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A tavalyi, 2021-es évet reménykedve vártuk, 
hogy a közösségi programok révén hozzuk kö-
zelebb egymáshoz a településünk régi és új la-
kóit. Bíztunk benne, hogy a korlátozások meg-
szűnésével az emberekben is csökken a félelem 
érzet, és nyitottak lesznek a közösségi progra-
mokon való részvételre. 

Sajnos, nem így történt. Keveset tudtunk talál-
kozni és az éves tervezett programok nagy ré-
sze is elmaradt vagy szűk körben sikerült meg-
tartani azokat. A 2020-ban két alkalommal  
megjelent TeskánDimenzió nevű információs 
füzet kiadása is elmaradt a tavalyi évben. Így 
most, 2022 elején ezen kiadvánnyal szeretnénk 
ezt a hiányt pótolni, bemutatni a megvalósult fej-
lesztéseket illetve jövőbeli beruházási elképze-
léseket, programokat. 

Bízunk benne, hogy a 2022-es évben közösségi 
rendezvényeink megtarthatók lesznek, és a pá-
lyázatok segítségével további beruházások va-
lósulhatnak meg a lakosság igényeinek kielégí-
tésére.

Településeinket érintő hírekről, programokról, 
önkormányzati határozatokról folyamatosan tá-
jékoztatást adunk a www.teskand.hu honlapon.
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Együttélésünket érintő hírek
1, A legtöbb probléma a település keleti részé-
ben lakóktól érkezett. Igyekszünk megoldást 
találni a problémáikra, de a jogi és a tulajdonlá-
si helyzet miatt ez nem könnyű. 
Tudniillik a jelenleg is építési területként nyil-
vántartott út és közműhálózat nem az önkor-
mányzat tulajdona. Teljes elkészülte és megfe-
lelő állapota esetén fogja az önkormányzat a 
tulajdonba venni. Addig is az esetlegesen 
szükséges hóeltakarítást és csúszásmentesí-
tést tudjuk vállalni - szükség esetén.
 
2. Igyekeztünk a lakossági igényeket kielégíteni 
napelemes lámpák elhelyezésével. Sajnos úgy tű-
nik ezek a lámpák a Vorhotai úton útjában voltak a 
kivitelező alvállalkozóinak. A kár helyreállítását ha-
marosan elvégezzük. Közvilágítással kapcsolatos 
észrevételeket egyből bejelentettük. Sajnos többet 
nem tehettünk. A megoldás úgy tűnik a szolgáltató-
váltás lesz, melyre a kezdeti lépéseket megtettük
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3. Köszönjük és kivizsgáltuk azt a jelzést, mely 
szerint az építési hulladék „elásásra” került. Az épí-
tésvezetővel történt egyeztetést követően kiderült, 
hogy szállítási kapacitás hiánya miatt ideiglenesen 
került egy direkt erre a célre ásott gödörbe a hulla-
dék, hogy addig se hordja szét a szél – ezzel véve 
elejét a későbbi problémáknak.  Amint lehetőségük 
lesz, elszállítják a gyűjtő helyre. A terület lakosaitól 
továbbra is várjuk a jelzéseket, melyek esetlege-
sen a tiszta, élhető környezetünket veszélyezteti. 

4. A lőtér működésének törvényi felfüggesztése óta 
hallható lövések egy egész más területről érkez-
nek. Az illetékesekkel felvettük a kapcsolatot, bár 
nem Teskándhoz tartozik a terület, ahol hivatásos 
vadászok „fácánoznak”. 

5. Hulladékgazdálkodás: a zöldhulladék depózá-
sára a tavaszi időszakra rendelkezésre áll a terü-
let, melynek használatáról részletes tájékoztatást 
adunk, ez sajnos a múlt évben nem tudott megva-
lósulni. A Lomtalanítás szintén tavaszra tervezett 
időpontban valósul meg.

6. Temető állapota: átmeneti időszakot érintett a te-
mető ideiglenesen elhanyagoltnak tűnő állapota, a 
humán erőforrás más irányú leterheltsége miatt. Az 
év végén hozott döntésekkel (lsd. később) ez hosz-
szú távon megoldódni látszik.

Eladásra került az Állatkórház melletti szűk telek-
sáv, melyet a vásárlók 3 telekkel együtt egy jelen-
tős bevétellel bíró gazdasági tevékenységre fognak 
hasznosítani.
Vásároltunk ingatlanokat a TOP-os csapadék-
víz elvezetésre szolgáló (Mátyás Király út – Toldi 
utca) rendszer kiépítésével kapcsolatban, melynek 
következtében lehetőségünk lesz a Mátyás Király 
utca folytatásának kiépítésére, valamint a két utcát 
egy sétánnyal tudjuk összekötni. Ezen tervek meg-
valósulásához keressük a forrásokat. 

