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Igaz történet
A lány tekintete messzire révedt… 

Eszébe jutott doktornője kedves arca, amikor őt betegsége nehéz 
pillanatában maga mellett tudhatta.

És most itt volt a lehetőség, hogy mindent viszonozhasson. A hála 
és a szeretet szavakká formálódtak szívében, s mint megannyi tarka 
pillangó, szerteröppentek a nagyvilágban. Nyomukban újabb törté-
netek születtek, a sok kis szeretetcsillám egyetlen közös üzenetté állt 
össze: Tudja meg mindenki, szeretünk téged, „Doktor néni”!

A sok-sok ember összefogása nagyon boldog perceket szerzett a 
„Doktor néninek” és kedves segítőjének, akivel annyi éve gyógyít-
ja már a betegeket, s túl a hírnéven, dicsőségen egy valamit még 
biztosan megmutatott: a szeretet, a hála MINDIG ott él az emberek 
szívében.

KÖSZÖNET érte mindenkinek!

Köszönjük minden kedves betegnek, ismerősnek, 
hogy szavazatuk révén elnyertük az Év praxisa  
a Kárpát-medencében pályázat harmadik díját.

Nyakunkon a tanítási év vége, és ezzel 
megkezdődik a diákok által várva várt 
nyár. A hirtelen beköszöntő szabadság 
sok esetben meggondolatlansággal, fi-
gyelmetlenséggel párosul. Emiatt poten-
ciális veszélyforrást jelentenek a közle-
kedés többi részvevőjére is. 

A nyári hónapokban sokkal jobban 
kell, hogy figyeljünk rájuk. Főleg a városi 
forgalomban jellemző a nappalokat az 
utcán töltő „kulcsos” gyerekekre, hogy a 
parkoló járművek közül, autóbuszok elől 
és mögül körültekintés nélkül átfutnak, 
átbicikliznek az úttesten a haladó gépjár-
mű előtt. Tés viszonylatában fokozottan 
veszélyeztetett helyszín a tornapálya és a 
játszótér környéke, de bárhol felbukkan-
hat egy hirtelen irányt változtató kerék-
páros vagy gyalogos gyerkőc. Sajnos ta-
pasztalatból mondhatom, hogy az ilyen 
típusú balesetek nem szoktak túl szeren-
csés kimenetellel végződni. 

Pár dolog még, amire a nyár folyamán 
fokozottabban kell, hogy ügyeljünk, mi-
vel a biztonságunkat szolgálja, és sok 
esetben életet menthet. 

Örömmel tapasztalom, hogy a kerék-

pározás a felnőttek körében is sokkal na-
gyobb méreteket öltött napjainkra, mint 
a korábbi időkben. Sokan idegenkednek 
tőle, de pár ezer forintos beruházás a 
kerékpáros bukósisak. Ugyan jogszabá-
lyilag még nem kötelező, de véleményem 
szerint megéri használni. Mivel bárki, 
bármikor eleshet, nem gondolnám, hogy 
a sisak nélküli biciklizés miatt egy eset-
leges koponyasérülés kockázata megér 
annyit, hogy „ne legyen kócos a hajunk”, 
vagy csak egyszerűen „Én nem csinálok 
magamból bohócot!”. A gyerkőcökre még 
otthon is minden esetben adjunk bicikli-
zéskor sisakot, és nap mint nap hívjuk fel 
a figyelmüket a szabályos közlekedésre. 
A kerékpáros túrákon – ha azok nem ke-
rékpárúton, hanem közúton történnek 
– mindenképpen viseljünk valamiféle jól 
láthatósági mellényt, ruházatot vagy ki-
egészítőt! Ha így kitűnünk a környezet-
ből, a forgalom többi résztvevője sokkal 
könnyebben észrevesz bennünket.

A jó idő beálltával kirajzanak a mo-
torosok is! Sebességük és közlekedési 
szokásaik – a lóerők bűvöletében – 
nagymértékben eltérnek a normálistól. 

