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Ami volt, ami lesz
Tisztelt Tésiek, Falustársaim! Össze 
kellene foglalnunk, mi történt velünk 
a múlt évben, és mi várható 2020-ra. 

Hogyan is lehet ezt a témát közérthe-
tően és legfőképpen röviden úgy le-
írni, hogy azt lehetőleg el is olvassák, 
ne riassza meg Önöket a betűk 
tömege? Olyan ez, mint amikor 
megkérdezzük egymástól: „Hogy 
vagy?” Vajon a kérdező mennyire 
gondolja komolyan a kérdést? Va-
lóban érdekli vagy csak udvarias-
ságból érdeklődik? Mert ugyebár 
többféle válasz létezik. Lehetünk 
mi is rövidek, válaszolhatunk egy 
udvarias mondattal, de bizonyára 
hosszas körmondatokban részletekbe 
menően is be tudnánk számolni közér-
zetünkről. Mivel Önök sem egyformák, 
és azt is tudjuk, hogy nem egyformán 
érdeklődnek a testület munkája iránt, 
ezért igyekszünk röviden a tényekre szo-
rítkozva, a mostani tudásunknak megfe-
lelően összefoglalni a múlt történéseit és 
az előttünk álló év terveit. Lássuk…

Építettünk, előkészítettünk, pályáz-
tunk, megvalósítottunk, elszámoltunk, 
és újra. Persze közben tettük a napi ten-
nivalókat. Nagyjából így foglalhatnánk 
össze a múlt évet. Mivel lehetőségeink 
100%-át a pályázatok nyújtják, nem is 
csoda, hogy ezek mentén tudjuk meg-
határozni a tevékenységünket. Lényegé-
ben befejeztük a nagy infrastrukturális 
beruházásainkat, a faluház, óvoda, ipari 
terület, apartmanház elkészültek. Van-
nak még apróbb javítanivalók, de zárjuk 
a projekteket. Az elszámolásaik fognak 
komoly feladatot jelenteni. Jelenleg két 
futó pályázatunk maradt: a TOP 5.3.1 
és az EFOP 1.5.2. Mindkettő elsősorban 
humán programokat segít megvalósí-
tani. Nem részletezem, hiszen ebben az 
újságban is olvashatnak még az aktuali-
tásokról. 

A Magyar Falu Program keretében 
három pályázatot nyújtottunk be, ebből 

kettő nyert. Mind a kettőt megvalósítot-
tuk már. Az egyikben orvosi eszközöket 
szereztünk be Doktornő javaslata sze-
rint, a másikban pedig traktort a hozzá 
tartozó hótolásra alkalmas eszközökkel, 
valamint fűnyíró gépeket, kaszákat, kis-
traktort és hómarót. Reményeink szerint 

ezzel a beruházással jelentős összegeket 
tudunk megtakarítani a téli útsózáson és 
hótoláson. 

Köszönjük a traktor ideszállításához 
nyújtott segítséget Borteleki Szabolcs-
nak, Hajas Jocinak és Borbás Zsoltinak.

Nyár elején aztán megvalósult egy 
2016-ban beadott pályázatunk is. Ezt 
nem mi koordináltuk, csak segítenünk 
kellett a megvalósítókat. Így készült el 
a rendelő mögötti Nemzeti Sportpark, 
létrehozva ezzel egy újabb közösségi 
teret, ahol összejöhetnek egy kis közös 
mozgásra, beszélgetésre a lakosok. Le-
het, hogy nem az idén, de szeretnénk to-
vább fejleszteni ezt a területet padokkal, 
kisebb játékokkal, növényzettel. Meglát-
juk majd az év második felében hogyan 
alakul az anyagi helyzetünk. Írjuk ezt 
azért, mert a rendezési tervünk elké-
szítését nem halogathatjuk tovább. A 
régi már teljesen idejét múlt, számtalan 
helyen akadályozza a község fejlődését. 
Belátva ennek fontosságát a képviselő-
testület az idei költségvetésbe betervezte 
ennek kiadásait, ami igen tetemes ösz-
szeg. Mintegy bruttó 7.800.000 forintot 
kell kifizetnünk érte a tervező csoport-
nak. Könnyen belátható, hogy egy ekko-
ra összeg jelentősen korlátozza az egyéb 
lehetőségeinket. A terv készítése folya-

