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Minden olyan más
Kedves Tésiek, Falustársaim!
Mikor ezeket a sorokat olvassák, már
csak pár nap lesz vissza karácsonyig.
Minden bizonnyal megvették vagy elkészítették az ajándéknak valókat, talán be
is csomagolták szép dobozokba, tetszetős papírokba. Készülődnek, várakoznak…
Nagyon készültünk arra, hogy ezt a
várakozást már ismét közösen élhessük
meg. Nem sikerült! Az okát tudják. Ha
már így alakult, nincs mit tennünk, el
kell fogadnunk. Pedig jó programok lettek volna! Erről jut eszembe…
Néhány nem tési barátunk szokta
megjegyezni időről-időre, ha eljön hozzánk egy-egy rendezvényre, hogy nálunk
minden olyan más. Családias, közvetlen,
emberi léptékű. Bevallom, ilyenkor büszkeség tölt el. Azt kérdezik: miért? Mert
ők olyan valamit vesznek észre, amit mi
itt Tésen egyelőre oly természetesnek
tartunk, hogy fel sem tűnik. Gondolok
itt a Népdalkörre, akik rendszeresen
hozzák a professzionális minőségű népdalcsokrokat, bármikor készek segíteni,
ha szükséges, a Széllelbélelt lányokra,
akik minden alkalommal lenyűgözően
szép előadásokkal teszik méltóvá ünnepeinket, a kézimunka klubos hölgyekre,
akik fiatalokat megszégyenítő energiával
és humorral töltik fel egymást és mindenki mást, aki betér a foglalkozásaikra.
De itt vannak a könyvklubosok is, akik

Grám Zsuzsa könyvtárosunk szervezésében ismét tartanak találkozókat. Említhetnénk még a sportos közösségeinket
is: a kondizókat, akik bár kis számban,
de annál kitartóbban „hajtogatják a vasakat”, a pingpongosokat, akik elindultak
a megyei bajnokságon is, és példaértékű
a Pintér Józsi által instruált teremkerékpáros csapat, akik létszámukat tekintve
az egyik legnépesebb közösségünk, és
bőven túl vannak a századik tekerésen!
Ha végiggondoljuk, mindegyik egy
tési mikroközösség. Tagjaik örömmel
teszik, amit tesznek, mindenféle kényszer nélkül, kedvtelésből, mert élvezik és
szeretik csinálni, amit csinálnak. Olyan
közösségeket tartanak életben, amelyek
más településeken már nem léteznek
vagy soha nem is voltak. Még városokban sem biztos, hogy találnánk hasonlókat! Amit mindegyik esetben fontos
észrevennünk, minden csapat egy-két
központi szervező, ahogy találóan mondani szokás „kovászember” aktivitásának köszönhető! Ez jelent oly felismerhető különbséget! Tésen még akadnak
ilyen „kovászemberek”! Köszönöm nekik, hogy vannak és kitartanak!
Nos, ezért is vagyok oly büszke a településünkre, ha ilyen jellegű dicséretet vagy elismerést hallok. Reménykedem benne, hogy ezzel sokan vagyunk
így! Egyben biztatom minden kedves
Falustársamat – diáktól a nyugdíjasig –,
csatlakozzon valamelyik csapathoz, érez-

ze meg, milyen jó egy tési – a TÉSI közösséghez tartozni!
Végül köszönetet szeretnék mondani
mindazoknak, akik segítettek minket
a munkánkban, jöttek, ha hívtuk őket.
Varga Lászlónak és ifjabb Varga Lászlónak, Juhász Istvánnak, Ferenc Istvánnak
és a Polgárőr egyesületnek, Schekk Zoltánnak, Diósi Kálmánnak, ifjabb Polonyi
Lászlónak.
Magam és az egész falu nevében szeretnék köszönetet mondani Schekkné
Hajas Mariannának az erőn felüli, lelkiismeretes munkájáért! Köszönjük Ovádi
Péter képviselő úr figyelmét, köszönjük,
hogy nem mulasztja el törekvéseink támogató képviseletét! Köszönöm a „hibátlan” megjelenéshez nyújtott segítséget
szerkesztőtársaimnak: Hegedüs Ritának
és Trojákné Hegedüs Beának. Köszönöm
kollégáimnak a plusz feladatok megterhelő felvállalását, jövőre is lesz benne
részük! Külön szeretném megköszönni
képviselő-társaimnak a megoldásokat
kereső felelős munkát! Köszönöm lelki vezetőinknek Dr. Zsednai Józsefné
lelkésznőnek és Dasek Viktor plébános
atyának, hogy igyekeznek összefogni felekezeti közösségeinket, szép feladat!
Kedves Falustársaim! Kívánom, hogy
mindnyájukhoz vágyaik szerint érkezzen az ünnep, örömben és áldásban teljen a karácsonyuk!
Fodor-Bödös István polgármester

