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Tisztelt teskándi 
lakosok!
Tisztelettel köszöntöm első tájékoztató kiadvá-
nyunk hasábjain!

Előzetes terveink szerint évente 3-4 alkalommal 
szeretnénk megjelentetni helyi kiadású tájékoz-
tatót teskándi helyi hírekkel.

A 2019. október 13-i választások óta ez az első, 
melyben az új felállású képviselőtestület mun-
kájáról hírt adunk. 
Kérem, fogadják olyan jó szívvel ezt a kiadványt, 
mint ahogy készítettük!
Megalakulásunk óta mindenki aktívan veti bele 
magát a munkába. 
Az első üléseinkre meghívtuk a falu civil szer-ve-
zeteit (Vöröskereszt, Teskándért Egyesület, 
Polgárőr Egyesület) közösségeit (Egyházköz-
ség, fiatalok képviselői), intézményeink (bölcső-
de, óvoda, uszoda) képviselőit, megismerked-
tünk tevékenységükkel, problémáikkal. 
A falubejárás során a legfontosabb teendőkkel 
szembesültünk, és tűztük ki a legfontosabb fel-
adatokat. 
Az önkormányzati döntésekről, hírekről a 
www.teskand.hu weboldalon tájékozódhatnak.

Tisztelettel:

Sipos László
Polgármester
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Közös Hivatal

A Közös Hivatal megalakítása területén jelen-
tős változások történtek:
Megmaradt az előző ciklusból Boncodfölde, 
Kustánszeg és Salomvár. Kivált a közös mun-
kából Becsvölgye, de csatlakozott Böde, Hottó, 
Dobronhegy, és Németfalu. 
Így 2020. január 1-től 8 község tartja fenn, és 
működteti a Hivatalt. Voltak és lesznek is sze-
mélyi változások. 2019-ben elérte a nyugdíj 
korhatárt Fazekas István, az ő feladatát 2019. 
dec 31-ig megbízottként, utána pedig határo-
zatlan ideig tartó megbízással az eddigi gazda-
sági vezető, Bencze Ildikó látja el. 
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A beadott pályázatink közül végre nyertes pályá-
zatnak örülhetünk. 2020-ban valósul meg a Rigó 
utca útburkolatának felújítása közel 18 Millió Ft-
ból, a legrosszabb állapotban levő járda felújítá-
sára anyagköltségként kaptunk 5 Millió Ft-ot, az 
Óvodaudvaron a kültéri játékok tárolására építhet-
tünk egy raktár jellegű épületet. Erre 1,7 Millió Ft 
állt rendelkezésünkre. Az előző ciklusban elkezdett 
Leader pályázat a „digitális értéktár” gesztoraként 
18 településen található értékek digitalizálásának 
koordinálását végezzük.
Folyamatban van a csapadékvíz elvezetését meg-
oldandó pályázatunk elbírálása, mely során a Toldi, 
és a Mátyás király útról lezúduló csapadék, megol-
dására pályázunk kb. 33 Millió Ft értékben.
Közben a Május 1 utca padkázása, az Aquamarin 
lakópark lejtőjén megállni tilos táblák, és a lakóö-
vezetre figyelmeztető táblák kihelyezése segíti a 
közlekedőket. Közeledik a megoldás, hogy a sport-
pályánál levő buszmegállók között a gyalogos for-
galmat gyalogos átkelőhellyel tegyük biztonságos-
sá. Az Ilona-kápolnához vezető út stabilizálása is 
folyamatban van.