Attól függetlenül, hogy polgárpukkasztó, 
ahogy közlekednek, legyünk mi az oko-
sabbak: hadd menjenek, inkább húzód-
junk félre, megelőzve a balesetveszélyt!

A nagy meleg általában mindenkinek 
csökkenti a figyelmét. Ha egy elsőbb-
ségről lemondunk, maximum 1 percet 
veszítünk az úti célig, de lehet, hogy el-
kerülünk vele egy balesetet.

Egy idézettel szeretném összefoglalni a 
közlekedésben ránk leselkedő számtalan 
veszélyt. Ezen nemes sorok sorkatona-
ként a szállító század vezetőjétől, Balázs 
Jenő őrnagy úrtól hallva égtek bele az 
emlékezetembe. Minden reggel elmond-
ta, de ennél jobbat és találóbbat azóta 
sem hallottam senkitől.

„Uraim! Út, idő, olyan, amilyen! Ezen 
változtatni nem lehet! Az idő melegszik, 
a szoknyák rövidülnek, a figyelem tere-
lődik! Egyre több az olyan autós, aki-
nek autóra telik, KRESZ- könyvre nem! 
Ezekre is maguknak kell vigyázni! Jó utat 
kívánok, és szeretnék mindenkivel a nap 
végén ugyanitt találkozni!”

Szép nyarat, jó pihenést kívánok! Vi-
gyázzunk az utakon magunkra és egy-
másra is!

Pintér József

Vigyázz, autó!
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Életünk egyik legcsodálatosabb pillanata, amikor gyermekünk születik. Mi, anyák 
ilyenkor kicsit más életet élünk. Lelassulunk, a babánkra hangolódunk. Megpróbá-
lunk mindent elkövetni, hogy egy kiegyensúlyozott, boldog, okos, talpraesett kis fel-
nőttet neveljünk a ránk bízott törékeny kis lényből. De ez a feladat sokszor rengeteg 
kihívást rejteget, és az akadályokat már korántsem tudjuk olyan könnyedén venni, 
mint ahogy azt álmainkban elképzeltük. 

Egy hónappal ezelőtt hívtuk újra életre községünk Baba–mama klubját, ahol a po-
cakos történetektől kezdve az altatási nehézségeken át a hozzátáplálásról, és egyéb, 
minden babát, mamát érintő kérdésről beszélgetünk, kicsit feltöltődünk, mert tud-
juk, hogy nem vagyunk egyedül a problémáinkkal. 

Várunk minden régi és új kismamát, esetleg kispapát a babájával, totyogójával, 
minden szerdán 10–12 óra között az iskolában.                             

Majoros Zsuzsanna

A legkisebbekre hangolódvaPünkösd
Nemrég ünnepeltük pünkösdöt, mely 

a keresztény egyház egyik fő ünnepe, 
az egyház születésnapja. Húsvétot kö-
vető ötvenedik napon kezdődik, mozgó 
ünnep. Neve a görög pentekosztész (öt-
venedik) szóból ered. Eredetileg a zsidó 
nép ünnepe. Krisztus mennybemenetele 
után az apostolok, Mária és a legköze-
lebbi tanítványok közösen ünnepelték 
meg pünkösdöt:

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, 
és mindnyájan együtt voltak ugyanazon 
a helyen, hirtelen hatalmas szélroham-
hoz hasonló zúgás támadt az égből, 
amely betöltötte az egész házat, ahol 
ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek 
meg előttük, amelyek szétoszlottak és 
leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan 
megteltek Szentlélekkel, és különféle 
nyelveken kezdtek beszélni; úgy, aho-
gyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak” 
(Ap. Csel. 2.1-7)

A Jeruzsálemben tartózkodók megle-
pődve vették észre, hogy amit az aposto-
lok beszélnek, ki-ki a maga nyelvén érti. 
Előállott Péter és prédikálni kezdett. Be-
szédének hatására sokan megtértek, kö-
vették, megalakultak az első keresztény 
gyülekezetek. Pünkösd tehát az egyház 
születésnapja is. 

