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„Nekünk a magyar családok az elsők”

A tavaszi ülésszakban elfogadta az országgyűlés a családvédelmi akcióterv
megvalósításához szükséges törvényjavaslatot, ezzel bővül a családtámogatások rendszere – rövid interjú Ovádi
Péter országgyűlési képviselővel.
– A családvédelmi akcióterv megalkotása előtt Magyarország Kormánya
2018 novemberében nemzeti konzultációt indított, hogy megkérdezze a lakosság
véleményét a témában. Ön hogy értékeli
ennek az eredményét?
– A kormány 10 kérdésben kérte ki
a lakosság véleményét, a kérdőívet 1,4
millióan töltötték ki országszerte, ami
azt is bizonyította, hogy a magyar embereknek kiemelten fontos a gyermekvállalás és a család. A nyolcadik nemzeti
konzultációban az emberek döntő többsége kimondta a véleményét: a migráció
helyett a magyar családok támogatása a
fontos.
– Az akciótervhez kapcsolódó törvényjavaslatot április 1-jén fogadta el az
országgyűlés. Hogy értékelik a választók
a törvényt, milyen visszajelzéseket kapott
eddig?

A törvények elfogadására azért volt
szükség, hogy intézkedéseknek jogszabályi keretet teremtsünk.
Ritkán látok egyébként akkora egyetértést a lakosság körében, mint ennél
az intézkedéscsomagnál. Jó volt látni,
hogy nagyon sokan írtak e-mailt, kerestek meg személyesen vagy éppen a közösségi felületeken. Az idei évben már
több mint 10 fogadóórát tartottam, és
állíthatom, egy sem telt el anélkül, hogy
ne került volna szóba az intézkedéscsomag. Úgy látom, hogy Veszprém megye
1. számú választókerületében is rengetegen fognak élni az új lehetőségekkel.
– Melyek ezek az intézkedések és mikortól vehetők igénybe?
A családvédelmi akcióterv nyújtotta
új lehetőségek soha nem látott mozgásteret jelentenek a gyermeket vállaló fiataloknak. Soha ennyi támogatást nem
kaptak még Magyarországon a fiatalok a
családalapításhoz, gyermekvállaláshoz,
mint most.
Teljesen egyedülálló, hogy a 2022. év
végéig igényelhető, maximum 10 mil
lió forintos, kamatmentes babaváró
támogatás szabadon felhasználható.

Ezt házaspárok vehetik igénybe, abban
az esetben, ha a feleség legalább 18, de
legfeljebb 40 éves, egyikük dolgozik
vagy biztosított, büntetlen előéletűek és
nincs adótartozásuk. A törlesztés legfeljebb 50.000 forint lehet, de ha úton van
az első baba, a várandósság 12. hetétől
felfüggeszthető a visszafizetés. Ha csak
egyetlen gyermek érkezik a családba, a
hitel mindenképpen kamatmentes marad, két gyermek születése esetén a tartozás 30%-át elengedi az állam, három
utód születésénél pedig minden visszafizetési kötelezettség alól mentesülnek a
hitelt felvevők.
A nagycsaládosoknak új, hétszemélyes autó vásárlásához legfeljebb 2,5 mil
lió forintos támogatást nyújt az állam,
maximum a jármű árának 50%-áig. Ez a
lehetőség is 2022-ig áll fenn. Bővül a jelzáloghitel-elengedésre jogosultak köre
is. Ezek az intézkedések július elsejével
lépnek hatályba.
Az akcióterv további pontjaihoz – a
nagyszülői GYED bevezetése és a négygyermekes anyák adómentessége – még
további döntésekre van szükség, ezeket
az őszi ülésszakban tűzi napirendjére a
kormány, a bölcsődei férőhelyek bővítése pedig folyamatosan zajlik.
– A családok mellett kiemelt figyelmet
fordítanak a kistelepülésekre is. Mit várhatunk a Családi Otthonteremtési Kedvezmény kibővítésétől?
– A kormány kiemelt figyelmet fordít
a kistelepülésekre. Ezért is gondoltuk
úgy, hogy a Modern Városok Programot
követően a Magyar Falu Programmal
is támogatni szeretnénk a kistelepülések fejlődését. A programon keresztül
legalább 150 milliárd forintos forrásból
kerülnek támogatásra a helyi közszolgáltatások fejlesztései, életminőség-javító beruházások, illetve a falusi CSOKkal a lakhatás is. Egyre több fiatal dönt
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> folyt. az 1. oldalról