Minden kedves Olvasónknak
áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag boldog új évet kíván
Tés Község Önkormányzata
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Minek örül a gyermek karácsonykor?
Olvasom a cikket, mely a szülőknek ad
karácsonyi tanácsokat. Azt írják, hogy
ha túl sok játék veszi körül a gyermeket, akkor csökkenni fog a kreativitása. Legyen inkább kevesebb ajándék a
fa alatt, és töltsünk el több minőségi
időt a gyermekkel. A játék elromlik,
unalmassá válik, de a szülővel együtt
töltött idő megmarad a gyermek jó
emlékezetében.
A karácsony mindnyájunknak kedves
ünnep, de mégis leginkább a gyermekek örömét keressük. Szeretjük látni a
fényt a szemükben, a mosolyt az arcukon. Vágyjuk érezni ölelő karjaikban
az összetartozás boldogságát. Készek
vagyunk áldozatot hozni azért, hogy
ez ki ne maradjon az ünnepünkből, az
életünkből. Szülők, nagyszülők, kedves
rokonok heteken át kutatják az ünnep
előtt, hogy minek örülne a gyermek.

Az ünnep igazi tartalmát mégis akkor
találjuk meg, ha legalább ilyen lelkesedéssel keressük, hogy minek örülne A
GYERMEK. A Betlehemben megszületett Gyermek. A megváltó Krisztus, Akinek a születésnapját ünnepeljük. Neki
mit teszünk a fa alá? Jézuskázásba csomagolt, könnyen romló ajándékot? Betlehemet és a szent családot ábrázoló díszeket? Ő másra vágyik. Ő ennél sokkal
többet akar adni és kapni. Az egykor értünk megszületett Gyermek is a Vele töltött minőségi időnek örül a legjobban.
Azt akarja, hogy lássuk meg végre az Ő
szemében a reménység fénysugarát, az Ő
arcán az üdvözítő szeretet mosolyát, és
megérezzük az Ő békét adó ölelésében a
Vele való összetartozás boldogságát.
A karácsony öröméhez előbb egy
másik fa alatt kell megállnunk. Az nem
egy néhány napra tartogat örömet egy
családnak, hanem örök időkre az egész

világnak. Nem karácsonyfa, hanem keresztfa. Mit teszünk alá? Ha életünk terheit, vétkeit, tévutait ott tudjuk hagyni,
akkor felszabadult lélekkel érhetünk oda
a karácsonyfa alá. A keresztfától indulva
értjük meg, hogy miért ekkora ünnep
a karácsony, és így élhetjük meg annak
tiszta örömét. És akkor velünk örül az
egykori betlehemi Gyermek, a megváltó
Jézus Krisztus.
Kívánom, hogy az Ő reményt adó
tekintete, szeretetteljes mosolya, békét
adó ölelése tegye boldoggá minden kedves Olvasó ünnepét!
Dr. Zsednai Józsefné
evangélikus lelkész