A középkorban kürtökkel, harsonával 
utánozták a szél zúgását, a tüzes nyelvet 
kanócok magasból való dobálásával. 
Erdélyben, Csík vármegyében fehér ga-
lambot engedtek szabadon a mise alatt.

Tiziano Vecellio: A szentlélek eljövetele

Mint azt már az év eleji Tési Híradóban jeleztük, június 19-től 20-ig tartjuk a Tési 
Falunapokat. A programok nagy része már összeállt, de van még, amin dolgoznunk 
kell. Ami már biztosra vehető, hogy pénteken este zenekari produkció lesz a kultúr-
házban, ugyanis fellép a FUNTHOMAS BAND nevezetű formáció igényes táncze-
nével. A szombati utcabált is egy komplett zenekar fogja szolgáltatni a sportpályán, 
melynek keretén belül fog fellépni a sztárvendég 21 óra 30 perc körül. Neveket azért 
nem említünk, mert ugyan megegyeztünk már, de még a szerződéseket nem írtuk 
alá. A szervezőcsapat – mint alulról jövő kezdeményezést elfogadva – úgy határo-
zott, hogy a szombat délutáni programokat a kultúrházban és annak környezetében 
rendezi meg. 

Ennél a változtatásnál időzzünk el egy kicsit! Történt ugyanis, hogy híre ment en-
nek a változtatásnak a faluban. Ez önmagában nem baj, hiszen ez volt a célunk. Azt 
viszont nem értjük, ha valakinek más véleménye van, az miért nem nekünk, szer-
vezőknek mondja el. Halljuk: mekkora ostobaság ez, így akkor el sem fognak jönni, 
meg aláírást fognak gyűjteni ellenünk! Ugyanakkor pedig, akikkel én és szervezőtár-
saim beszéltünk, indokolhatónak és kipróbálhatónak tartják az ötletet. 

Kedves Tésiek! Sem én, sem szervezőtársaim nem akarunk a falu ellenében tenni! 
Nekünk a többség akarata fontos! Ezért kérünk mindenkit, akinek véleménye van 
ezzel az üggyel kapcsolatban, bátran keressen minket személyesen, meg fogjuk hall-
gatni! Gyűjtsön aláírást, dobja be levélben leírva észrevételeit! 

Ezúton szeretném tudatni mindenkivel, aki eddig másként gondolta, hogy a hiva-
tal ajtaja – így az én ajtóm is – nyitva áll mindenki előtt. Bátorítok mindenkit, akinek 
véleménye vagy ellenvéleménye van bármilyen témában, keressen fel, tudassa velem! 
Azt természetesen nem tudom megígérni senkinek, hogy egyet fogunk érteni, de a 
véleménykülönbség hozzájárulhat egy körültekintőbb döntés kialakításához. A sze-
mélyeskedés nélküli vitára mindig nyitott voltam, és ezután is az leszek! FBI

Falunapi beharangozó

Örömmel adjuk hírét annak a két kitüntetésnek, amelyeket a közelmúltban  
adtak át tésieknek. 

• Az egyiket szeretett Doktornőnk, dr. Gergelyfi Vilma kapta, mivel harmadik 
lett az Év praxisa a Kárpát-medencében pályázaton. Az elismerésben osztozik 
vele Schekkné Hajas Mariann is, Dokinéni hűséges asszisztense. Gratulálunk ne-
kik, és köszönjük szépen az értünk tett, fáradhatatlan és áldozatos munkájukat!

• A másik kitüntetésről talán kevesebben tudnak. Pintér Józsefet „Az év veszp-
rémi rendőre” díjban részesítette a Veszprémi Önkormányzat. Gratulálunk Józsi, 
büszkék vagyunk rád!

Akikre büszkék vagyunk
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MEGNYITOTTUNK!
„Ez+Az” Kiskereskedés

(Tés, Petőfi S. u. 35.) 

Hiányzik az otthonába? 
Jöjjön be hozzánk, megtalálja!  
Sok apróság egy helyen,  
jót, jó áron, minőségben!