Csatlakoztunk azokhoz a településekhez, akik el-
kötelezettek az energiatudatos, és környezetba-
rát megoldások megvalósításában a Fenntartható 
Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) keretében. 
Ennek egyik legfontosabb része a községünk éle-
tét régóta érintő tűzgyújtási rendelet tartalmának fe-
lülvizsgálata a vállalt CO2 kibocsátás csökkentése 
érdekében. 
Ehhez azonban alternatívák kidolgozásán munkál-
kodik a testület. Addig is kérünk mindenkit a kom-
posztálásra, illetve zöldhulladék tárolására., míg a 
közeljövőben tájékoztatást fogunk adni a  legked-
vezőbb alternatíváról. Különösen zavaró az égetés 
helyetti füstölés, mely a nem kellően száraz anya-
gok „égetésével” keletkezik, illetve a zöldhulladék 
patakparton történő elhelyezése, mely magába 
hordozza annak a veszélyét, hogy emelkedett víz-
szintnél elzárhatja a hordalék a zsilipet, mely a ve-
szélyeztetett házak elöntését hivatott megelőzni.

Tudták-e, hogy a légszennyezés az emberi test 
minden sejtjét károsítja, mert a belégzés után a 
vérbe kerülve eljuthat minden sejthez. Köze van a 
cukorbetegségtől kezdve a demencián át, a májbe-
tegségig szinte mindenhez.
Egy átlagos méretű, 100 kilogrammos zöldhulladék 
kupac elégetésével 5-7 kilogrammnyi szén-mo-
noxid, továbbá közel 5 kilogrammnyi mikrorészecs-
ke jut a környezetbe, ami hozzávetőleg 90 millió 
köbméter levegőt szennyez be az egészségügyi 
határértéket meghaladó mértékben. Ha saját ma-
gunkra nem vagyunk tekintettel, tegyük meg a 
gyermekeinkért, unokáinkért, hogy vigyázunk kör-
nyezetünkre!

Pályázati információk

Együttélésünket érintő hírek

Lőtér
A 2019. augusztusa óta működési engedélyt kapott 
lőtérrel kapcsolatosan csak a facebook-on megje-
lent hírt tud-juk közölni: „December első napjaiban 
lakossági bejelentés alapján a főügyészség által 
lefolytatott vizsgálat ered-ménye szerint a teskándi 
lőtér üzemeltetési engedélye nem felel meg a jog-
szabályi előírásoknak. Felhívja a rendőrhatóságot, 
hogy az általa kiadott üzemeltetési engedélyt vonja 
vissza.” A rendőrség ezt megtette, de az üzemel-
tető fellebbezett, és a másodfokon eljáró hatóság 
hatályon kívül helyezte a működési engedélyt, és 
új eljárás lefolytatására kötelezte az első fokon eljá-
ró Városi Rendőrkapitányságot. Sajnos az Önkor-
mányzatnak nagyon kevés lehetősége volt bele-
szólni a működésbe, az új eljárás lefolytatása során 
hangot adunk aggodalmainknak. 

Ebtartás 
Kérjük a kutyatulajdonosokat az ebtartás szabá-
lyainak betartására, a mások életterének háborí-
tatlanságának megőrzésére. 

Csapadékvíz elvezetés
A csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban a Közút 
kitisztítja az árkokat, de a házakhoz vezető hidak 
alatt lerakódott hordalék eltávolítása a tulajdo-
nos feladata. Kérünk min-denkit ennek a munká-
nak elvégzését március hó végéig megtenni.

TESKÁNDIMENZIÓ
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December 22-én este különleges zenei élmény-
ben lehetett része a teskándiaknak, hiszen a temp-
lomban 16:30 órai kezdettel egy zalai származású 
operaénekes, Bálint Natália és orosz származá-
sú zongoraművész férje, Alekszej Jevgenyij adott 
hangversenyt. Utána a templom alsó részében 
tea, forralt bor, és pogácsa, szendvics várta a zord 
időjárás ellenére kitartó közönséget, és a művé-
szeket. 

Következő időszak eseményei 
A Polgárőrség várja azokat az önkénteseket, akik 
szívesen csatlakoznak Teskánd biztonságát fenn-
tartó egyesülethez. (érd: Reizer Józsefnél 30/373-
8727; illetve a teskandpol-garmester@gmail.com 
címen Sipos László polgármesternél.