A megszentelő kegyelem
A karácsony egyértelműen Jézusra
irányítja a figyelmünket, akiről Máté
evangélista úgy fogalmaz, hogy „ő az,
aki megmenti a népét bűneikből”; és
hogy az Ő neve Emmánuel, mely név
beteljesíti Izajás próféciáját, ami azt
jelenti: „Isten van velünk”.
Biztosak lehetünk tehát abban, hogy
Isten hozzánk és közénk jött, hogy megmentsen bennünket a bűneinktől, újjáépítse a menny és föld közötti közösséget,
és hogy újból megnyíljon az út az emberiség számára Isten életének a befogadására.
Ez a kegyelmi élet olyan élet, amely
meghaladja pusztán emberi-biológiaivegetatív határainkat; természetfeletti
élet itt a földön. A megszentelő kegyelem nem más, mint Isten élete, a Szentháromság élete bennünk. A Szentháromság életéhez fűződik szorosan az
életünk. A kegyelmi élet a teljes emberi
élet, e nélkül csonka életet élnénk itt a
földön.
De vajon Isten áll-e az első helyen az
életünkben, hogy megkaphassuk a kegyelmet, melyet Isten kínál?
Fontos, hogy észrevegyük, hogy Isten eljövetele és jelenléte azt jelenti szá-

munkra, hogy nekünk kell az Ő szándéka szerint változnunk, alakulnunk. Bár
Ő emberi testet öltött, de nem Őneki kell
hozzánk hasonulnia, a mi bűnös szokásainkat, önző elvárásainkat követnie.
Ő nem olyannak mutatkozik be, mint
amilyennek sokan világi elvárás szerint
szeretnénk Őt látni, s ezért a mai napig
elutasítják Őt, így ezért aztán elkerülhetetlenül a kereszthalál lesz és lenne ma is
az Ő földi útjának a vége.
A helyes vallásosság kell, hogy sokszor kimondassa velünk az ismert fohászt:
„Jézus Szíve, alakítsd szívünket a Te
szíved szerint!”
Kérjük ezért sokszor Őt, hogy legyen
velünk minden gyengeségünkben, hogy
pótolni tudjuk Őáltala, Ővele és Őbenne hiányosságainkat, legyen velünk a
szerzett és okozott fájdalmainkban, haragunkban, szégyenünkben, keserűségünkben.
Isten előtt nem kell megjátszanunk
magunkat: eljön hozzánk, és olyannak
lát minket, amilyenek vagyunk; de eljön,
hogy meggyógyítson és békére vezessen
minket.
Tehát, amint Pál emlékezteti a rómaiakat, a Szentlélek által megkapott kegye-

lem és küldetésünk révén életszentségre
vagyunk meghívva, kegyelemben és békében éljünk az élet minden területén
és minden helyzetében. Nem nagy dolgokra kell gondolnunk, hanem sokszor
egészen hétköznapi dolgokon áll vagy
bukik mindez.
Isten oly váratlanul jön hozzánk,
melyre régóta számítottak, és amiben
reméltek, mégis olyan módon, melyet
alig lehetett fölfogni, megérteni. De Ő
velünk van, az az Isten, aki új dolgokat
készít az emberiség megmentésére.
József az álomban kapott utasításra
igennel válaszol, hasonlóképpen, mint
az Ő Jegyese, Mária is. Bár sokszor úgy
van, hogy könnyebbnek tűnik nemmel válaszolni. Mégis, a szeretet nem
méricsgél...
Bízva abban, hogy Isten velünk van,
merjünk kockáztatni a szeretet érdekében, ahogy Jézus, az Emmánuel megmutatta nekünk, hogy ez lehetséges, csak
akarni kell!
Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet
kíván Tés minden kedves lakójának!
Dasek Viktor
plébános
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Adventben is együtt
Advent van, a várakozás időszaka. Mi
keresztények pedig pontosan tudjuk,
hogy mit jelent ez.
Ez az az időszak, amikor a szeretet
szinte kézzelfogható, belélegezhető az
utcán, láthatóvá válik a szemekben, a
gesztusokban. Milyen jó ezt megtapasztalni! Hogy bár különbözőek vagyunk,
és évközben más és más problémák
nehezítik életünket, vagy más és más
örömben részesülünk, adventkor mégis
tudjuk, hogy mindannyiunkat ugyanaz
a szeretet-érzés jár át. Évről évre, újra
és újra ugyanaz a gyermeki izgalom lesz
úrrá rajtunk, hiszen a kis Jézus születését, eljövetelét várjuk.
Ilyen egyszerű kedves barátaim. És
milyen egyszerű karácsonykor befogadni, és átadni a szeretetet! Bár minden
évben megfogadjuk, hogy igyekszünk
megőrizni ezt a szellemet az ünnepek
után is, sok esetben a mindennapok nehézségei elüldözik tőlünk. De szerencsések vagyunk, hiszen karácsony minden

