harcolókra, azokra, 
akik életüket adták ezért a szent célért. 

Emlékezünk, csak sajnos maroknyi-
an. Szinte csak magunknak adva elő a 
nagy gonddal, sok próbával összeállított 
műsort. Minden fellépő a szabadide-
jét – szabadságát – áldozza fel, hogy az 
ünnepre méltóképpen felkészüljön. S 
ebben a pici közösségben, a mi parányi 
falunkban ez a fáradozás, az ünnep vaj-
mi keveseket érdekel. Nem mondhatja 
senki, hogy nem tudott róla, mikor lesz 
az ünnepély. Van Tési Híradó, benne volt 
a pontos időpont, és mindenki postalá-
dájába belekerült.

Mondhatjuk, hogy nem volt túl jó 
idő, de 1848-ban az volt talán? Akkor 
senkit nem tartott vissza, hogy ott álljon 
a Nemzeti dalt hallgatva az esőben, és 
vonuljon Táncsics kiszabadítására, a 12 
pont kinyomtatására.

Ma a csepergő eső visszatartó erő. 
Vagy talán nem ez az igazi ok. Talán az 
másban keresendő. Nem vagyunk kíván-
csiak egymásra, nem vesszük a fáradsá-
got, hogy ünneplőbe öltöztessük lelkün-

ket és szép ruhát húzva, a kokárdánkat 
kitűzve rászánjunk egy, azaz egy órát 
ebből a napból azokra, akik segítenek 
felidézni a történteket, akikkel együtt 
büszkén énekelhetjük a Himnuszt és a 
Szózatot. Nem megyünk el, és hajtunk 
fejet az elesettek emlékműve előtt, ahogy 
azt csak kevesen tettük az ünnepen. Ke-
vesen, mert kevesen voltunk. De aki el-
jött, ezen a napon fényesebb tekintettel 
és fényesebb lélekkel térhetett haza.

S még egy érdekesség. Azok közül, 
akiknek semmilyen érintettsége nem 
volt a fellépőkkel kapcsolatban – nem 
volt köztük rokon, szomszéd – kevés 
volt a „régi” tési. Voltak viszont nemrég 
ideköltözöttek, „gyüttmentek”, ha úgy 
tetszik. Őket érdekelte, mi is folyik kis 
falunkban. S ez, hogy a többieket nem, 
nagyon elszomorító.

Ünnep lesz majd októberben is. Köz-
reműködő társaimmal együtt remélem, 
többen leszünk. Mindig többen.

„Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!...”

Trojákné Hegedüs Bea

köznapok nyelvén próbálom megértetni 
mindenkivel a szabályok betartásának 
fontosságát, erősítve mindezt a nap mint 
nap szolgálatot teljesítő „kisrendőr” hite-
lességével, hiszen én most éjszaka is szol-
gálatot fogok teljesíteni, meg holnapután 
is. Sajnos az élet nem áll meg, és ki tudja 
mit hoz a következő szolgálat.
FBI – Úgy tudom, nagy sikere van a 
programnak, egyre magasabb körök-
ben foglalkoznak az országos kampány-
nyá fejlesztésében.

P. J. – Igen, ez nekem is álmom a prog-
rammal kapcsolatban, és sok rendőri ve-

zető is úgy látja már, hogy hatással bírha-
tunk a közlekedés szereplőire. 

De ez a jövő zenéje, én teszem a dol-
gom, a többit meglátjuk. Az biztos, renge-
teg felkérést kapok iskoláktól, hivataloktól, 
munkahelyektől. Sok ezren látták már, de 
még mindig bőven van hova eljutni.

FBI – Úgy gondolom, azért ez nem 
kis dolog! Az aszfaltról egy tési kisrend-
őr olyat alkotott, aminek a híre eljutott 
a köztársasági elnökhöz is… Gratulá-
lok, és talán nem túlzó, ha ezt az egész 
település nevében teszem! Büszkék va-
gyunk rád!