mán lesznek majd lakossági fórumok, 
egyeztetések, ezért már most szeretnénk 
kérni Önöket, hogy minél aktívabban 
vegyenek részt ezeken, hiszen most le-
hetőség nyílik változtatni bizonyos kor-
látozó tényezőkön. Kérjük, figyeljék a 
hirdetéseinket, felhívásainkat! 

Az adóbevételeink az alábbiak 
szerint alakultak 2019. novemberi 
adatok tükrében:
-  kommunális adó: 

kivetve 3.800.000 Ft; 
befolyt 3.400.000 Ft

-  iparűzési adó: 
kivetve 4.200.000 Ft; 
befolyt 3.900.000 Ft

-  gépjármű adó: 
kivetve 4.600.000 Ft; 
befolyt 4.300.000 Ft (ennek 

40%-a marad az önkormányzatnál!)
Örömmel jelentetnénk meg a nagy 

tartozók listáját, de sajnos személyi jo-
gokra való tekintettel nem tehetjük meg. 
Pedig akkor talán elszégyellnék magu-
kat, hiszen a víz nekik is folyik, a csa-
torna az ő szennyüket is elviszi, a lámpa 
az ő házuk előtt is világít, és a hó is el 
van tolva ugyanúgy előlük is. A felszólító 
leveleken kívül egyéb eszközünk sajnos 
nincs.

Végül nézzük, mi várható 2020-ban! 
Jelenleg beadott pályázatunk nincsen, 
de hamarosan ismét indulnak a Magyar 
Falu Program kiírásai, figyeljük őket. Új 
programokkal bővítjük a korábban em-
lített pályázatok megvalósítását. Ezek-
nek az előkészítése folyamatban van. 
Csak röviden: fotós szakkör, közös főzés 
a generációk között, amihez már felújí-
tottuk az iskola régi ebédlőjét. Felújí-
tottunk egy régi osztálytermet is, mert 
igény mutatkozott egy olyan helyiségre, 
ahova az idősek napközben bejárhatnak 
beszélgetni, közös időt tölteni egymás-
sal. Közben a fiatal anyukáink is jeleztek 
hasonló igényt. Így született meg a ge-
nerációs terem, ahova egyaránt bejárhat 
idős és kismama, sőt (folyt. a 2. oldalon)
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Elkészült a generációs terem
Felhívjuk az idősebb korosztály figyel-
mét, hogy elkészült a Faluházban az 
a terem, ahova hivatali időben 8.00 
órától 16.00 óráig, pénteken 13 óráig 
szabadon bemehetnek beszélgetni, 
szórakozni, közösségben lenni. Kényel-
mesen berendezett terem várja őket. 
Az igényeknek megfelelően lehetőség 
van a berendezés módosítására, eset-
leg újabb tárgyak elhelyezésére. 

Jöjjenek, ne unatkozzanak otthon 
egyedül, élvezzék a jó társaság nyújtot-
ta örömet! Csak a kulcsért kell bejönni 
a hivatalba.

a kézimunka klub 
tagjai is itt tartják majd a foglalkozá-
saikat. A helyiség gyakorlatilag kész, 
egy-két apróság hiányzik belőle, de már 
használatba vehető. Ezúton hívjuk fel az 
idősebb korosztály figyelmét arra, hogy 
hivatali időben bármikor bemehetnek 
ebbe a terembe, és tölthetik el ott kényel-
mesen napjaikat. Kezdjék el használni 
és majd menetközben tovább alakítjuk a 
reális igények szerint.