évben eljön, és elhozza mindazt a lelki
megnyugvást, amire valójában vágyunk.
Nekünk pedig nem lehet más feladatunk, mint hogy mindig megfogadjuk
azt, hogy megőrizzük ezt az érzést, és
ha olykor el is bukunk az év többi szakaszában, mindig emlékezzünk vissza az
elmúlt adventre! Gondoljunk az elkövetkezőre is! Most, amikor a koronavírus is-

mét itt van köztünk, veszélyeztetve saját
magunk és szeretteink egészségét, csupán abba a hitbe tudunk kapaszkodni,
hogy együtt ismét sikerül túllendülnünk
a járványon. Régebben azt mondtuk,
hogy ilyenkor érdemes elcsendesedni,
magunkba szállni, hogy átérezzük az
ünnep szellemét, most viszont arra kérem Önöket, ne maradjanak csendben!
Adventben a keresztény hitünket éljük meg úgy, hogy segítünk egymáson.
Biztató szavakkal, egy apró gesztussal,
bárhogyan, ahogy a szükség megkívánja. Legyen ez lelkünknek az ünnepi
előkészület, hogy aztán karácsony szent
napján másokkal együtt éljük meg ezt az
áldott ünnepet szeretetben, békében és
hittel teli.
Ezúton is kívánok áldott, szeretettel
teli, békés, boldog karácsonyt, és bízom
benne, hogy a jövő év is hasonlóan az
ideihez, sikerekben gazdag lesz Tésen.
Ovádi Péter
Tés országgyűlési képviselője

Egyházi ünnepi alkalmak
Katolikus miserend

Evangélikus istentiszteleti alkalmak

December 24. péntek 1600 szentmise

December 24. szenteste 1800 istentisztelet
a templomban

December 25. szombat 930 karácsony ünnepe
December 26. vasárnap 9

30

karácsony másnapja,
Szent István vértanú

December 31. péntek 1600 hálaadó szentmise
Január 1. szombat 930 újév
Január 2. vasárnap 930 karácsony utáni 2. vasárnap
Január 6. csütörtök 1630 vízkereszt

December 25. karácsony ünnepe 1400 úrvacsorás
istentisztelet a gyülekezeti teremben
December 26. karácsony 2. napja 1400 istentisztelet
a gyülekezeti teremben
December 31. óév este 1800 istentisztelet
a gyülekezeti teremben
Január 1. újév napja 1400 istentisztelet
a gyülekezeti teremben
Január 6. vízkereszt 1400 istentisztelet
a gyülekezeti teremben
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A mi óvodánk
„Hull a pelyhes fehér hó…” – zengett
az óvoda udvara a gyerekek énekétől
2021. december 3-án, pénteken.
Az idei évben különleges élményben
lehetett része a tési ovisoknak, ugyanis
rendhagyó módon érkezett hozzájuk a
Télapó. De ne szaladjunk ennyire előre!
A Mikulás érkezését nagyon sok előkészület előzte meg. A gyerekek rengeteget készültek a Nagyszakállú érkezésére.
Verseket, dalokat tanultak, és még arról
sem feledkeztek meg, hogy viszonozzák
azt a sok-sok édességet a Télapónak, melyet a csomagjukban találtak!