úgy, hogy nem a városokban, hanem az
azokhoz közeli falvakban alakítja ki a
családi fészket. Magyarország a magyar
családok mellett áll. A Családi Otthonteremtési Kedvezmény 2019. július 1-jével
kiterjesztésre kerül. Ez a lehetőség egyelőre három évig, 2022. június 31-ig lesz
elérhető, ugyanakkor a kormány monitorozni fogja, milyen hatása van a falusi
CSOK támogatási rendszerének a kistelepüléseken. Tés szerencsés helyzetben
van, hiszen sok fiatal párnak nyílik meg a

Szépkorú
köszöntése

lehetősége arra, hogy a CSOK-ot igénybe
véve a települést fiatalítsa és még élhetőbbé varázsolja. 2015 óta már 100 ezer
fiatal pár vette igénybe a CSOK-ot, és a
magyarországi falvak szempontjából jó
hír, hogy a támogatások egyharmadát
falvakban, kistelepüléseken használták
fel. A falusi CSOK rendszerében a kedvezményezett kistelepüléseken használt
lakás és ház vásárlására, illetve a megvásárolt ingatlan felújítására, korszerűsítésére és kibővítésére egy gyermek
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megléte vagy vállalása esetén 600 ezer
forint, kettő gyermek esetén 2 millió 600
ezer forint, három vagy több gyermek
esetén pedig 10 millió forint vissza nem
térítendő támogatást kaphatnak a fiatal
párok.
Különleges lehetőség ez, mellyel azt
gondolom, akinek van rá módja, az éljen
vele!
Hegyi Gabriella

Gyermeknapi program
Újra eltelt egy év és mi ismét nagy örömmel készülünk a Tési Gyerekek Napjára. A már megszokott játékokat gondoltuk újra, hogy izgalmasabbá, viccesebbé
tegyük a rendezvényt. A jól bevált dolgokon nem változtatunk, úgyhogy ismételten lesz csillámtetoválás, kürtőskalács,
kincskeresés detektorral. Június 1-jén
(szombaton) várunk mindenkit.
Program:
– délelőtt
9.30 gyülekező a sportpályán kerékpáros versenyre a Várpalotai Rendőr-

Varga Ferencné, Irma néni 1929. május
1-jén, ezen a tavaszi napon született.
Ő azon kevesek közé tartozik, akik elmondhatják magukról, hogy a születésnapjuk munkaszüneti nap. Igen, ez a
születésnap ezúttal a kilencvenedik volt.
Lelkes és gondoskodó családja egy kedves kis meglepetéspartit szervezett neki,
ahol mintegy harmincan jöttek össze.
Erre az ünnepségre kaptunk meghívást
jegyző asszonnyal, és hogy még teljesebb
legyen az ünnepélyes pillanat, csatlakozott hozzánk Zsednai Józsefné lelkésznő
is. Így köszöntöttük Irma nénit a település vezetői és közössége nevében.