P. J. – Köszönöm szépen, ez jól esik, 
de nem is ez az igazi öröm és büszkeség! 
Gondolj csak bele! Ha az én munkám ha-
tására ebből a sok-sok emberből, akik el-
jöttek valamelyik előadásomra, akárcsak 
egynek is eszébe jut egy szép nyári autó-
kázás előtt, hogy be kell kapcsolni a biz-
tonsági övet, vagy akár egy ködös őszi dél-
utánon kicsit lejjebb veszi a sebességet, és 
ezáltal elkerül egy halálos balesetet, épen, 
egészségesen ér haza a családjához. Na, ez 
az igazi öröm és büszkeség! Ezt nem lehet 
egy kitüntetéssel sem felülmúlni…

FBI

Egy ünnep margójára Országgyűlési 
választás

A köztársasági elnök 2018. április 8-
ára tűzte ki az országgyűlési képvise-
lők általános választását. 
Az 1/2018. (I. 3.) IM. rendelet 9. § (1) 
bekezdés ga) pontjának megfelelően 
az alábbiakról tájékoztatom a lakos-
ságot:
A helyi választási bizottság elnöke: 
Juhász Istvánné
elnök helyettese: Helt Zoltán
A helyi választási bizottság tagjai:
Balatoni Kálmánné
Pintérné Helt Mária
Stanka Károlyné
A helyi választási iroda vezetője: 
Borteleki Istvánné
A helyi választási iroda hivatali he-
lyiségének címe: 8109 Tés, Szabad-
ság tér 1.
telefon és fax száma: 88/589-431
e-mail címe: jegyzo@osku.hu

Borteleki Istvánné jegyző

Tájékoztató az óvodai beiratkozás időpontjáról

Grám Lászlóné óvodavezető javaslatát elfogadva a Képvise-
lő-testület a 2018/2019. óvodai nevelési évre történő beíra-
tást az alábbi időpontban határozta meg:

2018. április 24. (kedd) 8.00–16.00 óráig
2018. április 25. (szerda) 8.00–16.00 óráig

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek sze-
mélyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet iga-
zoló hatósági igazolványát.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntést az óvo-
davezető, legkésőbb 2018. május 24-ig értesítésben közli az 
érintett szülőkkel.

Tájékoztató az iskolai beiratkozás rendjéről
A Várpalotai Járási Hivataltól kapott értesítés szerint az 
illetékességi területükön történő általános iskolai beirat-
kozások a 2018/2019. tanévre, az alábbi időpontokban és 
feltételek mellett lehetséges:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00–19.00 óráig
2018. április 13. (péntek) 8.00–19.00 óráig

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges doku-
mentumok: • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót 
és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), • az 
iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazo-
lás, • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, • a gyermek 
TAJ-kártyája, • a szülő/gondviselő személyi igazolványa
A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban ér-
tesíti a szülőket.
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Húsvéti hit és hitetlenség
„Hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen!” – mondja Jézusnak 
az apa (Mk. 9,24.), aki mindennél jobban vágyja a csodát, fia 
gyógyulását; szívesen hinné is, de már nem tudja.

Valahogy így vagyunk – így vannak sokan – a húsvét csodá-
jával is: szívesen hinnénk a feltámadást, de nem tudjuk. Mert 
tényleg felfoghatatlan! 

Vannak természettudományos ismereteink, mégis rácso-
dálkozunk saját gyermekeink születésére is, csakúgy, mint a 
búzaszemből előbukkanó csírára, majd a dús kalászra. Meg-
unhatatlanul nagyszerű az újjáéledő tavaszi természet is. Cso-
daként éljük hát meg azt is, amikor élőből származik az új élet, 
hogy érthetnénk akkor a feltámadást, amikor az élet a halálból 
jön elő? 

Pedig olyan jó lenne hinni! Mert ha van feltámadás, akkor 
nemcsak az életnek, de még a halálnak is lehet értelme! Akkor 
viszontláthatjuk elhunyt szeretteinket! Ha Jézus még a halált 
is legyőzte, akkor van kitől segítséget kérni életünk küzdelme-
iben! Van értelme és célja az imádságnak, a tiszta életnek, a 
jóságnak!