Pénteken reggel az ovisok már nagy
izgalommal készültek a Mikulás érkezésére. Kapkodva öltöztek, hogy már a
kapuban tudják köszönteni a várva várt
vendéget! Izgatottan topogtak, amikor
egyszer csak megpillantották a Télapót,
akit az idén Rudolf rénszarvas repített
ide Tésre. Bizony ám! A Mikulás az idén
igazi szánon, igazi rénszarvassal érkezett! És ez még nem minden! A gyerekek ki is próbálhatták a csodás szánt,
mellyel a Télapó vitte őket egy kört, de
előtte még átadhatták a Mikulásnak az
általuk készített szebbnél szebb rajzokat, melyeket a Télapó hatalmas, piros

zsákjába tettek. Ezek után csodás énekekkel, körtánccal kápráztatták el a
nagyszakállút, akinek annyira tetszett a
kis műsor, hogy ő maga is csatlakozott a
gyerekekhez!
Hatalmas élmény volt mind az ovisoknak, mind a felnőtteknek! Ezúton is
köszönjük szépen a Mikulásnak, Rudolfnak, és a krampusznak, Rapali Jánosnak,
akik erőn felül, rengeteget dolgoztak
azért, hogy ez a csoda megvalósulhasson
ovisainknak!
Rapali Dóra

Karácsonyi csomag minden tési gyermeknek
Mivel ismét elmarad a falukarácsonyi szép rendezvényünk,
kérjük minden 0–15 év közötti gyermek szüleit,
hogy a karácsonyi csomagokért legyenek kedvesek befáradni
a hivatalba december 20-án vagy 21-én vagy 23-án!
December 22-én technikai okok miatt nem lesz ügyfélfogadás!
Kérjük Önöket,
ne feledkezzenek meg a csomagokról,
hogy időben megkaphassák a gyerekek
az önkormányzat és Ovádi Péter képviselő úr
közös ajándékát!
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Pályázatainkról
Mivel ez az év utolsó újságja, érdemes
beszámolni pályázataink eredményeiről – még ha kicsit világibb téma is.
Tavaly még bíztunk benne, hogy a
’21-es év már jobb lesz, meglesz az a
hőn áhított vakcina, és honfitársaink
nagyszámban élnek az oltás lehetőségével. Ez csak részben valósult meg, így
eljutottunk a negyedik hullámig, vagyis
semennyivel sem lett jobb a helyzetünk,
már ami a közösségi alkalmainkat illeti.
Szinte egyebet sem csináltunk, mint
a tervezett programjainkat rakosgattuk
ide-oda, ha éppen nem kellett jóidőre
elhalasztanunk vagy lemondanunk. Úgy
tűnik ez a fajta készenléti – újratervezési – állapot velünk marad a jövőben is.
A meddig-re senki sem tud válaszolni,
illetve dehogynem; addig, amíg honfitársaink és a világ kellő számú polgára
be nem oltatja magát, vagy át nem esik
a fertőzésen. Így minden programot,
amit most ebben az írásban közreadunk,
mint terveket, ezen körülmények figyelembevételével kezeljenek. Lássuk…
Várpalota meghívásával elkezdtünk
dolgozni tavasszal egy uniós pályázaton
a Veszprém Megyei Önkormányzattal,
Várpalota és Ősi önkormányzatával. A
konzorciumon belül Tésnek négy – viszonylag nagyszabású – program megvalósítására lesz lehetősége:
2022. május: TÉSI KI MIT TUD? Az
elképzelésünk szerint mindent számításba szeretnénk venni, ami csak felmerülhet, mint helyi szinten figyelmet
érdemlő tudás. Ne csak a klasszikus, tvből ismert Ki mit tud-ra? gondoljanak!
A művészeti tevékenységek mellett a
kreativitást, kézügyességet, fizikai teljesítményt, és ki tudja még mi mindent
várnánk a bemutatóra.
2022. június: EGÉSZ NAP JÁTÉKNAP.
Ezzel az a célunk, hogy egy felejthetetlen
napot töltsünk el közösen. Gyerekek,
felnőttek, családok játszanának reggeltől
estig, vagy akár 0-24 órában. Kültéri, beltéri programok lennének, amelyeknek a
középpontjában a játék áll. Jó lenne az
egész falut bevonni, lehetne akár sorversenyeket csinálni úgy, hogy az utcák csapatokat állítanának fel. Természetesen
a sportok is csatlakoznának:röplabda,
foci, pingpong, bringázás stb.