Röviden a kínálatunkból: • háztartási eszközök • konyhai kiegészítők • fürdőszoba felszere-
lés • kerékpár tartozékok • lakatok • elemek (ceruza, bébi, góliát, lapos és gomb) • zseblámpák, 
fejlámpák • izzók (E14, E27, stb…) • műanyag és üveg ballonok • fali- és ébresztőóra • egynyári 
virágok, virágföld, kaspók • háztartási gyertyák, teamécses • egyedi készítésű hűtőmágnesek, 
kulcstartók, bögrék, tálak és evőeszközök (rendelésre is) • kimért házi savanyúság • friss zöld-
ség, gyümölcs, kávék • szárazáruk, tartós élelmiszer (liszt, cukor, étolaj stb.) • toalett-higiénia, 
papíráruk … és sok egyéb áru nagy választékban. 

Várjuk kedves vásárlóinkat!
 Nyitva tartás:  

 H–P 7.00–11.00   13.00–17.00   
 SZ–V 7.00–11.00

Tisztelettel köszöntöm Önt, Önöket!

Kérem, figyelmesen olvassa el, és fogadja meg a tanácsokat, hogy 
elkerülje az áldozattá válást!

Az idősek gyakrabban válnak sértettjeivé bűncselekményeknek. 
Tésen, hál’ Istennek, nem rendszeresen fordulnak elő olyan próbál-
kozások, amelyek borzolják a helyi közvélemény idegeit (rendőrségi 
statisztikák is alátámasztják). De azért szükséges a folyamatos fi-
gyelemfelhívás, tájékoztatás, az ismeretek frissen tartása, hogy mire 
figyeljünk oda mindannyian a magunk és környezetünk biztonsága 
érdekében.

A bűncselekmények főleg vagyon elleniek, de előfordulhat erősza-
kos, élet elleni cselekmény is. Az elkövetők gátlástalanul kihasználják 
az idős emberek védtelenségét, bizalmát és főleg jóhiszeműségét. Az 
ilyen bűncselekmények során jelentős értékektől fosztják meg a sér-
tetteket, s többször az életük is veszélybe kerül vagy súlyos sérülése-
ket szenvednek.

Sem a rendőrség, sem a polgárőrség önmagában nem tud minden 
idős embert, „áldozatjelöltet” megvédeni.

Szükséges, hogy Ön is tegyen biztonsága érdekében. Nincs csoda-
szer, mindenki válhat áldozattá, károsulttá, de az alábbiakkal jelentő-
sen megnehezíthetik, adott esetben el is vehetik az elkövetők kedvét 
terveiktől.
Kérem, ennek érdekében fogadja meg az egyszerű tanácsokat! 
• Ne engedjen be idegent lakásába, de még az udvarába sem!
• Ne váltson fel idegeneknek pénzt!
• Ne vásároljon házaló árusoktól, még akkor sem, ha igen kecsegtető 

az ajánlat!
• Mindig zárja be a kertkaput, az ablakokat és a ház ajtaját, ha el-

megy otthonról! A kulcsot mindig vigye magával, ne rejtse biztos 
„dugi helyekre”!

• Amennyiben a kertben dolgozik vagy alszik, minden esetben zárja 
be a kertkaput és legalább a lakás ajtaját!

• Ne végeztessen ház körüli munkát (csatornatisztítás, fűnyírás, 
parlagfűirtás, favágás) idegenekkel, gyanús személyekkel!

• Ne tartson otthon sok készpénzt vagy nagy értéket! Ne feledje, az 
otthoni rejtekhelyeket az elkövetők ismerik!

• Ha bármilyen gyanús dolgot észlel, jelentse a rendőrségnek vagy az 
önkormányzatnak vagy – ha van a közelben – a polgárőrnek!

• Igazoltassa az illetőt, bármilyen közműleolvasás indokával próbál 
bejutni ingatlanjára! Joga van hozzá!

Ezen tanácsok nem teljes körűek, hiszen az elkövetők számos trük-
köt alkalmazhatnak céljuk elérése érdekében. Ezért fontos minden 
gyanús körülmény megfelelő figyelemmel kísérése, és ha lehet, 
gyanús gépjármű rendszámának megjegyzése, felírása, valamint sze-
mélyleírás megjegyzése, továbbítása.