Jó lenne hinni azért is, mert riasztó az „egyszer élünk” gon-
dolkodású emberek másokon átgázoló lelketlensége, az élet 
örömeit hajszoló és habzsoló gátlástalansága. Jó lenne hinni, 
mert nem szeretnénk megtapasztalni a mindent birtokolni 
akaró, de a legfontosabbat elveszítő ember állandósuló, égető 
hiányérzetét. Jó lenne hinni, mint ahogy Ady írja a Hiszek hi-
tetlenül Istenben c. versében:

„Hiszek hitetlenül Istenben,
Mert hinni akarok,
Mert sohse volt úgy rászorulva
Sem élő, sem halott.
Szüzesség, jóság, bölcs derékség,
Óh, jaj, be kelletek.
Hiszek Krisztusban, Krisztust várok,
Beteg vagyok, beteg”

Talán nekünk is csak ennyi kell ahhoz, 
hogy áttörjük a hitetlenség falát. Elég le-
het a mi életünkben is ez a kiáltás: Hiszek, 
Uram, segíts hitetlenségemen! Hinni aka-
rok! Krisztust várok! És a feltámadott Krisz-
tus jön, és maga győz meg a húsvéti csoda 
igazáról. 

Ebben a hitben pedig olyan boldog lesz 
az ünnepünk – sőt: az életünk –, mint előtte 
soha. 

dr. Zsednai Józsefné  
tési evangélikus lelkésznő

Az élő Krisztus
„Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: Ne féljetek! 
Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs 
itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg 
a helyet, ahol nyugodott!” (Mt.28,5-6.) 

Szeretett Testvérek, Kedves Olvasók!
Keresztény hitünk legnagyobb, legszentebb és legmélyebb ün-
nepe érkezett el: Szent Húsvét – Jézus Feltámadása.

Az asszonyok, akik a legelső húsvétkor Jézus sírjához men-
nek, először félnek, de aztán az öröm tölti el szívüket. Keresik 
a halott Jézust, de nem találják a sírban. Viszont majd ők is 
meglelik az élő Krisztust, a Messiást, aki minden félelmüket 
eloszlatja. 

Az angyal felszólít minket is, hiszen az evangélium nekünk 
is, és minden kor emberének is szól! „Ne féljetek!”. Mennyi ag-
godalom, kétely és szomorúság van bennünk életünk során! 
Mennyi terhet hordozunk nap, mint nap! De bátorít bennün-
ket az Úr Jézus, a feltámadott s velünk élő Úr: „Ne féljetek!”. 

Jézus Krisztus is azt tanítja, hogy „Én veletek vagyok min-
dennap a világ végéig!”. A keresztény ember azért nem fél, mert 
az élő Krisztus van vele! 

Az angyal megerősíti a hírt azzal is, hogy hívja az asszonyo-
kat, hogy nézzék meg az üres sírt. Ennek látványa pedig hitet 
követel az ember részéről az Isten felé. A megfeszített nincs a 
sírban. Széttörte a sír fogságát, győzött a halál felett, és talál-
kozott feltámadása után az emberekkel (asszonyokkal, aposto-
laival). Megtapasztalhatták, hogy Jézus, aki 
velük volt, aki tanította őket, élő s eleven. 
Nem halott, hanem feltámadott!

Sokszor próbálták már letagadni Jézus 
győzelmét, diadalát a halál felett. De oly so-
kan a történelem folyamán és ma is hisznek 
Neki. Ma is a feltámadott Krisztust hirdetik, 
és ha kell, akkor még ma is a szó legszorosabb 
értelmében a vérüket ontják Krisztusért!

Mi is az élő, a feltámadott Krisztusban 
hiszünk! 

Jézus az élő Isten élő Fia, a feltámadt 
elénk áll és szelíden üzen. 

Ez az üzenet talán egyféleképpen így 
foglalható össze: GYŐZTEM A HALÁL FE-
LETT!!! ÉLEK MINDÖRÖKKÉ!

Kívánok minden kedves Hívünknek és 
Szeretteiknek és minden Kedves Olvasónak 
áldott, szent és kegyelemteljes húsvétot.