Ezúton szeretnénk megköszönni a 
felajánlott bútorokat Dombai-Somogyi 
Alexandrának és Dombai Lászlónak, a 
bútorszállítást Rotter Lackónak, Schekk 
Dávidnak, Rotter Bálintnak, Balaton 
Csa bának és Borteleki Szabolcsnak.

Hamarosan beadunk egy másik kö-
zösségfejlesztős pályázatot. Ez elsősor-
ban a fiatalabbaknak szól, de reméljük, 
bizonyos elemei az idősebb korosztály 
érdeklődését is felkelti. A tervek szerint 

ennek segítségével fejlesztjük tovább az 
éledező tési sportéletet. Létrehozunk egy 
spinning termet 10 darab kerékpárral, 
fejlesztjük a konditermet új eszközök-
kel, elliptikus trénerekkel, de lesz a cso-
magban egy takarítógép és egy 12 m2-es 
mobil kisszínpad is. Reméljük, hogy a 
tési sportnapra már minden a rendelke-
zésünkre fog állni.

Egy érdekes nevű pályázaton – Köz-
művelődési Érdekeltségnövelő Program 
– nyertünk egymillió forintot a Kultúr-
ház mosdójának felújításához. A testü-
let döntése alapján még hozzáteszünk 
másfélszer ennyit, és akkor meg is tud-
juk valósítani. Már nagyon szégyenletes 
állapotban vannak, muszáj rendbe rak-
nunk, hiszen ebben az épületben is sok 
eseményt szoktunk rendezni.

Egyéb területeken is tudomásunk 
van fejlesztésről. A DIGI szakemberei 
elkezdték a szélessávú internet vezeté-

keit kihúzni az oszlopokra. Ez azt jelen-
ti, hogy várhatóan a nyárra mindenhol 
korszerűbb internet szolgáltatás lesz. A 
Csőszpuszta alatti másfél kilométeres 
útszakasz felújítása is megkezdődik a ta-
vasszal. Ennek a jeleit a közlekedők már 
biztosan észrevették. Információink sze-
rint a sorompóig fennmaradó szakasz 
is elkészül, de az egy későbbi ütemben, 
jövőre.

Röviden összeszedve ezek voltak a 
legfontosabb információk. Bizonyára 
maradtak ki olyanok, amelyek mások-
nak fontosak lehetnek. Ezért kérünk 
mindenkit, aki érdeklődik településünk 
közélete és fejlődése iránt, keressen 
minket bátran, igyekszünk megvála-
szolni kérdéseiket, figyelembe venni ja-
vaslataikat.

Fodor-Bödös István 
polgármester

(folyt. az 1. oldalról)

A csoportunkból egy édesanya azzal a kéréssel fordult a Se-
gítség Köve Alapítványhoz, hogy segítsék cipős doboz aján-
dékokkal karácsonykor a Tési Napsugár Óvoda tizenkilenc 
kisgyermekét. 

Schönek Márta és Schönek Alfréd az alapítvány alapítói öröm-
mel tettek eleget kérésének. 

December 20-án ünnepeltük az óvodában a karácsonyt. 
Minden kisgyermek a karácsonyfa alatt saját, névre szóló do-
bozban ajándékot talált. Nagyon izgatottak voltak, és kíváncsi-
an bontogatták a dobozokat, mi is lehet benne.

A saját dobozukon felül még sok-sok egyéb óvodai játékkal, 
mesekönyvekkel és porcelán bögrékkel is meglepték a gyereke-
ket. A kíváncsiságtól azt sem tudták, melyik játékhoz nyúlja-
nak, mindent egyszerre szerettek volna megnézni.

Boldog karácsony a tési óvodában

�
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Az adományozók nagyon nagy örömet szereztek ezzel a 
gyerekeknek, hiszen saját ajándékokat is kaptak, és az óvoda, a 
csoport is kapott ajándékokat, amivel együtt játszhatnak.