Kedves Irma néni!
Ezúton is kívánunk még sok-sok
egészséges, tevékeny évet szerető
családja körében! Isten tartsa még
sokáig közöttünk!
Fodor-Bödös István
polgármester

Bízunk benne, hogy az időjárás is kedvez nekünk, és a kürtőskalács illatában
úszva adhatjuk át ajándékainkat a résztvevőknek.
GYERTEK, MI ITT LESZÜNK!
Feljívjuk a figyelmet, hogy a rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet!
Gyurik Zsuzsanna
kapitányság közreműködésével. Judit
néniék hoznak magukkal ujjlenyomatrögzítőt, becsapós szemüveget, ajándékokat a versenyen indulóknak. Idén is
lehetőség nyílik a kerékpárok rendőrségi
regisztrációjára, és ezzel a lehetőséggel a
felnőttek is élhetnek ezen a délelőttön.
– délután
15.00 órakor a Faluház nagytermében Farkasréti-Dominek Anna fellépésével kezdünk. A műsor után az önfeledt
játéknak adjuk át magunkat.
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„Legszebb porta” verseny
Idén először kerül sor „a falu legszebb
portája” versenyre. Keresünk virágos, takaros, mutatós, faluképbe illő ingatlanokat és azok tulajdonosait, akik büszkék
a házuk rendezett környékére. Az eredményhirdetés a Falunapon lenne, szak-

mai zsűri bírálná el a legszebb portákat.
Az első három helyezettet a Liget Sziget
Faiskola és az Önkormányzat díjazza.
Érdeklődni és jelentkezni lehet Nyitrai Józsefnél személyesen vagy a 0630/578-7881 telefonszámon.

Lehet díszíteni, virágosítani, hogy
még szebb legyen a mi falunk!
Nyitrai József

A kép csak illisztráció

Könyvtári hírek
Kedves jelenlegi és leendő Olvasók,
Könyvtárhasználók!
Örömmel hívjuk fel a figyelmüket, hogy
a tési könyvtár újra rendszeresen nyitva
tart. Az új nyitvatartás a következő: kedden és csütörtökön 16.30-tól 18.30-ig,
szombatonként pedig 9.00-tól 11.00-ig.
A könyvtári állomány várhatóan a
nyár végéig nagymértékben bővül több
száz újonnan vásárolt könyvvel. Megtalálhatók lesznek köztük a modern konyha szakácskönyvei, művészek életrajzi
könyvei, enciklopédiák több témában,
romantikus regények, valamint gyermek- és ifjúsági könyvek, kötelező ol-

vasmányok, a legújabb kiadású Guiness
Rekordok könyve és még rengeteg különböző témájú olvasnivaló.
A gyermekek részére érkezik a Munkagépek sorozat valamennyi darabja,
érkeznek kihajtható füles képeskönyvek,
amelyekkel kapcsolatban valamennyien
emlékszünk a gyermekkorunkból, hogy
mennyire örültünk, ha ilyen került a kezünkbe, hiszen a kihajtható fülek alatt a
meglepetést kerestük.
A ma emberét többnyire beszippantja
az „online” élet, az internet. Inkább ezt a
platformot használjuk olvasásra! Ha valaki kezébe vesz egy új könyvet, egyből
érzi, hogy annak illata, hangulata van.

Az olvasás a fantáziát fejleszti, folyamatosan karban tartja, javítja a koncentrációt és a memóriát, bővíti a szókincset
ugyanúgy a gyermekeknél, mint a felnőtteknél.
Társasjátékok, kártyák is érkeznek,
ez pedig remek lehetőség kicsiknek, nagyoknak a társas kapcsolatok fejlesztésére, és természetesen a sakkozási lehetőség változatlanul megmaradt.
Bízunk benne, hogy felkelti érdeklődésüket a megújuló könyvtár, szeretettel
várunk minden régi és új látogatót!
Amint jeleztük, sok-sok új könyvet
kívánunk beszerezni egy pályázatnak
köszönhetően. Segítségül szeretnénk
hívni a kedves olvasókat, jelezzék nekünk, milyen könyveket olvasnának
örömmel. Mi lenne az, amiért szívesen
bejönnének és olvasójegyet váltanának!
Mindenféle forgalomban lévő könyvet
választhatnak! Természetesen mindez a
gyerekekre is vonatkozik.
Igényeiket 2019. június 20-ig várjuk
a könyvtárban.
Ne hagyják ki ezt a vissza nem térő
lehetőséget, mert olvasni öröm!
Sörös Júlia könyvtáros
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IV. Benzingőzös felvonulás
Tésen
Az idei falunapon is megrendezzük az immáron hagyománnyá
vált „traktoros” felvonulást.

