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december 2-án a HIT vasárnapján 16:00 órai kezdettel 
a faluház nagytermében
„Adventi Tárlat” Farkas István várpalotai művésztanár 
festményeiből 
- Fodor-Bödös István polgármester köszöntője
- az első gyertya meggyújtása
- a várpalotai Pueri Castelli gyermekkórus előadása
-  a tárlat megnyitása Fenyvesi Ottó író, költő, képző-

művész közreműködésével (A képek december 21-ig 
tekinthetők meg.)

- kötetlen beszélgetések, teázás

december 6-án 15:30 órától FALUMIKULÁS a falu-
ház nagytermében (A program az Eötvös Károly Me-
gyei Könyvtár támogatásával valósul meg.)
- áprily Géza mikulásváró gyermekműsora
- közös éneklés a Mikulással

december 8-án 10–12 óra között adventi kézműves 
készülődés a könyvtárban. A gyerekek saját készíté-
sű ajándékokkal és díszekkel járulhatnak hozzá a csa-
ládi ünnep öröméhez.
16 órától szintén a könyvtárban adventi találkozás 
Papp Éva vers- és novellaíróval, a Vörösmarty-társaság 
elismert, neves kitüntetésben részesült tagjával.

december 9-én a REMÉNY vasárnapján 16:00 órai 
kezdettel a faluház nagytermében
-  Dr. Zsednai Józsefné evangélikus lelkésznő ünnepi 

gondolatait osztja meg velünk
- második gyertya meggyújtása
- a betlehemünk fényeinek meggyújtása
- kötetlen beszélgetések, teázás

december 16-án az ÖRÖM vasárnapján 16:00 órai 
kezdettel a faluház nagytermében
- a harmadik gyertya meggyújtása 
- az árvalányhaj Néptánccsoport műsora
- a Bakony Virágai népdalkör fellépése
- beszélgetés, teázás, forraltborozás

december 22-én 15:40 órai kezdettel a kultúrházban 
FAluKARáCsONY a sZERETET jegyében
-  az első 20–30 percben mindenki elhelyezheti a közös 

karácsonyfára az általa hozott díszeket
- Fodor-Bödös István polgármester köszöntője
- a negyedik gyertya meggyújtása
Fellépőink:
- Tési Napsugár Óvoda gyermekei
- árvalányhaj Néptánccsoport
- széllelbéleltek énekegyüttes
- Bakony Virágai Népdalkör
A műsort követően a gyerekek csomagjainak kiosztása

Az adventi időszakunk kísérő programjaként a Tési 
Kézimunka szakkör szebbnél szebb remekműveit le-
het megcsodálni, és ha valaki kedvet kapna, akár csat-
lakozhat is hozzájuk. Örömmel látnak minden ügyes-
kedő érdeklődőt. 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
A programok alatt kép és hangfelvétel készülhet!

Szeretettel hívunk és várunk kicsit és nagyot az adventi programokra! 
A mottó továbbra is a régi: együtt lenni jó, jó egy kicsit lassítani, megpihenni, örülni egymásnak…

Várunk mindenkit...
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„Jézuskának nincsen ágya”
Advent a csodavárás ideje, amikor az Úr születésének ünnepét várjuk. A próféta sza-
vára hallgatva – „Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!” (Iz. 3,5) – sze-
retnénk Jézus útját jó cselekedetekkel kikövezni, hogy Tésre is megérkezzen, s felis-
merjük őt. 
Ezért idén arra hívunk mindenkit, hogy szerezzünk örömet a tési óvodásoknak, se-
gítve őket abban, hogy karácsonyra új ágyakat kaphassanak. Az óvodának 25 új gye-
rekágyra van szüksége, melynek darabja kb. 9.000 Ft. A csoda megvalósulása a mi 
kezünkben van, s ezért kérjük a családokat, hogy egy ágy megvásárlásával hozzuk 
létre a csodát, s Jézus ódon jászlát tegyük kényelmesebbé, s béleljük ki a tési óvodá-
sok örömével!

Mindenki jó szándékú felajánlását hálás köszönettel fogadjuk! Az adventi gyertya-
gyújtások alkalmával az óvoda javára helyezhetjük el adományainkat.

További információt az óvoda vezetésétől és az önkormányzattól lehet kérni.
Zsolt és Róbert atya

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy pályázat révén az önkormányzatnak ismét lehetősége nyílik szociális tűzifa kiosztására. 
Mivel a testület szeretné a rászorulók körét kibővíteni az alábbiak szerint hozta meg rendeletét: 10/2018. (XI. 6.) önkormányzati 
rendelet a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól. 
Részlet a rendelet szövegéből:
2. A támogatás feltételei

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló szemé-
lyeknek, akiknek a háztartásában együtt élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250%-át, egyszemélyes háztartás esetében 300%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Előnyt élvez 

a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac)  tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési lakásfenntartási támogatásra 

jogosult, valamint
b)  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermeket nevelő.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Önkormányzat vissza nem térítendő tűzifát nem biztosít. 
(3)  A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő szemé-

lyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének 
sorrendjében történik. 

3.  § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a 
személy, család 

a)  aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jöve-
delmet vagy tűzifát szerzett. 

b) Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető. 
(2)  Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, támogatás nem kérhető. Ellentétes állítás 

esetén környezettanulmány készítése szükséges. 
(3) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel. 

3. A támogatás igénylésének menete
4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre, vagy hivatalból is indulhat.
(2) A kérelmeket 2019. január 7. napjáig lehet az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatára benyújtani. 
(3) A kérelmek elbírálásáról a képviselő-testület legkésőbb 2019. január 14. napjáig dönt. 
(4) Egy személynek vagy családnak adható tűzifa mennyisége legalább 1 m3, de legfeljebb 5 m3 lehet.
(5) A döntést követő 10 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról. 
(6) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. 
(7) A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.
5.  § A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított támogatás, valamint az Önkormányzat által 

biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban 
meghatározott feltételnek megfelelnek és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek – el kell utasítani.

További információk az önkormányzat elérhetőségein: 88/589-431, valamint 06 30/376-9841.

Tájékoztatás szociális tüzifa kiosztásáról

Figyelemfelhívás
Itt hívjuk fel a kedves szülők figyel-
mét, hogy a december 6-ai FAluMI-
Kulás rendezvényünkre a gyerme-
keiknek szánt mikuláscsomagokat 
névvel ellátva, legyenek szívesek 
előre leadni! 
A Mikulás csak ebben 
az esetben tudja 
megajándékozni 
gyermekét!