A Múlttal a Jövőért Egyesület Tés Jézuskája is járt a tési 
óvodában. Logikai és fejlesztő játékokat kaptak a gyermekek, 
mely nagy örömet szerzett nekik. Az összefogás és a szelektív 
hulladékgyűjtés példa értékű volt idén ősszel. Mindez Lippert 
Ferencnek és Önöknek, tési lakosoknak köszönhető! 

Szeretnénk Lippert Ferencnek és Önöknek, akik részt vettek 
a hulladékgyűjtésben, hálás köszönetünket kifejezni és megkö-
szönni a sok szép játékot és a gyermekek örömét.

Ezúton szeretnénk hálás köszönetünket kifejezni és megkö-
szönni a Tési Napsugár Óvoda gyermekei nevében a Tési Ró-
mai Katolikus Plébánia Hivatalának, a tési lakosok, valamint 
a hívek által összegyűjtött 61.630 forint támogatást, ami 6 db 
új, kényelmes, színes óvodai fektető ágy megvásárlását tette le-
hetővé.

Az óvodás gyermekek támogatására összegyűjtött pénz se-
gítségének köszönhetően örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 

a már eddigi adományokat kiegészítve minden kisgyermeknek 
(20 fő) tudtunk zöld színű, új ágyat vásárolni a nyugodt, ké-
nyelmes alváshoz.

Mindenkinek köszönjük, aki bármilyen formában támogatta 
az óvodát és a gyermekeket!

Tobak Márta 
intézményvezető

A pályázat megvalósítási határidejét 
2020. június 31-ről 2020. december 
31-re módosíthattuk. Ez azt jelenti, 
hogy a hátralévő még el nem indított 
programokra is elegendő időnk lesz, 
ugyanis még legalább három közössé-
gi tevékenységet szervezünk.

A fotós szakkör a szerződéskötés 
előtti fázisban van. Itt a fotózás alapjait 
és praktikáit sajátíthatja el minden ér-
deklődő. Lesz szó a hagyományos, a di-
gitális és az okostelefonnal történő mi-
nőségi kép készítéséről és még sok egyéb 
a témához kapcsolódó érdekességről. A 
foglalkozásokat Kiss László székesfehér-
vári fotóművész fogja tartani.

A generációk közös főzése kapcsán 
arról tudunk beszámolni, hogy az iskola 
volt ebédlőjét már felújítottuk, tehát a 
megfelelő helyszín a rendelkezésünkre 
áll, így már csak az eszközöket kell be-
szereznünk. Reményeink szerint ez a 
program is népszerű lesz, hiszen a célja 
az lenne, hogy a különböző generációk 
egymás tudását felhasználva régi és új 
ételeket tanuljanak és tanítsanak. Ezt 
abban a pillanatban el tudjuk kezdeni, 
amint megérkezik a következő támoga-
tási összeg.

Tervezünk még egy grandiózus tési 
sportnapot is. Ezzel az a célunk, hogy 
minden korosztályt megszólítva egy 
egész napos – akár éjszakába nyúlóan is 

– tevékenységre bírjuk a mozgás, a sport 
iránt érdeklődő lakosokat. Természe-
tesen ehhez kihasználnánk a már meg-
lévő új és régebbi sporteszközeinket, és 
bevonnánk a hamarosan beszerezhető 
újakat is. Célunk többek között az, hogy 
minden tési lakos megismerje, és tudjon 
ezen eszközökről, tudja milyen mozgá-
si lehetőségeket érhet el nálunk. Ezt a 
programot nyár végére, kora őszre ter-
vezzük. A részletekről idejében tájékoz-
tatást adunk.

A citera szakkör elindult, azonban 

van még egy-két hangszer, bátran lehet 
jelentkezni. 