Cserére is sor került a bölcsőde építési projekt mi-
att. Az általunk felajánlott ingatlanok a Petőfi utca 
34 alatt álló beépítetlen terület és a Teskándot va-
lamint Boncodföldét érintő szolgálati lakás a pos-
ta felett. Ezért cserébe a Teskándi Egyházközség 
átadta nekünk az Iskolakápolna épületét, melyben 
most van lehetőségünk egy 2 csoportos bölcsőde 
kialakítására pályáznunk.

Önkormányzati ingatlan hírek
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Rendezvények
A vírushelyzet miatt óvatosan nyúltunk a progra-
mok megszervezéséhez. Többségében igazod-
tunk egy-egy nagyobb projekthez:
A Göcseji Dombérozóban Badacsonyi Lajos képvi-
selőtársunk tartott érdekes előadást a rovásírásról, 
illetve a Manómúzeum értékei tárultak fel a a láto-
gatók szeme előtt. 

A közösségépítést szolgálta a környezetvédelmi 
szemléletformáló program a Csácsi Arborétum-
ban, melyre Andráshidával együtt vehettünk részt. 
A jelenlevők visszajelzései alapján egyértelműen 
hasznos, és érdekes volt a program. Reméljük a 
jövőben is sor kerül hasonlóra.

A falunap többszöri elhalasztás után egy pályáza-
ti összegnek köszönhetően megvalósulhatott az 
utolsó igazán őszi hétvégén. A program során a 
teskándi gyerekek kerültek a középpontba, hiszen 
bemutatkozott az óvoda valamint az iskola egy-egy 
produkcióval, néptánccal, és a népi játékok, a pe-
dálos járművek, továbbá az ugrálóvár szinte min-
den résztvevő - gyermek és felnőtt - számára szó-
rakoztató volt:



TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK

2 3

TESKÁNDIMENZIÓ

Immáron hagyománnyá vált, hogy a falunnappal 
párhuzamosan a sportpálya hátsó részét birtokba 
vették az OffRoad szerelmesei.

 

A községben élők közérzetének javítását szolgál-
ják a köztéri dekorációk farsang, húsvét, illetve ka-
rácsony időszakában.
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Az adventi naptár, mint élő kalendárium pedig to-
vábbra is sikeres eseménynek mondható, a szám-
vadászat pedig érdekes esti családi program lett.

TESKÁNDIMENZIÓ
Átadásra került a közadakozásból összegyűjtött 
pénzből megvalósut Csukás szobor, mely az iskola 
előtt köszönti Süsüvel együtt a kisdiákokat. 
A befolyt összeg fennmaradó részéből az Óvoda 
táblájára kerül majd egy Pom-pom figura.
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Pályázati forrásból fedezve a közösségszervező 
bérét, felvételre került Boros Zsuzsa, akinek nagy 
szerepe van a dekorációk elkészítésében, Palko-
vicsné Rózsika tevékenységének a kiegészítése-
ként. 
A falu karbantartását eddig egyszemélyben végző 
Pál László mellé felvételre került Dömötör József, 
aki a zöldterületek karbantartásában lesz nagy se-
gítségre. 
A védőnői munka elismeréseként 2021-ben Steller 
Mária díjat kapott Bertók Béláné, Zsuzsa. Ezúton is 
gratulálunk neki.

A csapadékvíz elvezetésben nyert összegből a 
2021-es évben valósulhatott meg a Toldi utca csa-
padékvíz elvezetési rendszere, mely elsősorban 
az alatta levő ingatlanokat védi a hirtelen lezúduló 
csapadéktól. A rendszer elkészült , az átadása a 
következő hónapokban várható.

Kisebb pályázatokon is nyertünk összegeket, hi-
szen az óvoda teraszának, illetve lépcsőjének bur-
kolatcseréjéhez a Várépítő pályázaton nyertünk 
ragasztóanyagot és munkadíjat.
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A 2020-as évben nyert összegekből elkészült az 
uszoda gipszkarton rendszerének cseréje, és a 
vízfelület hőmérsékletének megtartását szolgáló 
takarófólia cseréje. 

Ugyancsak 2020-as pályázatból valósult meg az 
Önkormányzat épületének belső rekonstrukciója. 
A fejlesztés a fűtési valamint elektromos rendszer 
felújítását, álmennyezet beépítését jelentette, illet-
ve az irodák padozatának cseréjét.