A 112 segélyhívószámon bármikor ingyenesen tehet bejelentést gya-
nús körülményekről! Bejelentéssel élhet még:  Önkormányzat Tés: 
06 88/589-430 és 589-431 telefonszámon, valamint Tési Polgárőr 
Egyesület: 06 30/710-47-22 mobilszámon Ferenc István elnöknél!

LEGYÜNK ÉBEREK, FIGYELJÜNK EGYMÁSRA!

Ferenc István

Legyünk éberek
Beköszöntött a meteorológiai nyár, remélhetőleg vele együtt meg-

érkezik a már annyira várt jó idő is. Ha nyár, akkor paradicsom. 
Sokaknak lehetőségük nyílik arra, hogy a saját kiskertjükben ter-
messzenek sokfélét a nemcsak piros, hanem akár sárga vagy lila fi-
nomságból. Így kiválóan beilleszthető az étrendünkbe akár szend-
vics mellé, akár magában, a levét kortyolgatva, esetleg a tradicionális 
vasárnapi ebédben fellelhető paradicsommártásként fogyasztva. 
Következzen 10 hasznos információ a paradicsomról, amely sokak 
kedvence, köztük az enyém is.

Sokan úgy gondolják, hogy a paradicsom egy zöldség, holott ez 
nem igaz! A paradicsom bizony gyümölcs, amely körülbelül 500 éve 
került el hazánk területére, őshazáját Perunak tekintik.

A paradicsomban sok C-vitamin található, egészen pontosan 100 
grammja 25–40 mg-ot tartalmaz, ami csaknem 100%-ban fedezi egy 
felnőtt ember napi C-vitamin szükségletét. Jó tudni ezzel kapcsolat-
ban, hogy minél kisebb egy paradicsom, annál magasabb a vitamin-
tartalma. A C-vitamin mellett azonban igen magas B2 és B1 vitamin 
tartalommal is rendelkezik ez a gyümölcs, ezért fogyasztása kifeje-
zetten javasolt minden ember számára, mivel a B1-vitamin agyser-
kentő vitaminnak tekinthető, kedvező a hatása az idegrendszerre 
és a szellemi teljesítményre, a B2-vitamin fontos részét alkotja két 
enzimnek, amelyeknek fő feladatuk, hogy a szénhidrátokból és zsír-
ból beindítsák az energiatermelést.

Fogyókúrázók számára jó hír, hogy a paradicsomnak igen alacsony 
a kalóriatartalma, hiszen 100 grammjában csupán 23 kcal található. 
Emellett szénhidráttartalma is igen csekély, a maga 4 grammjával.

A paradicsom kifejezetten jó hatást képes gyakorolni a máj és a 
vese működésére, továbbá a benne található antioxidánsok méreg-
telenítik szervezetet, és egyes tumoros megbetegedések kialakulásá-
nak is gátat tud szabni a rendszeres fogyasztása.

A paradicsomban lévő jótékony anyagok a sebek gyógyulását is ké-
pesek meggyorsítani, nem véletlen hát, hogy egykoron nagyanyáink 
előszeretettel készítettek paradicsomos pakolásokat a sérült bőrfelü-
letekre.

A paradicsomot a kozmetikai iparban is felhasználják, hiszen hid-
ratáló hatása van, valamint hatékonyan feszesíti a bőr felszínét. A 
szeplős bőrre kifejezetten ajánlott paradicsomos pakolást készíteni, 
hiszen a bőrön lévő elszíneződéseket is képes elhalványítani.

A paradicsomban nagy mennyiségben található meg likopin is, (ez 
adja a szép, pirosas színét) amely vegyületről köztudott, hogy im-
munerősítő és tumor ellenes hatással bír.

A paradicsom nagy részét, közel 94 százalékát víz alkotja, ezért fo-
gyasztása minden korosztály számára javallott. Gyermekek étrendjé-
be különösen ajánlott napi szinten beiktatni, hiszen étvágyserkentő 
hatással is bír.