2022. július: TÉSI GASZTRONAP. A
nevéből is látszik, ezt a napot a gasztronómia jegyében töltenénk. Főzőverseny
és ami még belefér. Helyi pálinkák értékelése a férfiaknak, lekvárkóstolás a tési
lányok és háziasszonyok „gyártmányaiból”. Persze elővennénk a híres tési gulyáságyút is.
2022. szeptember: A NAGY BENZINGŐZŐS NAP. Egy teljes napot szánnánk
a technika szerelmeseinek. Nemcsak
felvonulást szeretnénk, hanem valamilyen ügyességi versenyt is beiktatnánk.
Bővítenénk akár a nagyobb traktorok
és egyéb járművek részvétele felé is. Sőt,
szeretnénk a tési láncfűrészes virtuózokat is bevonni, hogy egy percre se legyünk kipufogógáz nélkül!
Mind a négy programhoz nyugodtan küldjenek még ötleteket, örömmel
vesszük! Mivel január végére kész programtervvel kell rendelkeznünk, ezért
az ötleteiket legkésőbb január 14-ig
(péntek) várjuk, de nem a facebookon!
Örömmel vennénk, ha szervezők, segítők is jelentkeznének, hiszen minél
több segítő van, annál több programot
tudunk betervezni!
Ha már a nyári hónapokról van szó,
az említett pályázattól függetlenül augusztusban ismét lesz Tésünnep, hasonló struktúrában, mint ahogy idén. Az
ismertetett elképzelések alapján május
és szeptember között minden hónapra
jutna egy komoly rendezvény. Úgy véljük, ez nem rossz! Lesz velük munka
bőven, bízunk benne, hogy akad Önök
között olyan, aki beszáll a szervezésbe
és a munkába is! Bárkinek van lehetősége csatlakozni, ha szeretne részt venni
akármelyik program megvalósításában!

További pályázataink
Ebben az évben négy pályázatot adtunk be a Magyar Falu Programra, és
örömmel tudatjuk, hogy mindegyik támogatást nyert. Vegyük sorra őket!
A legfontosabb és a legnagyobb ös�szeget is jelentette a kultúrház részleges
felújítására nyert támogatás. Ez alapján
a tetőszerkezet nagyobbik részét teljesen
lecseréljük, és a mosdókat is felújítjuk
a kapott 25 millió forintból. A kisebbik
tetőrész felújítását pedig a jövő év elején
megjelenő, szintén MFP-s pályázatra be

fogjuk nyújtani. Ha már a kultúrháznál
tartunk, a magyar kormány kiírta az új
uniós pályázatok egy részét. Ami érint
bennünket ezzel kapcsolatban; lehetőség van az épület energetikai felújítására.
A képviselő-testület élni is kíván ezzel a
lehetőséggel, így ennek a pályázatnak is
folyik az előkészítése.
Másodszor adtunk be a rendelőnk
műszereinek fejlesztésére MFP-s pályázatot. Egyeztetve Dr. Kristóf Andrással
és Schekkné Hajas Mariannával, mintegy 1,5 millió forinttért szereztünk be
korszerű vizsgálóeszközöket. Ez húszféle különböző eszközt vagy bútort jelent,
de került a listába például defibrillátor,
valamint az újszülöttek ellátását szolgáló dolog is. Bízunk benne, hogy ezek az
új és hasznos műszerek segítenek még
hatékonyabbá tenni a tési lakosok orvosi
ellátását.
Országgyűlési képviselőnk, Ovádi
Péter – aki egyben az állatvédelemmel
foglalkozó miniszteri biztos is – kezdeményezésére létrejött, szintén MFP-s
pályázat kapcsán a felelős állattartás
jegyében mintegy 40 beavatkozást vehetnek igénybe a programra jelentkezett tési kutya- és macskatulajdonosok,
900.000 Ft értékben.
Végül a tartaléklistáról támogatást
nyert MFP-s pályázatunk sikeréről számolunk be. Ez a kiírás kommunális eszközök beszerzéséről, a mi esetünkben
egy egytengelyes utánfutó vásárlásáról
szólt. Bővíteni kívántuk a traktorunk
funkcionális lehetőségeit, és úgy ítéltük
meg, hogy egy utánfutó, amivel különböző dolgokat tudunk szállítani, hasznos lenne. Mostanra már ez is a miénk,
december elején megérkezett.
A Polgárőr Egyesülettel közösen beadott pályázatunk is támogatást nyert.
Ferenc István elnök úrral tavaly megfogalmazott koncepció mentén haladva
először a Faluház beléptető rendszerét
fejlesztjük egy biometrikus eszközzel,
majd jövő tavasszal egy-egy darab térfigyelő- és rendszámfelismerő kamerát
helyezünk el valahova a hivatal és a rendelő közé, növelve ezzel a közbiztonságot, hiszen ellenőrizhető lesz a Tésen
átmenő forgalom.
Bár még dolgozunk vele, ám a jövő
évben zárunk további három fontos pro-
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jektet. Év elején a Leader pályázatunk
– ebben szereztük be a kondigépeket,
teremkerékpárokat és még néhány dolgot – közösségi zárása lesz esedékes. Tavasszal az Értéktár Bizottsággal közösen
kimunkált, a tési értékeket bemutató
könyvet jelentetjük meg. Nyárra pedig
azt az uniós pályázatot kívánjuk befejezni, amelyben a Tés történetét feldolgozó
könyv és a Tésnek írott dal volt a fő elem.
Sokan már tudják: a dal elkészült, a CD
lemez megjelenése a könyvvel együtt
várható.

