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Tisztelt teskándi 
lakosok!
Tisztelettel köszöntöm második tájékoztató ki-
adványunk hasábjain!
Előzetes ígéreteink szerint évente 3-4 alkalom-
mal szeretnénk megjelentetni tájékoztatót tes-
kándi helyi hírekkel.
Az elmúlt időszakot nagymértékben meghatá-
rozta a Covid-19 vírus elleni védekezés. Ebben 
Önkormányzatunk is kivette a részét. Az igé-
nyek felmérése után megszerveztük az idősek 
számára a bevásárlást, illetve osztottunk masz-
kokat, a falu üzlethelyiségeibe kézfertőtlenítők 
elhelyezésével, illetve a játszótér, és a Fitt Park 
fertőtlenítésével biztosítottuk a lakosság védel-
mét. 
   Azok számára pedig 
    akik a vírus miatt ne- 
   héz anyagi helyzet-  
   be kerültek létrehoz  
   tunk egy alapot, aho 
   va a lakosság, és a  
   képviselők részéről   
   beérkezett pénzesz- 
   közöket juttattuk el 
az igénylők felé. 

Az önkormányzati döntésekről a 
www.teskand.hu weboldalon, illetve a facebook-
on tájékozódhatnak.

Tisztelettel:

Sipos László
Polgármester
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Intézményeink

Az intézményeink működtetése mindig ad fela-
datot. A szülői jelzéseket meghallgatva az év 
elején felmondtuk a közétkeztetési szerződést 
az addigi szolgáltatóval, augusztustól már az 
óvodában és a bölcsődében, szeptembertől az 
iskolában új szolgáltató, a Zalagast üzemelteti 
a konyhát, és látja el élelmiszerrel a gyereke-
ket.
Az uszoda belső burkolata, és a világítása is 
megújult, megelőzve az esetleges balesetet.
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A beadott pályázataink közül hosszú idő után több 
is támogatást kapott. Így valósult meg a Rigó utca 
útburkolatának felújítása,

 

a Petőfi utca legrosszabb állapotban levő járdasza-
kaszának felújítása, valamint az Óvodaudvaron a 
kültéri játékok tárolására építhettünk egy raktár jel-
legű épületet. 

Az előző ciklusban elkezdett Leader pályázat a 
„digitális értéktár” gesztoraként 18 településen 
található értékek digitalizálásának koordinálását 
végezzük, folyamatban van a lebonyolítás, mely 
eredményeképpen remélhetőleg minél előbb egy 
kültéri terminál ad módot a környék értékeinek bön-
gészésére. 
Támogatást nyert a csapadékvíz elvezetését meg-
oldandó pályázatunk, mely során a Toldi, és a Má-
tyás király útról a Petőfi utcára lezúduló csapadék 
megoldására pályáztunk kb. 30 Millió Ft értékben. 
Szeretnénk, ha ez a beruházás még az ősszel el-
készülne.

Az orvosi rendelő bútorzata, és az orvosi kellékek 
is megújulnak 3 Millió Ft értékben, szintén a Ma-
gyar Falu Program keretében elnyert összegből.
Hamarosan elkészülnek az időtálló virágládák, sze-
metesek, illetve az utcanév jelző táblák is, egysé-
ges képet mutatva a faluról. 

A Csukás István Általános Iskola működésének 30. 
évfordulója, és a népszerű író emlékére halálának 
évében egy Csukás mellszobrot szeretnénk felállí-
tani az iskola bejárata elé, melyet Szabolcs Péter 
szobrászművész vállalt el. 
Tisztelettel kérjük azon teskándi lakosokat, szülő-
ket, vállalkozókat, akik a meseíró tiszteletére, és 
emlékére bármi kis összeggel hozzá tudnak járulni 
az iskola ékének is tekinthető szobor megvalósu-
lásához, a Teskándi Iskola Építéséért Alapítvány 
11620004-02597700-20000002 számú számlájára 
szíveskedjenek felajánlásaikat eljuttatni. 
Munkaidőben személyesen az Óvodában Cseke 
Tiborné Magdinál lehet készpénzes felajánlásokat 
tenni. 

Pályázati információk

Együttélésünket érintő hírek
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A lőtérrel kapcsolatban jelenleg a tényeket tudjuk 
közölni: 
A Veszprémi Törvényszék előtt van a műkö-
dési engedély kiadatását vitató ügyészsé-
gi per, melyben a zalaegerszegi főügyészség 
perli a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságot. 
Az ügyről a későbbiekben tájékoztatót küldünk. 
Sajnos az Önkormányzatnak nagyon kevés lehe-
tősége volt beleszólni a működésbe, az új eljárás 
lefolytatása során hangot adunk aggodalmainknak. 
 