Már konkrét dátummal induló két új 
programunkról is szeretnénk említést 
tenni. A nyugdíjas falustársainknak für-
dőlátogatást szervezünk nyolc alka-
lommal Győrbe a Rába Quelle fürdőbe. 
Az első alkalom 2020. március 5. 10.00 
órai indulással és várhatóan 18.00 órai 
érkezéssel lesz. Az újság megjelenésekor 
ez a nap már nem lesz aktuális, de a kö-
vetkező alkalmakra az önkormányzatnál 
lehet jelentkezni. A program felelőse: 
Gyurik Zsuzsanna.

Március 7-én 14.00 órakor a faluház-
ban indul egy rendkívül érdekes elő-
adássorozat. Frank Róbert tanácsadó 
szakpszichológus és személyiségfej-
lesztő tréner nyújt betekintést szemé-
lyiségünk titkos és rejtett tartalékaiba. 
Segít nekünk megtalálni önnön ma-
gunkban rejlő képességeket, esetleges 
hibáink javításának lehetőségeit. Termé-
szetesen még sok egyéb más, ehhez a té-
mához kapcsolódó érdekesség is várható 
hétköznapi humoros formában előadva. 
Jelentkezni szintén Gyurik Zsuzsanná-
nál lehet. 

További jó hírünk e pályázattal kap-
csolatban, hogy átszervezésekkel ugyan, 
de tovább tudunk vinni két népszerű 
programot. Így sokak örömére – bár 
csak heti egy alkalommal – a gyógy-
torna folytatódhat. A konditerembe is 
a személyi edző további harminckét 
alkalommal várja a kondizni vágyókat.

Gyurik Zsuzsanna, Fodor-Bödös István

Az EFOP-1.5.2-16-2017-00010 pályázatunk hírei

�
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Olvasókör indul, várjuk az érdek-
lődőket!

A TOP-5.3.1.-16-VE1-2017-00013. 
azonosítószámú pályázat keretein belül 
2020. március 17-én kedden 16.30-tól 
olvasókört indítunk, amelynek helyszí-
ne a község Könyvtára. Az olvasókör ta-
lálkozóin közösen választunk ki egy-egy 
könyvet, amit a következő alkalomra a 
résztvevők otthon elolvasnak, feldolgoz-
nak, majd a következő alkalmon kötet-
lenül beszélgetünk a könyvről. Az olva-
sókör előre láthatóan kéthavonta kerül 
megrendezésre, így bőven lesz elegendő 
időnk az olvasásra. Várjuk a tési könyv-
molyokat, és azokat is, akik ugyan sze-
retnek olvasni, azonban az utóbbi idő-
ben esetleg nem jutott idejük rá, és már 
csak egy kis közösségi motiváció hiány-
zik, hogy ismét elkezdjék. Jelentkezni 
a könyvtárban és az Önkormányzatnál 
személyesen vagy a 88/589-431-es tele-
fonszámon tudnak.

Múltidézést tartottunk a Falu-
házban

A TOP-5.3.1.-16-VE1-2017-00013. 
azonosítószámú pályázatnak köszönhe-
tően 2020. február 15-én Helytörténeti 
kiállítást tartottunk a tési Faluházban. 
A kiállításon a falu lakóitól összegyűjtött 
régi, javarészt XX. századi családi fotó-
kat tekintettünk meg Értéktárunk veze-
tőjének, Barta Andreának közreműkö-
désével. Munkáját ezúton is szeretnénk 
megköszönni.  A megjelentek élvezettel 
nézték végig a község új televízióján be-

mutatott képeket, és közben felidézték a 
régmúltat. Jó érzés volt látni az arcokon 
a meglepődöttséget és az örömöt, ami-
kor valaki felismerte a fotókon egy-egy 
régi osztálytársát, szülőt, testvért vagy 
akár saját magát. 