Várunk mindenféle berregő, zümmögő, kattogó, szüttyögő, kerekeken
futó, „jelmezbe, kosztümbe” öltöztetett járművet!
Érdeklődni és jelentkezni lehet Nyitrai Józsefnél személyesen
vagy
a 06-30/578-7881 telefonszámon.
Remélem, sokan leszünk az idén is!
Nyitrai József

Hírmozaik
Elmarad!
Értesítjük mindazokat, akik a pannonhalmi kirándulásra már jelentkeztek,
hogy a kisszámú érdeklődés miatt le-

mondjuk az utazást. Ha a későbbiekben
nagyobb érdeklődés mutatkozna, természetesen ismét megszervezzük az utat,
vagy ha más ötletük lenne a kirándulásra, jelezzék nekünk!

Új pingpongasztalok: Sportra fel!
Május 12-én tucatnyi sportbarát jelenlétében felavattuk a két vadonatúj
pingpongasztalunkat. A jó hangulatú
vasárnap délelőttön kellemes fáradság

közepette arról beszélgettünk, hogy
rendszeresíteni kellene ezt a kis sportos
összejövetelt. Arra jutottunk, hogy Tóth
István tapasztalt és némi pedagógiai
érzékkel megáldott sporttársunk csütörtökönként 17.30-tól foglalkozásokat
tartana a faluház (iskola) nagytermében
minden pingpongozni vágyó tésinek. Az
első alkalom: június 13. Tehát mozogni,
sportolni vágyók, figyelem! Minden korosztály számára kínálunk közösségben
megélt, tartalmas és egészséges mozgási
lehetőséget.

Európa Parlamenti Választások
eredménye Tésen
A nem hivatalos eredmény szerint a 698
szavazásra jogosult tési lakos közül 311en éltek demokratikus jogukkal és mentek el szavazni.
A 310 érvényes szavazat alapján kialakult sorrend a következő:
Fidesz-KDNP: 211
Demokratikus Koalíció: 36
Jobbik Magyarországért Mozgalom: 20
MSZP-Párbeszéd: 12
Mi Hazánk Mozgalom: 11
Lehet Más a Politika: 9
Momentum Mozgalom: 6
Magyar Kétfarkú Kutya Párt: 5
Magyar Munkáspárt: 0
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Gólyahír

Szeretettel köszöntjük legifjabb
lakosunkat, a 2019. május 1-jén
született

Pihokker Izabella Annát
(édesanyja: Kecskeméti Beatrix
édesapja: Pihokker Zsolt)

Sok boldogságot
és jó egészséget kívánunk
neki és családjának!

Végre, végre...
Végre részben indítani tudjuk azt a sokat
emlegetett pályázati programsorozatot,
amelyben sok-sok közösségi tevékenység van. Részletesebben a következő
újságban írunk róla, most előzetesen
annyi, hogy...
Tájékoztatjuk a mozogni vágyókat,
hogy az EFOP-1.5.2-16-2017-00010 pályázatunk keretében 2019. június 7-én
(péntek) 17.00 órától indulnak a modern
zenés fitnesz órák a Faluház nagytermében. Hivatásos aerobikoktató érkezik, aki
60 percben vezeti a gyakorlatokat. Nagy
izgalommal várunk minden mozogni vágyó lányt, anyukát és nagymamát!

Szintén ezen pályázat keretében nyílik
lehetőség arra, hogy heti 2 alkalommal
gyógytornán vegyenek részt, akik szükségesnek érzik a rendszeres átmozgató
testedzést. Jelentkezni az Önkormányzat
06-30/376-9841-es mobiltelefonszámán
lehet.
Gyurik Zsuzsanna

