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Tesi
´ Falunapok
2019. július 5–6.
PÉNTEK:

Kultúrház 18.00 óra
Zenés irodalmi műsor a Veszprémi Petőfi Színház színművészeinek előadásában
Fellépő művészek: Kőrösi Csaba, Módri Györgyi és Oberfrank Pál

SZOMBAT:

Gyermekprogramok az óvoda udvarán 15.00–20.00
• mobil játszóház
• ugráló légvár a kisebbeknek
• trambulin
• felhőtlen játék az óvoda megújult játszóterén
Délutáni kísérőprogramok 15.00–20.00
• tési kézimunka szakkör munkáiból készült kiállítás a nagyteremben
• várpalotai diabétesz klub egészségsátor
Benzingőzös felvonulás
• 14.45 gyülekező a benzingőzösöknek a szokott helyen
• 15.00 elindul az őrület a falu központja felé
• 16.00 megérkezés a Kultúház előtti térre, járműmustra
Kultúrprogram:
17.00 Fodor-Bödös István polgármester falunapi köszöntője
• Bakony Virágai Népdalkör műsora
• Dudari Néptánccsoport vendégszereplése
• Szápári hip-hop tánccsoport fellépése
• Rács Richárd zenei fantáziája szintetizátorra
• Vision Hip-Hop Dance műsora
18.30 eredményhirdetések
• benzingőzös felvonulás győzteseinek kihirdetése
• legszebb porta helyezettjeinek kihirdetése
• tombolasorsolás
20.00 Sztárvendég ZOLTÁN ERIKA

21.00 HOLLYWOODOO zenekar élő koncertje

22.00 Utcabál KALMÁR JANIKÁVAL

Mindenkit szeretettel várunk!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! A rendezvényeken hang- és képfelvétel készülhet!
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Tésen a Hollywoodoo zenekar

A Hollywoodoo zenekar a ’90-es és
2000-es évek egyik meghatározó rock
zenekara volt.
Országszerte klubkoncerteken, turnékon és fesztiválokon tartott lendületes,
szórakoztató fellépéseket. Lemezeket,
videoklipeket készített, filmzenét írt, és

aktívan jelen volt rádiókban, televíziós
zenei műsorokban.
2009-ben frontemberük korábbi súlyos betegsége és hosszas felépülése miatt kényszerpihenőt tartottak. A zenekar
nem oszlott fel, de jóval kevesebb koncertet és médiaszereplést vállalt. A látszólag passzív időszakban ötletek írása,
demózás és az új lemez anyagának előkészítése zajlott.
2017 októberének végén megjelent
a GrundRecords gondozásában vadonatúj VÉGRE című, 11 dalt tartalmazó
lemezük, ami elérhető a boltokban és az
online felületeken is. Novemberben az új
lemez Szerencse c. dalához videoklip és
werkfilm készült Pálfi György filmrendező (Taxidermia, Hukkle, stb.) rendezésében, Balassa László fotóművész képi világával. A megszokott klipkészítést teljesen
felborítva kamera helyett fényképezőgé-

pet használtak. Közel 13.000 fotó felhasználásával vágták a formabontó videót.
Klip: w
 ww.youtube.com/watch?v=
tlUVkxL1wNk
MR2 Akusztik: www.youtube.com/watch?v
=TW30SX45c9I&t=377s
Ajánljuk figyelmükbe a lemez anyagát, amit itt hallgathatnak meg:
www.youtube.com/watch?v=FwzH7ciG
C2Q&feature=youtu.be
Facebook elérhetőségük: www.facebook.
com/hollywoodoomusic/
A zenekar 2018-ban tartotta 25. éves
jubileumi koncertjét Veszprémben, az
Expresszó klubban.
2019-ben – a számos felkérés mellett
– örömmel fogadták a tési meghívást,
így július 6-án, a falunapon, 21.00 órakor kezdődően élő koncertet adnak a
sportpályán.

Köszönetnyilvánítás
Óvodásaink és önkormányzatunk nevében ezúton szeretnénk megköszönni Bíró Zsoltnak, hogy gondolva a gyerekekre,
kisebb és nagyobb méretű bőrlabdákkal ajándékozott meg minket!