Noha én nem itt születtem, ennek 
ellenére éreztem, hogy magával ragad 
a nosztalgia, amely az egész délutánt 
meghatározta. Természetesen azok szá-
mára is szolgáltunk érdekességgel, akik 
nem kötődnek ilyen mélységben a falu 
múltjához: Önkormányzatunk dolgozói 
az eseményre öt darab kiállító paravánt 
készítettek, amelyekre a legjobban si-
került fotókat állítottuk ki. Az esemény 
az Értéktár számára is jó lehetőség volt, 
hiszen a résztvevők sokakat meg tudtak 
nevezni a képekről, valamint további – a 
falu története szempontjából is – értékes, 
régi fotókat bocsátottak rendelkezésre, 
melyek másolatai megőrzésre kerülnek 
a következő generációk számára.

Megújult a könyvtárunk
Megérkeztek a várva-várt új köny-

vek településünk Könyvtárába. A TOP-
5.3.1.-16-VE1-2017-00013. azonosító-
szá mú pályázat keretein belül közel 
1.000.000 forint értékben 416 tétel új 
könyvvel és hangoskönyvvel bővítettük 
könyvtárunk állományát. A könyvek vál-
tozatosan kerültek összeállításra: többek 
között szépirodalom, ismeretterjesztő 
könyvek, gyermekkönyvek. Kedvcsiná-
lóként csak néhány példányt említenék 
meg a teljesség igénye nélkül:

Szépirodalom: Szabó Magda: Az ajtó, 
Dan Brown: Eredet, Daphne Du Maurier: 
A Manderley-ház asszonya, Edith Eva  
Eger: A döntés. 
Szakkönyvek: Zacher Gábor: A Zacher 
2.0. mindennapi függőségeink, Heinrich 
Beltz: A metszés zsebkönyve. 
Gyermekkönyvek: J. K. Rowling: Harry 
Potter sorozat, Berg Judit: Rumini so-
rozat.
Hangoskönyvek: Jadviga párnája, A kis 
herceg, Büszkeség és balítélet, Rejtő 
Jenő művei. 
A könyvek érkezése mellett a könyvtár 
belső tere is változtatáson ment keresz-
tül, ugyanis a Veszprémi Eötvös Károly 
Megyei Könyvtár támogatásával új köny-
vespolcokat szereztünk be. A könyv-
tár megújulása alkalmából megnyitót 
tartunk 2020. április 2-án csütörtökön  

16 órától, melyre várunk mindenkit sze-
retettel! Természetesen az új könyvek a 
megnyitó előtt is kölcsönözhetők.

Hertelendi-Feith Nóra

TOP-5.3.1.-16-VE1-2017-00013. pályázati hírek

2020. március 6-án ünnepli Karker 
Lászlóné Bözsi néni 90. születésnapját. 

Kedves Bözsi néni! Isten éltesse soká-
ig eme jeles nap alkalmából! Mindnyá-
jan kívánjuk, hogy az alábbi japán vers 
emlékeztesse élete vidám pillanataira, 
a derűs jókedv ne hagyja el soha, és to-
vábbra is érezze szeretve magát odaadó 
családja körében!

Matsuo Bashó
Emlékezés

Mikor virágos minden út 
s fehérek a cseresznyefák, 

minden, mi volt, eszembe jut.

Fodor-Bödös István polgármester

Szépkorú tési lakos köszöntése
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Gólyahír
Nagy szeretettel köszöntjük legifjabb lakosainkat: 

Borteleki Márton Eriket (édesanyja: Borteleki-Tóth Adrienn, édesapja: Borteleki Szabolcs), 
Varga Zara Lilient (édesanyja: Tóth Henrietta, édesapja: ifj. Varga László), 

Dombai Dorkát (édesanyja: Dombai-Somogyi Alexandra, édesapja: Dombai László), 
Dora Lucát (édesanyja: Doráné Borbély Adrienn, édesapja: Dora István). 

Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk a piciknek és családjaiknak!

