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Hírmozaik
Fontos változás!

A 2019. október 13-ai önkormányzati választások tési
helyszíne megváltozott. Szavazataikat ezúttal a Faluházban (iskola) adhatják le. Továbbá felhívjuk a szavazásra jogosultak figyelmét, hogy csak érvényes személyi
okmányok felmutatásával szavazhatnak, ezért kérjük, ellenőrizzék okmányaik érvényességét!
•••
A képviselő-testület 2019. május 28-ai ülésén módosította
Szociális Rendeletét. Települési gyermekvállalási támogatást nyújt (100.000 Ft) minden 2019. január 1. után született, tési lakcímmel rendelkező gyermek családjának. A
részletekről érdeklődjenek a hivatalban! 88/589-431
•••
A képviselő-testület 2019. augusztus 23-ai ülésén úgy
döntött, hogy minden tési lakcímmel rendelkező általános- és középiskolai, valamint felsőfokú nappali tagozaton tanulmányt folytató diák idén is 10.000 Ft egyszeri
beiskolázási támogatást kap. Feltétele, hogy az iskolalátogatási igazolást 2019. szeptember 23-ig az Önkormányzati Hivatalban leadja. Kifizetés 2019. szeptember 25-én,
szintén a hivatalban.
•••
A képviselő-testület 2019. augusztus 23-ai ülésén arról
is döntött, hogy idén is vásárolunk 46 darab kedvezményes bérletet a Veszprémi Petőfi Színház előadásaira.
Az első látogatásunk 2019. október 10-én lesz. Huszka
Jenő–Szilágyi László: Mária főhadnagy című operettjét
láthatjuk Seregi Zoltán rendezésében. Jelentkezni telefonon (88/589-431) vagy személyesen lehet a hivatalban.
Előre szeretnénk felhívni a jelentkezők figyelmét, hogy a
regisztrálásnál előnyt élveznek, akik még nem, vagy csak
kevésszer voltak velünk színházban.

Szeptemberi programok
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár támogatásával egy nevetős délutánra invitáljuk a tési lakosokat a Faluház nagytermébe. Rejtő Jenő: A biztosíték című – félreértéseken és
tévedéseken alapuló – klasszikus bohózatát tekinthetik

meg Csukárdi Sándor színművész és társulata bemutatásában 2019. szeptember 18-án 18:00 órakor.

Közös főzés Bede Róberttel, a Paprika TV mesterszakácsával. Az alkotási folyamatba bárki becsatlakozhat, segíthet,
kérdezhet vagy csendben szemlélhet. 2019. szeptember
21-én 15:00 órakor várunk minden tési „fedőforgatót” a
sportpályára. Rossz idő esetén a kultúrházban kerül megrendezésre a program.

Fotó származási helye: www.bederobert.hu

Az idősek napi rendezvényünket 2019. szeptember 26-án
16:00 órakor tartjuk a Faluház nagytermében. Minden
65 évet betöltött és 2019. december 31-ig betöltő tési lakosnak névre szóló meghívót küldünk. Természetesen a
csomagra ezúttal is számíthatnak. A program még szervezés alatt van.

Eboltás!

Értesítjük a község lakosságát, hogy az ebek veszettség elleni éves összevezetéses oltását Dr. Mihályfi István állatorvos végzi 2019. október 1-én (kedden) 9:00-11:00 óráig
a Kultúrháznál. Az oltás díja 4.500,-Ft.
Fodor-Bödös István
polgármester
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EFOP programok
Az EFOP-1.5.2-16-2017-00010 pályázat keretében 2019. szeptember
7-én 10:00 órakor elindul egy 60
órás programsorozat a gyógynövényekkel kapcsolatban. Téma lesz a
felismerésük, gyűjtésük, termesztésük, hasznosításuk és még sok egyéb
kapcsolódó hasznos információ. Takács Ferenc, a „Zánkai Füvesember”
segít minket eligazodni ebben az
érdekes tudományban. A részvétel
díjtalan, várunk szeretettel minden
érdeklődőt.
Szintén ezen pályázat keretében kerül sor egy bevezető gyalogos túrára. Pazar tési kilátás, őszi színekben pompázó,
romantikus, mesebeli erdő várja azokat, akik csatlakoznak hozzánk egy első, rövid, gyalogos kirándulásra. A könnyű,
vezetett séta gyerekekkel is teljesíthető. Az útra vegyen fel kényelmes cipőt, alkalmas ruházatot, és hozzon magával egy
kis elemózsiát, innivalót meg csokit! A túra vezetője, Veres Ildikó 2019. szeptember 8-án 10:00 órakor vár minden
érdeklődőt a Faluház előtt. A részvétel díjtalan.
Az EFOP program a keretén belül,
a „Kerekezés bakonyi tájakon” országúti kerékpáros túrasorozat második útvonala: Tés > Bakonycsernye
> Kisgyón > Bakonycsernye > Tés.
Korai indulással a Kisgyóni Természetbarát Telepre megyünk, ahol a
Fejér Megyei Természetbarát Találkozó megnyitóján veszünk részt.
Indulás Suhajda László vezetésével
2019. szeptember 14-én 7:00 órakor a Faluház elől. A megnyitó 8:30-kor kezdődik, ezután a programokon veszünk részt, majd visszatekerünk Tésre.
A részvétel díjtalan.
2019. szeptember 16-án 10:00 órától 18:00 óráig az EFOP-1.5.2.16-2017-00010 pályázat keretében egészségügyi
szűrés lesz a Faluházban. Kérjük, minél többen jöjjenek a légzésfunkciós vizsgálatra, COPD szűrésre, mivel a korai
felismerés, a prevenció nagyon fontos.
A Veszprémi Petőfi Színházzal is sikerült megkötnünk a szerződést, így EFOP pályázat
keretén belül 2019 őszén két előadást, valamint 2020 tavaszán szintén két előadást fog
tartani a tési kultúrházban. Az időpontok még egyeztetés alatt vannak, a darabokat már kiválasztottuk. Elöljáróban csak annyit, változatos lesz! A részletekről később adunk tájékoztatást.
A gyógytorna és aerobik programunk még mindig tart, várjuk
szeretettel a mozogni vágyókat.
Fodor-Bödös István
polgármester
A fenti programok megvalósítását az EFOP-1.5.2-16-2017-00010 pályázat teszi lehetővé.