Már négy éves a tési kézimunkakör
valamint vásárolhatunk még méter- és
rövidárut is. Nagyon örülünk és ezúttal
is köszönjük, hogy gondoltak ránk.
Mivel így kibővültek lehetőségeink,
szeretettel várunk új tagokat. Most
nyári szünetet tartunk, de terveink között szerepel, hogy a nyár folyamán még
összejövünk ökotáskákat varrni. Utána
valamikor meghívjuk az érdeklődőket,
hogy fessék meg a saját, egyedi bevásárlótáskáikat.
Garay Miklósné Ági
Már négy éve, hogy a polgármester úr
biztatására pár asszony elhatározta,
hogy hetente összejön kézimunkázni.
Eleinte az óvodában, az elmúlt évben
pedig az iskolában kaptunk helyet, ahol
jól érezzük magunkat. Bátran elmondhatom, hogy most már szoros barátság
fűz minket össze a tagokkal. Beszélgetünk, viccelődünk, közben pedig készülnek a húsvéti és karácsonyi díszek vagy
új dolgokat tanulunk.

Belekóstoltunk a papírfonásba is,
amikor újságpapírból csináltunk használati tárgyakat. Ezt még szeretnénk a
jövőben tökéletesíteni. Módunkban állt
karácsony előtt kiállítani a munkáinkat,
s magam is meglepődtem, mennyire sok
mindent csináltunk már.
Ebben a hónapban nagyot léphettünk előre, pályázati pénzből kaptunk
egy nagyon jó varrógépet és különböző
eszközöket (olló, patentoló, patentok),
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Hírmozaik
A tavalyi, országosan is jó visszhangot
kapott ünnepség után, a Veszprém Megyei Agrárkamara idén is Tésen rendezi meg a Magyarok Kenyere program
búzagyűjtő ünnepségét. Nagy öröm

számunkra, hogy egy ilyen jelentős megyei rendezvényt ismét velünk közösen
valósítanak meg. Szeretettel várunk
minden lakost, minden gazdát 2019.
július 25-én 10 órára a Kultúrház előtti
téren. Az ünnepséget a gyülekező után
a malom körüli területen tartjuk. Egyéb
részleteket az aktuális plakátokon teszünk közzé.

életmódot folytatók száma növekedjen,
és mindenki számára az elérhető sportolási lehetőségek száma is emelkedjen.
A képviselő-testület döntése alapján
2016-ban mi is adtunk be pályázatot egy
ilyen parkra. Telt-múlt az idő, már szinte el is felejtettük, amikor is tavaly ősszel
megérkezett a támogatói nyilatkozat.
Rendeztük a még kérdéses részleteket,
és most júniusban a megvalósítás szakaszába értünk. Az orvosi rendelő mögötti
területen építik meg a – képen látható
– a sportolást, testmozgást támogató,
hét egységből álló eszközparkot. Ezek
az eszközök elsősorban a saját súllyal
edzeni vágyó és tudó fiataloknak és felnőtteknek kínálnak kiváló lehetőséget
a szabadban való mozgáshoz. Lehet
majd húzódzkodni, tolódzkodni, fekvőtámaszozni, has- és hátizmot erősíteni,
lépcsőzni, függeszkedni és létramászást
végezni.

•••
A Kormány az 1314/2016. (VI. 30.)
Korm. határozatában döntött a Nemzeti Szabadidős–Egészség Sportpark
Programról, amelynek alapvető célja,
hogy olyan közösségi terek kerüljenek
az ország minél több településén kialakításra, ahol valamennyi korosztály, a
fiatalabbaktól az idősebbekig aktívan
töltheti el a szabadidejét igényes szabadtéri létesítményekben. Így elérhető,
hogy az aktív életvitelt, mozgásgazdag

•••
Az eddigi tapasztalatok szerint sikeresen indultak a közösségi mozgásra al-

kalmat adó programok. Mivel mindenki számára nyitottak ezek az edzések,
úgy gondoltuk, megosztjuk az időpontokat, hátha még csatlakozni kíván valaki.
• Pingpong edzés: Faluház (iskola) nagytermében csütörtökön 17.30 órától
• Gyógytorna: Faluház (iskola) nagytermében hétfőn és szerdán 17.00 órától
• Aerobik: Kultúrházban hétfőn 19.30
órától, pénteken 18.30 órától
Jöjjenek bátran, egészségük és közérzetük érdekében használják ki ezeket a
remek lehetőségeket!