Néptáncegyüttesünk meghívást nyert 
a Múlttal a Jövőért Egyesületen keresz-
tül Felvidékre, Kéméndre egy partner-
kapcsolat kiépítésére. Szíves örömest 
elfogadtuk a felkérést, és a progra-
mot továbbgondolva bevontuk a zirci 
Söndörgető Néptánc Együttest is a kap-
csolatépítésbe. Így a két csoport február 
29-én és március 1-jén két napot töltött 
Felvidéken. Az első napon a munkáé 
volt a főszerep. A délelőtt folyamán fel-
vidéki – kéméndi – táncokat tanultunk 
a helyi Bokréta Néptánc Együttestől. A 
délutáni órákban bakonyi táncoktatás 
folyt. Ezt követően elfoglaltuk szállása-
inkat családoknál és apartmanokban. 
Az estét egy hajnalig tartó, jó hangulatú 
táncház és eszem-iszom, dínomdánom 
zárta. Másnap a falu tájházának látoga-
tásával kezdtünk, ahol megismerked-
tünk a helyi értékekkel, népviseletek-

kel, hagyományokkal. Majd Párkány 
városába vitt utunk, ahol városnézéssel 
egybekötött ebéd mellett a Duna-parton 
egy villámcsődülettel örvendeztettük 
meg az itt élőket és a turistákat, háttér-
ben az Esztergomi Bazilikával. Végeze-
tül Magyarországra érve meglátogattuk 

az Esztergomi Bazilikát. Innen az utunk 
már hazavezetett.

Köszönet a szervezésért a Múlttal a 
Jövőért Egyesületnek!

Lippert Ferenc 
MJE elnök

Árvalányhaj Néptánc Együttes partnerkapcsolat 
építése Szlovákiában

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
ünnepi megemlékezése a faluházban  

2020. március 15-én 15 óra 30 perckor.  

Közreműködnek:  
Széllelbéleltek énekegyüttes  
 Bakony Virágai Népdalkör

Szeretettel várunk miden kedves 
megemlékezni vágyót.

MÁRCIUS 15.

kislány

kisfiú
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Itt van az adóbevallások időszaka. Szerencsére van Tésen 
néhány szervezet, melyeknek nagy segítséget tudnak nyúj-
tani adójuk 1%-ának felajánlásával. 

Kérünk minden kedves lakost, hogy adja valamelyik helyi 
egyesületnek az 1%-ot! Nincs más dolga, csak jeleznie kell a 
munkáltatója felé, hogy rendelkezni kíván az 1%-ról, és leadja 
az általa kiválasztott szervezet adószámát. Ne feledkezzenek 
meg az egyházi 1%-ról sem! 

Kiegészítjük a listát a várpalotai Frakk Állatvédő Egyesület-
tel, mert ők azok, akik a tési kutyás problémák megoldásában 
segítséget szoktak nyújtani.

Bakony Virágai Hagyományápoló Egyesület: 18933565-1-19
„A Helyi Közművelődésért és Kultúráért” alapítvány: 18917231-1-19
Múlttal a Jövőért Egyesület adószáma: 18517941-1-19
Magvetés alapítvány adószáma: 18285408-1-19
Alba Regia Barlangkutató Csoport adószáma: 190097628-1-07
Frakk Várpalota és Környéke Állatvédő Egyesület: 18937813-1-19

Az egyházi 1%-ot az alábbiak szerint lehet felajánlani:
Magyarországi Evangélikus Egyház Technikai száma: 0035
Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066

A felajánlható 1%-okról

Metszési bemutató
Nem múlt el úgy március, hogy ne tartottunk volna metszési 
bemutatót. Ezt a hasznos szokásunkat az idén sem szeretnénk 
kihagyni, ezért ismételten meghirdetjük. A metszési praktiká-
kat Szíjgyártó Dénes kertészmérnöktől leshetjük el.
Időpont: 2020. március 7. (szombat) 14.00 óra
Helyszín: Kövi Lajos kertje (Táncsics utca 65.)
Várunk szeretettel minden kezdő és tapasztalt kertbarátot!