Beke Zsolt h. esperes-plébános

Nagyheti felekezeti alkalmak
Katolikus miserend

Március 25.  virágvasárnap  18.00 szentmise 
Március 29.  nagycsütörtök  15.00 szentmise
Március 30.  nagypéntek  10.00 szentmise
Március 31.  nagyszombat  20.30 szentmise,
Április 1.  húsvét vasárnap  18.00 szentmise

Evangélikus istentiszteletek a templomban
Március 25.  virágvasárnap  14.00 istentisztelet 
Március 29.  nagycsütörtök   14.00 úrvacsorai istentisztelet
Március 30.  nagypéntek   14.00 úrvacsorai istentisztelet
Április 1.  húsvét vasárnap   14.00 úrvacsorai istentisztelet
Április 2.  húsvét hétfő   14.00 istentisztelet 
Gyermek-istentiszteletet húsvét vasárnap nem tartunk,  
a következő alkalom április 8-án lesz.
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Tisztelt Lakosság!

A néhány éve elindult magánépítésekkel kapcsolatos rendelet-
változások mára kissé kaotikus állapotokat hoztak létre ezen 
a területen. Gondoljunk itt az új lakóépületeket érintő egysze-
rűsített bejelentési eljárásokra, az engedély nélkül végezhető 
építési tevékenységekre, és a még megmaradt, kisszámú épü-
lettípust érintő építési engedélyezési eljárásokra.

A jogszabályi elvárásoknak megfelelően Tés településre is 
elkészítettük a Településképi arculati kézikönyvet, és en-
nek alapján megalkottuk Településképi rendeletünket, mely 
egyesíti a településképi tájékoztatás, a szakmai konzultáció, a 
településképi bejelentési eljárás, a településképi véleménye-
zés és a településképi kötelezés eljárására vonatkozó szabá-
lyokat. 

Továbbra is építési engedélyköteles, így építési engedélyezé-
si eljárást kell lefolytatni az építési hatóságnak a régi megszo-
kott rend alapján: 

•  bizonyos épület nagyságnál, új gazdasági épület építése
•  és nem lakófunkciót ellátó épület létesítése esetén
A fenti eljárásokban továbbra is megmaradt az engedélye-

zési eljárás előtti településképi véleményezés, melyhez a doku-
mentációt előzetesen egyeztetni kell a tervezőnek a települési 
főépítésszel.

Amennyiben az épület építéséhez átalakításához építészter-
vezőt vontunk be, a tervező kérje a főépítészi szakmai konzul-
tációt.

Az engedély nélkül végezhető építések Tés közigazgatási te-
rületén bejelentés kötelesek! Ezért építkezés előtt kérjenek tájé-
koztatást a főépítésztől az alábbi ügyfélfogadások alkalmával: 
2018. március 26. délelőtt, április 27. délelőtt, május 25. dél-
előtt, június 29. délelőtt, július 27. délelőtt, augusztus 24. dél-
előtt, szeptember 29. délelőtt, október 26. délelőtt, november 
23. délelőtt, december 17. délelőtt.

Tés község közigazgatási területén bejelentési eljáráshoz 
kötött építési tevékenységek a vonatkozó kormányrendelet 
alapján.

A bejelentést formanyomtatványon a polgármester úrnak 
címezve kell megtenni. A bejelentés tudomásulvételéről írás-
ban tájékoztatjuk az építtetőt.

•  építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsí-
tése, homlokzatának megváltoztatása,

•  meglévő építmény homlokzati nyílászárójának – áthidaló-
ját nem érintő, de anyaghasználatát, osztását, illetve színét 
tekintve a meglévőtől (eredetitől) eltérő – cseréje, valamint 
a homlokzat felületképzésének, színének megváltoztatása 
esetén,

•  új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) 
– 6,0 m-t meg nem haladó magasságú – égéstermék-elve-
zető kémény építése esetén,

•  meglévő épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, 
ernyőszerkezet építése, átalakítása, korszerűsítése, bővíté-
se, illetve megváltoztatása esetén, ha ehhez az épület tartó-
szerkezetét nem kell megváltoztatni, átalakítani, megbon-
tani, kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni,

•  épületben az önálló rendeltetési egységek számának vál-
toztatása,

•  nettó 20,0 m2 alapterületet az építési tevékenységet követő-
en sem meghaladó méretű kereskedelmi, szolgáltató, illet-
ve vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése esetén,

•  nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot az épí-
tési tevékenységet követően sem meghaladó méretű, nem 
emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítá-
sa, felújítása, bővítése esetén,

•  saját vállalkozást népszerűsítő berendezés, önálló reklám-
tartó építmény építése, meglévő bővítése vagy megváltoz-
tatása esetén,