Ha végig olvasták az előző sorokat,
láthatták jónéhány pályázaton dolgozunk, némelyik projekten belül pedig
több programelemmel. Aki egy kicsit is
ismeri ezt a világot, az tudja, aki nem,
az talán elhiszi: 2022-ben sem fogunk
unatkozni!
Ha ezen írással kapcsolatban bárkinek
kérdése, észrevétele van, állunk szíves
rendelkezésére, de nem a Facebookon!
Fodor-Bödös István
polgármester
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Nagy szeretettel köszöntjük
legifjabb lakosainkat:
Turják Leventét,
Vizi Boglárkát,
Hertelendi Rózát,
Nagy Hellát,
Földesi Jázmint
Gratulálunk nekik, jó egészséget
kívánunk a babáknak
és szüleiknek egyaránt!

Egy régi rendelet…
Szeretnénk felhívni minden tési lakos figyelmét egy 2004-ben született rendeletre, hátha megfeledkeztek róla, vagy
esetleg nem is olvasták még!

Tés Község Önkormányzat 2/2004. (II. 23.) Önkormányzati rendelet a közterületek tisztántartásáról
és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
(egy ide vonatkozó részlet a rendeletből)
KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA
4. §
A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az Önkormányzat egyrészt fizikai
dolgozói útján, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével gondoskodik.
Az ingatlantulajdonos feladatai

5. §
(1) Az ingatlantulajdonosok a közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával kapcsolatos feladatai:
(a) az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának, (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a
járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a
gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése;
ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak,
(b) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése,
(c) a két szomszédos terület, épület közötti – kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli – közforgalmi területsáv vagy
átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg,
(d) az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterület szennyeződéstől való megtisztítása.
(2) Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot köteles a rendeletben meghatározott gyűjtőedényzetbe vagy más gyűjtőeszközbe elhelyezni és elszállításáról gondoskodni.
6. §
Az ingatlantulajdonosnak az épülete, telekingatlana tisztántartásával kapcsolatos feladatai:
a) a település központjában folyamatosan, a település egyes területein évente legalább kétszer az épület homlokzatának
(kerítésének) a földszint magasságáig történő letakarítása,
b) az épület faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen elhelyezett falragaszok, festések stb.
folyamatos eltávolítása,
c) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése a járda és az úttest fölé benyúló ágak,
bokrok megfelelő nyesése,
d) a beépítetlen vagy időszakosan használt ingatlan tulajdonosa köteles az utca felől látható táblát elhelyezni, amelyen
a köztisztasági kötelezettség megállapítása céljából fel kell tűntetni az ingatlantulajdonos vagy használó nevét, címét.
e) Bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda tisztántartása a kivitelező
feladata, ha az nem azonos a tulajdonossal; az építési munka kivitelezője köteles az építés területét és közvetlen környékét tisztán tartani.
(A rendelet teljes szövege a hivatalban megtekinthető.)