Magbörze
Jön a tavasz, elindulnak a kerti munkák – Magbörzét tartunk!
2020. március 27-én (péntek) 16.00 órától vetőmag börzét 
tartunk a tési Faluházban. A hobbikertészek biztosan talál-
koztak már azzal a problémával, hogy megvásároltak egy cso-
mag vetőmagot, azonban a lejárati határidő előtt nem tudták 
elültetni a csomag teljes tartalmát, a magok egy része pedig 
sajnos kidobásra került. Az is bizonyára sok kertészkedő fe-
jében megfordult már, hogy szívesen kipróbálna egy-két ér-

dekesebb, ritkább, egzotikusabb növényt. A börze célja tehát, 
hogy a felesleges vagy ritkább magokat kicserélhessük egymás 
között, így többféle növényt tudunk ültetni, kipróbálni. A ma-
gok mellett természetesen értékes tapasztalatokat is szerezhe-
tünk. Szeretettel várunk minden kezdő és tapasztalt kertészt az 
eseményre! Vendégünk lesz Kellerné Szász Anikó a Berhidai 
Kertbarát kör vezetője.

Könyvtáravató
Április 2-án 16.00 órakor ünnepélyesen felavatjuk a megújult 
könyvtárunkat. Vendégünk lesz az Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár igazgatója és munkatársai.

Bakonyi Vigasság 
Május 16-án IX. Bakonyi Vigasság Nemzetközi Hagyományőr-
ző és Folklór Fesztivál

Tési gyermekek és családok napja – Május 23. 

Falunapok • Július 3–4. 

Tavaszi–nyári programok Tésen

A tudatos hulladékgyűjtők februárban már tapasztalták, 
hogy más vitte el a szelektíves zsákokat, és nem kaptak he-
lyette másik zsákot. 

Megkerestük a Depónia Kft. képviselőjét, aki elmondta, 
szerződést kellett bontaniuk az előző vállalkozóval, mert az új 
törvények nem adtak további lehetőséget a jogviszony megtar-
tására. Ez számunkra is szomorú tény, hiszen az a vállalkozó 
saját üzleti döntése alapján osztott mindig cserezsákokat. Ezt 
az új partner már nem teszi, ebből adódott sokunkban a kér-
dés, miért nem kaptunk másikat.

Mindezek miatt a képviselő-testületünk elhatározta, hogy 
beszerez 500 db szelektív gyűjtésre alkalmas zsákot. Azért 
döntöttünk így, mert fontosnak látjuk, hogy ne csökkenjen a 
lelkesedés a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban. Hama-
rosan elvégezzük a beszerzést, és értesítjük a lakosokat, mi-
kortól vehetik át a hivatalban a zsákokat. Bízunk benne, hogy 
példamutató módon tovább fog nőni Tésen mindazok száma, 
akik tudatosan – elkülönítve a hasznosítható csomagolóanya-
got – gyűjtik a hulladékot.

Akik tanulmányozták az idei hulladékgyűjtési-naptárt, azok 
láthatták, hogy második szerdáról második péntekre változott 
a gyűjtés napja. Sőt azt is láthatták, hogy júniustól már kéthe-
tente fogják elvinni a szelektívet, továbbá lesz üveggyűjtési nap 
is. Érdemes figyelemmel kísérni ezeket a dátumokat! Akik-
nek esetleg elveszett ez a naptár, fáradjanak be a hivatalba, és 
örömmel nyomtatunk nekik egy példányt!

További információ ezzel a témával kapcsolatban, hogy a 
Depónia Kft. még az idén minden tési háztartásnak adni fog 
-még nem tudni mikor-egy szelektív kukát. Onnantól már 
nem lesz szükség a zsákokra. Végül szeretnénk tisztázni, miért 
is borogatják össze a szelektíven begyűjtött hulladékot. Azért, 
mert sokkal egyszerűbb és olcsóbb a központban korszerű 
gépekkel szétválogatni a különböző anyagokat, mint minden 
egyes fajtához külön-külön gépkocsit küldeni.

Fodor-Bödös István  
polgármester

A szelektív hulladékgyűjtésről