Személyi változások 

Pályázati hírek
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A ”Tisztítsuk meg az országot” pályázat keretében 
biztosított 1,75 Mio Ft összegből 102 tonna hulla-
dékot szállítottunk el az iskola mögötti „lerakóból”. 
Ide tervezzük megvalósítani a zöldhulladékok gyűj-
tési helyét, mely terveink szerint már tavasztól üze-
melhet.

Két Leader programban is részt veszünk. Az egyik 
a digitális értéktár, melyről részletesen a Sportpá-
lyán elhelyezett kültéri terminál használatával, illet-
ve otthonról a www.gocsejertektar.hu oldalról tájé-
kozódhatnak. 

Szintén támogatásra ítélték a Sportpályánál felállí-
tásra kerülő 200 m2-es rendezvényteret, de az idő-
közben megemelkedett építőanyag árak ideiglene-
sen parkolópályára helyezték a beruházást, melyre 
10 Millió Ft támogatást nyertünk.

A Magyar Falu Program keretében benyújtott pá-
lyázataink a 2021-ben is sikeresek voltak:
a kutyák-macskák oltására, chipelésére 1,4 Mio Ft, 
a közösségszervező munkadíjára 3,14 Mio Ft,
óvoda terasz és lépcső burkolására 5 Mio Ft,
az Ilona-Kápolnához vezető útra 10,4 Mio Ft, 
Zöldterület karbantartását szolgáló gépekre 10,2 
Mio Ft támogatást kaptunk. 

Önerővel kiegészítve komplett géppark áll a zöldte-
rületek karbantartására.

Az év végén kapott pályázati pénzből megvásárolt 
traktorhoz rendeltünk olyan eszközöket, melyek 
a traktor minél jobb kihasználását biztosítja. Így 
adott esetben, amint megérkezik a pótkocsi, és a 
kiegészítő eszközök, akkor felkészültek leszünk 
nem csak a zöldterületek karbantartására, ha-
nem akár árkok tisztítására, illetve a zöldhulladék 
hathatósabb kezelésére is. 

A régi telek most már csak emlékünkben élnek, de 
felkészültünk sószóró, illetve hótoló kiegészítő vá-
sárlásával a hirtelen vészhelyzet megoldására.

Év végén beadtunk a Pénzügyminisztériumhoz a 
„Bölcsődefejlesztési program” keretében kiírt pá-
lyázatra egy koncepciót, melyet az idén magasabb 
összegre, és más struktúrára módosítottak.

Ezen utóbbi konstrukcióra módosítva az eddigi-
eket, reméljük, hogy az iskolakápolnaként ismert 
épületben belátható időn belül egy modern, két 
csoportos bölcsőde kap helyet és a bölcsőde-óvo-
da-iskola tengely valóban központi szerepet kaphat 
a gyermekek nevelésében.

A katolikus egyházzal való sikeres kommunikáció 
eredményeként került sor arra az ingatlancserére, 
melynek következtében tulajdonossá váltunk az is-
kolakápolna épületében. Ez azért volt fontos, hogy 
beadhassuk a pályázatot a fentiekben bemutatott 
bölcsöde megvalósítására. Az épület állagát így 
tudnánk megmenteni, illetve újból hasznosíthatóvá 
tenni. 

Folyamatos egyeztetések zajlottak év közben a 
Teskánd-Zalaegerszeg kerékpárút megvalósítása 
terén. A tervek elkészültek, és a program keretében 
nemcsak a jelenlegi kerékpárút lesz bekötve a ke-
ringésbe, hanem egy mellékág egészen a Május1 
utcáig vezeti a kerékpárosokat.

Az Önkormányzat foglalkozott még ezen kívül 
olyan ügyekkel, melyek a lakosság érdekeit szol-
gálnák, ellenben nem gazdaságos a beruházás, 
ezért kivárunk, illetve más megoldás után nézünk. 
Ilyen volt például a pénzfelvevő automata, vagy a 
csomag-pont boxok kihelyezése. Nem mondtunk le 
róla, keressük az optimális megoldást.
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A felnőtt és utánpótlás csapatokról, az egyesület 
híreiről az időszakos kiadványaikból, valamint Fa-
cebook oldalról és honlapról (www.teskandkse.hu) 
tájékozódhatnak. 

A sportolni vágyó fiatalokat ide is hívjuk, hiszen mo-
dern körülmények között,  felkészült edzőgárda irá-
nyításával tudjanak egészségükért és a társasági 
lét megtapasztalásával a közösségi tudatformálá-
sért tenni.