•  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 elhelye-

zése esetén, ha annak a talapzatával együtt mért magassá-
ga nem haladja meg a 6,0 m-t,

•  emlékfal építése esetén, amennyiben annak talapzatá-
val együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t, l) 
legfeljebb 180 napig fennálló rendezvényeket kiszolgáló 
színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, 
vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szol-
gáló építmény, kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény, 
levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek), 
ideiglenes fedett lovarda, legfeljebb 50 fő egyidejű tartóz-
kodására alkalmas állvány jellegű építmény

•  növénytermesztésre szolgáló üvegház vagy fóliasátor épí-
tése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítá-
sa, korszerűsítése, megváltoztatása,

•  a 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, illetve a 60 m3 vagy 
annál kisebb térfogatú ömlesztettanyag-tároló, nem ve-
szélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartal-
mazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti 
tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, 
meglévő építmény bővítése esetén,

•  közterületi kerítés, valamint közterületről látható terep-
lépcső, kerti építmény építése, meglévő átalakítása, bőví-
tése esetén,

•  vendéglátó-ipari létesítményhez kapcsolódó közterületről 
látható terasz létesítése esetén,

•  napenergia-kollektor, szellőző-, illetve klímaberendezés, 
áru- és pénzautomata, építmény közterületről látható fe-
lületén való elhelyezése esetén,

•  építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulla-
dékgyűjtő, tároló, árnyékoló közterületről látható terüle-
ten történő elhelyezése esetén,

•  utas várófülke,
•  kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfel-

ső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg, 
•  közterületen filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése.

Bármi építéssel kapcsolatos ügyben állunk szíves rendelkezé-
sükre. Kérje segítségünket, tanácsunkat.

Kéri Katalin  
települési főépítész

TAK információk
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Gólyahír
Szeretettel köszöntjük legi� abb lakosunkat,
Nyitrai Heidi Liliánát
(édesanyja: Sándor Marianna)

Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk nekik és családjuknak!

Metszési bemutató
A rossz idő miatt elmaradt bemuta-
tót 2018. március 24-én szombaton 
14.00 órakor tartjuk. A helyszín nem 
változott. Szeretettel várunk minden 
kezdő és tapasztalt kertbarátot. 
Bízunk benne, hogy ezúttal kegyes 
lesz hozzánk az időjárás.

Tési Traktoros felvonulás és szépségverseny
Hagyományainkat életben tartva, a 2018. évi Tési Falunap keretein belül 
megrendezésre kerül, immár harmadik alkalommal, az egyre nagyobb 
népszerűségnek örvendő Tési Traktoros felvonulás és szépségverseny. 
Lehet ötletelni, építeni, díszíteni.
Részvételi szándékát kérem, minél előbb jelezze a szervezőnknél, 
vagy az Önkományzatnál! 
Szervező: Diósi Zsuszanna, telefon: 06-30/247-27-09
Önkormányzat: 88/589-431, 06-30/376-98-41
A szlogen nem változott: 
Várunk minden egyedi építésű, 
díszítésű motorizált sörösrekeszt, 
kerti csettegőt, traktort, quadot, 
motoros talicskát…

Idén 2018. május 5-én kerül megrendezésre a VII. Bakonyi 
Vigasság folklór- és hagyományőrző fesztivál településün-
kön.

Rendezvényünknek ismét a Kultúrház és környéke ad hely-
színt. 

Színvonala évről évre nő, ezt észrevehették rendszeresen 
résztvevő vendégeink. Az idei évben is várnak rájuk meglepe-
tések.

Első és talán legfontosabb, hogy rendezvényünk egy belépő-
kapun keresztül lesz elérhető, ahol vendégeink belépőjegy vá-
sárlása után karszalag használatával léphetnek be a rendezvény 
területére. A jegyek felmutatása a beléptető kapunál többszöri 
belépésre jogosítanak fel. (Jegyárak: 6 éves korig ingyenes, di-
ákoknak diákigazolvány felmutatásával 300 Ft, felnőtt jegy ára 
500 Ft)

Belépés után a rendezvény területén a karszalag felmutatá-
sával a szolgáltatások a vásáron kívül ingyenesen használhatók 
és megtekinthetők.