Népdalkör alakult, mely hétfőnként 18 órától várja 
az érdeklődő dalos ajkúakat a Kemenceházban. A 
dalkört ifj. Horváth Károly vezeti a megfelelő szak-
maisággal.

Véradás lesz a Kemenceházban március 2-án hét-
főn 15-18.30 között. Kérünk mindenkit az önzetlen 
segítségre, mellyel a saját egészségét is karban 
tartja.
 
Március 15-i megemlékezésre hívunk mindenkit a 
nap-ján, délelőtt 11.15 órakor a Milleneumi emlék-
műnél a Sportpálya mellett.

Március 21-én tartjuk a hagyományos borminősí-
tő rendezvényünket, melyre szeretettel várjuk a 
boros gazdákat, és az érdeklődőket a Kemence-
házba. A minták leadására előző este 18-20 óra 
között, illetve 21-én déltől lesz lehetőség.

Elmúlt időszak eseményei
Ünnepi rendezvények terén Október 23-án az idő 
rö-vidsége miatt „csak” a főutca felzászlózására ke-
rült sor. 
A Szépkorúak köszöntése során az utóbbi idők-
ben a korábbiakhoz képest egtöbb vendéggel 
együtt hallgathat-uk Vigh László Országgyűlési 
Képviselő, Miniszteri Biz-tos köszöntőjét, majd a 
megjelentek közül az eddig még jutalomban nem 
részesülők vehettek át ajándékot (Szabó Antalné, 
illetve Szabó Antal), és oklevéllel tüntette ki az kép-
viselőtestület Dormán Jenőt, aki 29 évig képviselő-
ként segítette a falu életét. Ezek után Sipos László 
polgármester által vezényelt kvíz során kellett a 
jelenlevőknek a régen használt eszközöket, illetve 
neveiket felismerni. Az est fénypontjaként az óvo-
dások, és az iskolások szórakoztatták a jelenlevő-
ket, majd hallgathattuk Horváth Károly népzenész 
és társai, tanítványai szívhez szóló, igazán szép, 
múltat idéző dalait, melyek között voltak Teskándon 
gyűjtöttek is. 

December elején került sor a véradók köszönté-
sére a Vöröskereszttel együtt, mely során a jubilán-
sokat, és azokat a véradókat láttuk vendégül, akik 
már legalább 40-szeres véradók. Jó volt együtt látni 
azokat a jókedvű, vidám embereket, akik önzetlen-
ségükkel saját mentális erejüket javítják.
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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 Árvay Viktória aljegyző 92/570-012/11-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-es mellék

Kustán Tamásné (Tündi) adóügyi ügyintéző 92/570-012/15-es mellék

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

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

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

Deák Ádám műszaki ügyintéző 92/570-012/14-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

A fogadóórák márciustól kiegészülnek falubejárással is az alábbiak szerint 17.30 órai kezdettel. Itt a 
helyszínen lesz lehetősége a lakosságnak a felmerülő problémák megbeszélésére, kérdéseik felte-
vésére. Ez egy tervezet, melynek változásáról a község honlapján tájékozódhatnak. 
Március 5: Mátyás Király út, Toldi Miklós út, Sport utca
Március 12: Vorhotai út, Panoráma út, Aquamarin Lakó-park, Patkó utca
Március 19: Tölgyfa utca, Rózsa utca, Rigó utca, Petőfi utca Rigó utca-Rákóczi u. közötti része.
Március 26.: Rákóczi Ferenc utca, Petőfi u Agrár-coop – Zalalift közötti területe
Április 2: Petőfi utca 107-től Böde irányában
Április 9: Petőfi utca (Agrár-Coop-tól Zalaegerszeg irányában)
Április 16: Május 1. utca
Április 23: Szent István utca, Hajnal utca – Virág utca