Az Ilona-kápolnához vezető út stabilizálá-
sa folyamatosan szem előtt van, az ideális 
megoldást és hozzá a forrást még keressük.
 
Emlékeztetőül: A száraz kerti hulladékok égetésé-
re október hónaptól hétfői, keddi, szerdai napokon 
van lehetőség. Köztudott, hogy 2021-től teljesen 
tiltott lesz ez a tevékenység. Az együttélés sza-
bályai betartása mellett kérünk mindenkit a tűz-
gyújtás által okozott füstterhelés minimalizálására. 
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Események
A Polgárőrség várja azokat az önkénteseket, akik 
szívesen csatlakoznak Teskánd biztonságát fenn-
tartó egyesülethez. (érd: Reizer Józsefnél 30/373-
8727; illetve a teskandpolgarmester@gmail.com 
címen Sipos László polgármesternél, vagy minden 
hónap első péntek estéjén az Önkormányzat ta-
nácskozótermében.

Véradás lesz a Kemenceházban augusztus 18-án, 
kedden 14.30-18.00 között. Kérünk mindenkit az 
önzetlen segítségre, mellyel a saját egészségét is 
karban tartja. 

A falunapok helyett a jövőben tematikus napokra 
várjuk az érdeklődőket:

Szeptember 19-én a sportpálya mögött, a szokott 
helyen  offroad versenyt és bemutatót láthat az 
érdeklődő közönség. 

Október 4-én a 60 éves Teskánd Sportegyesü-
let egész napos programmal mutatja be csapata-
it, illetve mindenkit szeretettel vár a programjaira, 
melyben az apróktól az idősekig mindenki megta-
lálja a számára érdekeset. 

Ehhez a programhoz kapcsolódik a Fitt Park 3. 
születésnapi rendezvénye, mely sokszínűségé-
ben teszi teljessé a napot, és a jubileumot.
 
Polgármesteri fogadóórák továbbra is csütörtö-
ki napokon lesznek a hivatalban 15-18 óra között 
melyek szeptembertől ismét kiegészülnek falube-
járással is az alábbiak szerint 17.30 órai kezdettel. 
Itt a helyszínen lesz lehetősége a lakosságnak a 
felmerülő problémák megbeszélésére, kérdéseik 
feltevésére. Ez egy tervezet, melynek változásá-ról 
a honlapon tájékozódhatnak, eső esetén csúszik a 
program. 
Szept. 3: Szent István u. Hajnal u. – Virág u.
Szept. 10: Mátyás Király u., Toldi Miklós u., Sport u.
Szept. 17: Vorhotai u, Panoráma u., Aquamarin La-
kó-park, Patkó u.
Szept. 24: Tölgyfa u., Rózsa u., Rigó u., Petőfi u. 
Rigó u.-Rákóczi u. közötti része.
Október 1: Rákóczi Ferenc u., Petőfi u Agrár-Coop 
– Zala-lift közötti területe
Október 8: Petőfi u. 107-től Böde irányában
Október 15: Petőfi u (Agrár-Coop-tól Zalaegerszeg 
irányában)
Október 22: Május 1. u

Ünnepeink megünneplése
A koronavírus keresztülhúzta a március 15-i ünne-
pi tervünket. Közben a Hősök Napját megtartottuk, 
ahol méltóképpen emlékeztünk meg a világhábo-
rúkban elesett teskándiakról. 

Augusztus 20-án, Államalapításunk, és Szent Ist-
ván királyunk ünnepén különleges műsorral sze-
retnénk hagyományt teremteni. Megemlékezésre 
hívunk mindenkit délután a leendő emlékparkba, a 
sportpálya mellett, a buszmegállónál. 
Itt szabadtéren 17 órától ünnepi szentmise kereté-
ben kerül sor a helyi asszonyok által kemencében 
sütött kenyér megáldására. Ide, az emlékparkba 
kerül a Dr. Vajda István polgármester Úr által ado-
mányozott hagyományos göcseji kereszt – remél-
hetőleg végleges helyére. 
Rövid előadást hallhatnak a Teskánd címerében 
történő változásokról, majd meghívott vendégünk, 
Mónus József Magyar Arany Érdemkereszttel ki-
tüntetett többszörös világrekorder, világbajnok 
(USA, Kína, Dél-Korea, Ausztrália) tradicionális 
távlövő íjász, magyarságtudatáról tesz tanúbizony-
ságot, és terveink szerint bemutatja íjásztudását 
egy 150 m-es lövéssel. 

Ezt követően a Sportöltözőnél tart meghívott ven-
dégünk egy vetítéssel egybekötött előadást „Tör-
ténelmet írni a mában a múlt tiszteletéért” címmel, 
melyet kötetlen beszélgetéssel, és vendéglátással 
zárunk. Erre is szeretettel várunk mindenkit, hogy 
együtt, méltóképp ünnepeljünk.
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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