Idén két koncertünk is lesz:
•  kora délután a Szelindek együttes: középkor zenéi (Arábi-

ától Isztambulon át Magyarhonig) csábítják fülünk s tán-
cos lábunk,

•  este pedig a Cimbaliband koncertjein vehetnek részt. Ze-
néjükben a modern kelet-európai életérzés keveredik a 
népzenével.

A tervezett műsort és kiegészítő eseményeinket a Tési Hír-
adó különszámában tudatjuk Önökkel.

Látogatóink kérésére és a szervezők megbeszélése után úgy 
döntöttünk, hogy vásárunkat bővítjük és több új elemmel (pl. 
állatsimogató, kiállítások, hagyományőrzők) örvendeztetjük 
meg a programjainkra érkezőket. Több meglepetést is tarto-
gatunk Önöknek. Nagyon fontosnak tartom megjegyezni – a 
tavalyi évből tanulva –, felkészültünk az esőre is, így szabadtéri 
színpadunkat egy hatalmas rendezvénysátor alatt állítjuk fel, 
ahol gálaműsorunk és koncertjeink lesznek megtartva.

Május 4-én, pénteken népdalkör-találkozónak és május 6-án 
(vasárnap) gyermeknéptánc-találkozónak ad helyet szabadtéri 
színpadunk. Ezekre az eseményekre ingyenes a belépés, nagy 
szeretettel várjuk Önöket ezeken a napokon is. 

Lippert Ferenc MJE elnök, Bakonyi Vigasság főszervező 

VII. Bakonyi Vigasság beharangozó

Véradás Tésen
Értesítjük a lakosságot, hogy 

2018.03.27-én 16.00-18.00 óráig 
VÉRADÁS lesz 

az Önkormányzat Tanács-
termében.

Várunk minden jelenlegi és 
leendő véradót! 
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Az egyik szemem sír, a másik pedig ne-
vet. Kezdhetném ezzel a mesebeli fordu-
lattal is, amikor arról írok, hogy milyen 
is Tésen élni. Gyönyörű a környezet, kris-
tálytiszta a levegő, páratlan természeti 
szépségekbe botlunk lépten-nyomon. 
Ahogy sajnos rengeteg szemétbe is. 

Megunt vécécsésze, kiszanált mos-
dókagyló, kiürült sörösdoboz… a sort 
folytathatnám még sokáig. Munkámból 

adódóan sokfelé járok az országban, és 
sajnálattal tapasztalom, hogy mindenhol 
ugyanez a kép fogad. 

Az emberek nem igazán környezet-
tudatosak, nem törődnek közvetlen kör-
nyezetükkel, annak megóvásával, holott 
életünket itt töltjük ezen a vidéken, ezen 
a bolygón. 

Ha egy elcsépelt mondással szeretnék 
élni: A Földet nem elődeinktől örököl-

tük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 
Bízom benne, hogy sokakhoz eljut a 

fenti üzenet lényege, és részt vesznek a 
hamarosan megszervezésre kerülő áp-
rilisi szemétgyűjtési akcióban. Így meg-
tisztítjuk környezetünket, s szebbé, élhe-
tőbbé varázsolhatjuk a minket körülvevő 
világot. 

Sörös László

Környezetünk kincsei

IV. Szemétgyűjtés – gyűjt Tés!
Várpalota–Tés közti útszakasz megtisztítása közös erővel

2018. április 7-én délelőtt 7:30-kor gyülekező a Kultúrház előtti téren.

Közreműködnek:
Múlttal a Jövőért Egyesület

Tés Önkormányzata / Lakossága
Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ Várpalota

Várpalota Önkormányzata / Lakossága
Várpalotai Közüzemi Kft.

Veszprém Megyei Közút Nonprofit Zrt.
Depónia Nonprofit Kft.

Várunk mindenkit kezdeményezésünkre a tési Kultúrház előtti téren. Megbeszélés után kivonulunk az útszakaszra. 
Láthatósági mellényt mindenki hozzon magával, és ha megszomjazna, éhezne, egy kis útravalót is.

Előre is köszönjük a segítségét a településen élőknek.
Szeretettel várunk mindenkit!

A mi közös ügyünk a környezetünk megtisztítása és tisztántartása!