• Itt hívjuk fel az erősödni vágyó fiúk
és lányok figyelmét, hogy várhatóan
augusztustól indul a Faluház (iskola)
konditermében a SÚLYZÓS EDZÉS
alapjainak elsajátítására szolgáló kondi
edzővel irányított edzés. Várunk minden „vasgyúrót” és azt is, aki az akar
lenni! Kérjük, jelentkezzenek a hivatal
30/376-9841-es telefonszámán. A konkrét időpontot Tés Község Önkormányzatának hivatalos Facebook oldalán fogjuk
jelezni.
Fodor-Bödös István
polgármester

Falusi CSOK
Akadtak már érdeklődők a programmal kapcsolatban. A Magyar Közlöny idevonatkozó, interneten elérhető számát tudjuk
ajánlani https:// magyarkozlony.hu/dokumentumok/e0b3678d8cdf2e770ab4964d99a4d5ecbc67df85/megtekintes.
Továbbá a családi kedvezményekkel és a július 1-jén indult családtámogatásokkal kapcsolatban érdemes a www.csalad.hu
weboldalt felkeresni és megnézni. Ez kormányzati információs oldal, ide minden hírt feltesznek ezekkel a témákkal kapcsolatban.

Gratulálunk!
Június hónapban három esküvő is volt a faluban!
Ezúton gratulálunk az ifjú pároknak, sok boldogságot és örömteli házaséletet
kívánunk nekik!

Németh-Rotter Vivien – Németh Ferenc
Turják-Juhász Vivien – Turják Roland
Borteleki-Tóth Adrienn – Borteleki Szabolcs
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Értesítés
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal nyári igazgatási szünet miatt zárva tart
2019. augusztus 5. és 2019. augusztus 16. között.
A nyári zárvatartás 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 a Hivatalban az ügyfélfogadás az alábbiak szerint történik:
a) az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal Öskü székhelyén az igazgatási szünetben minden hétfő és szerdai napon
9.00 órától 15.00 óráig a Hivatalban az ügyintézés ügyelet tartása mellett valósul meg.
b) az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal Jásdi Kirendeltségén az igazgatási szünetben minden hétfőn 9.00 órától

15.00 óráig az ügyintézés ügyelet tartása mellett valósul meg.
A többi napokon a kirendeltség zárva tart.
c) az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal Tési Ügyfélszolgálatán az igazgatási szünetben minden hétfőn 9.00 órától 15.00 óráig az ügyintézés ügyelet tartása mellett valósul
meg. A többi napokon az ügyfélszolgálat zárva tart.
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 várja ügyfélfogadási időben az ügyfeleket.
Augusztus 21-én (szerdán) ismét a megszokott ügyfélfogadási rend szerint várjuk kedves ügyfeleinket.
Együttműködésüket köszönjük!
Borteleki Istvánné jegyző

Könyvtári hírek
Már nem kell túl sokat várni az új könyvekre és társasjátékokra, de addig is látogassák meg a Könyvtármozit újra! A nagy
érdeklődésre való tekintettel a könyvtárban minden hónapban
lesz filmvetítés. A várható időpontok 2019 nyarán: július 11.
és augusztus 6. A Magyar Nemzeti Filmalap és a Magyar Nemzeti Filmarchívum jóvoltából digitálisan felújított régi filmek
is vannak a kínálatban. Akad köztük olyan, aminek eredeti készítési ideje az 1940-es évek. Szívesen vesszük, ha bármilyen
javaslatot kapunk arra vonatkozóan, hogy milyen filmet vetítsünk le a jövőben. A Könyvtármozi.hu oldalon lehet válogatni.
Választhatók többek között az Ízőrzők, a Száz éve történt, A
mesélő cégtáblák sorozatok is. Várjuk az ötleteket és reméljük,
sok lesz az érdeklődő továbbra is.

A könyvtárban a már beiratkozott gyermekek és az augusztusban újonnan beiratkozó gyermekek ajándékot kapnak! A
nyitvatartás változatlan: kedd, csütörtök 16.30–18.30 óráig,
valamint szombaton 9–11 óráig.
Sörös Júlia könyvtáros

A nagymama
Magyar tévéjáték (1985) 77perc
2019. július 11-én, csütörtökön, 17.00 órai kezdettel kerül bemutatásra.
Szereplők: Dajka Margit, Gobbi Hilda, Bessenyei Ferenc, Eperjes Károly,
Koltai Róbert, Törőcsik Mari, Götz Anna, Csákányi László, Spindler Béla
Csiky Gergely alkotása humoros, fordulatokban gazdag mű, amely már
az első bemutatóján nagy sikert aratott. A cselekmény önmagában is
érdekes, de az élmény a tehetséges magyar színészek lehengerlő játékától válik teljessé.

Helyszín:
Könyvtári Információs és Közösségi Hely, Tés
Szeretettel várunk Mindenkit!