A sportot támogató TAO-n kívül fontos szerepe van 
minden összegnek, ezért aki úgy gondolja, kérjük 
adója 1%-val támogassa labdarúgó egyesületün-
ket (Adószám: 19957436-2-20).

Az Uszoda lehetőséget biztosít a rendszeres spor-
tolásra. Minden reggel 6:30-tól 8 óráig 2600 Ft/al-
kalom díjszabással várja az úszni vágyókat. Tes-
kándi lakosok részére csütörtökönként 18:30-20:30 
között ingyen áll rendelkezésre az uszoda és ben-
ne a szauna. 

Csoportos, szakember által vezetett vízitorna szer-
dánként 18 és 19 óra között várja az érdeklődőket 
2600 Ft-os alkalmankénti áron, illetve 10 alkalomra 
szóló 14.000 Ft-os bérlet igénybevételével. 

Évenként 2 alkalommal szervezi meg a helyi Vö-
röskereszt a véradást, melyre 2021-ben az előző 
évekhez viszonyítva szép számmal érkeztek fel-
ajánlók. Bízunk benne, hogy ez a jótékony tenden-
cia folytatódik.

Az adó 1%-ra jogosult egyéb teskándi egyesületek:

Polgárőrség:18964714-1-40

Teskándért Egyesület: 18964949-1-20

Hosszas egyeztetés után végre elfogadták a cí-
mermódosítási javaslatunkat, mely értelmében a 
Hold átkerül a címer jobb oldalára, és a bal felső 
sarokban egy hétágú nap utal a hagyományokban 
is megjelenő Nap-Hold szimbólumrendsze.

                 

Minden hétvégén péntek-szombat este valamint 
éjszaka, illetve nagyobb eseményekkor számítha-
tunk a Polgárőrség figyelő szemeire. A szolgálati 
időben van lehetőség a szolgálatot teljesítők eléré-
sére. 
A Polgárőrség szeretettel várja azok jelentkezését, 
akik szívesen vennének részt ezen közfeladat el-
látásában. Jelentkezni Halász Gyöngyi elnöknél 
(30/299-18-57) illetve Nagy József (30/718-3013) 
alelnöknél lehet .

Nagyon sikeresen szerepelnek labdarúgó csapa-
taink, hiszen a megye I. osztályt 100%-os teljesít-
ménnyel, a megye III. osztályt egy vereséggel, de 
a tabella élén töltik labdarúgóink a megyén kívül is 
ismertté téve településünk nevét. Megye1-s csa-
patunk a Magyar Kupában az országos főtáblán a 
legjobb 64 közé jutott.
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Címer módosítás

Egyesületi hírek



Teskándi Közös Önkormányzati  Hivatal ügyfélfogadási ideje

Cím: 8991 Teskánd, Rákóczi u. 3
Hétfőtől – Csütörtökig: 8 - 12-ig, 12.30 - 15.30-ig Péntek: 8-12-ig
Telefon: 06-92/570-012, E-mail: korjegyzo@teskand.hu

Teskándi Közös Önkormányzati  Hivatal elérhetőségei

Bencze Ildikó jegyző 92/570-012/14-es mellék

Dr. Tóth-Árvai Viktória aljegyző 92/570-012/10-es mellék

Darabos Balázsné (Marika) igazgatási ügyintéző 92/570-012/17-es mellék

Szabó Józsefné (Ildikó) igazgatási/pályázati ügyintéző 92/570-012/19-es mellék

Rózsás Katalin adóügyi ügyintéző 92/570-012/15-ös mellék

Kustán Tamásné (Tündi) adóügyi ügyintéző 92/570-012/16-os mellék

Szittár Erika pénzügyi csoportvezető 92/570-012/12-es mellék

Horváth Katalin pénzügyi ügyintéző 92/570-012/20-as mellék

Árvay Gréta pénzügyi ügyintéző 92/570-012/20-as mellék

Takács-Horváth Viktória pénzügyi ügyintéző 92/570-012/20-as mellék

Deák Ádám műszaki ügyintéző 92/570-012/17-es mellék

Teskánd Polgármestere, Sipos László

Cím: 8991 Teskánd, Rákóczi u. 3 Telefon: 06-30-678-1969, 06-92/570-013

E-mail: teskandpolgarmester@gmail.com, onkormanyzat@teskand.hu

Fogadóóra: csütörtöki napokon, 15-18 óra között

Az önkormányzati döntésekről a teskand.hu weboldalon, illetve a facebookon tájékozódhatnak.