Jó tudni, hogy a paradicsom finom zamatát hűtőben tárolva elve-
szíti, ezért igyekezzünk inkább hűvös, mint hideg helyen tárolni!

Mexikóban a zöld leveles szárat felakasztva rovarok elriasztására 
használják erőteljes, jellegzetes illata miatt.

Aki szereti és megteheti, fogyasszon sok paradicsomot egészsége 
érdekében!

Juhász Vivien
______________
Forrás: Internet

Érdekességek a paradicsomról
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• Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Tés 
Község Önkormányzata képviselő-testü-
letének 7/2015. (V. 27.) önkormányzati 
rendelete értelmében a jövőben lehetőség 
nyílik (minden év szeptember 1-től, május 
31-ig terjedő időszakban) mindenki szá-
mára a kerti hulladék és avar elégetésére. 
Persze ennek azért lesznek a józan ész 
diktálta feltételei, melyekről részletesen az 
augusztusban megjelenő Tési Híradóban 
olvashatnak.

Röviden

Szeretettel üdvözlök, és várok mindenkit 
folyamatosan bővülő állományunkkal. 
Könyvtárunk ismét gazdagodott egy ér-
tékes Nobel-díjasok sorozattal. Lehetőség 
van már a környező településekről könyvek 
beszerzésére, ha az esetleg a helyi könyv-
tárban nem lenne fellelhető. Az igényeket, 
kérem, időben jelezzék, mert postai úton 
fogják továbbítani a Tési Könyvtárba, ami 
időigényes. 
A közeljövőben szeretnénk egy pályáza-
tot hirdetni gyerekeknek: ez egy kis ku-
tatómunkával fog járni, melyet majd a 
könyvtárban tehetnek meg. A nyerteseket 
díjazni fogjuk. Ennek részleteiről a későb-
biekben plakátok útján fogjuk Önöket ér-
tesíteni. Kérem, buzdítsák gyermekeiket a 
részvételre! 
Problémát jelentett a nyitva tartás, ha eset-
leg nekem valami egyéb elfoglaltságom 
akadt. De örömmel tudatom, hogy kiküsz-
öböltük ezt a problémát: az esetleges he-
lyettesítésem megoldódott. 
Továbbra is várjuk felajánlásaikat: felesle-
gessé vált könyveket, gyermekjátékokat, 
társasjátékokat, készségfejlesztő eszközö-
ket, melyekkel gyarapíthatnánk könyvtá-
runk készletét.  
Az előző cikk megjelenése óta többen irat-
koztak be a könyvtárba, remélem még több 
új olvasót köszönthetek a közeljövőben is, 
ezzel is biztosítva a könyvtárunk fennma-
radását.            Borbásné Hajni könyvtáros

Könyvtárélet

Tésen is megalakult a települési értéktár 
bizottság. Azzal a feladattal, hogy gyűjtse, 
dokumentálja a falunkban fellelhető érté-
keket, és eldöntse, melyek azok a mások 
számára is bemutatható kincseink, ame-
lyekre büszkék vagyunk. A bizottság tag-
jai Grám Lászlóné, Pintérné Helt Mária, 
Verebné Hegedüs Rita, Gyurik Zsuzsanna, 
Barta Andrea. A lehetőség adott, kérem 
éljenek vele és keressék meg nagymama 
ételreceptjét, a szomszéd bácsi logikus 
találmányát, tanítóik oktatási módszerét, 
nagyszerű épületek tervezőit, csodálatos 
gyógyulást hozó növényeinket! A régmúlt 
értékei mellett kerüljenek felszínre a jelen 
technikai találmányai, kiemelkedő szak-
mai munkái, termékei, teljesítményei is! 
Olyan értékekre tegyünk javaslatot, ame-
lyekre büszkék lehetünk, és szeretnénk 
megosztani azokat másokkal is!

Ezért kérünk minden tési lakost, hogy 
lehetősége szerint segítse munkánkat! Egy 

fotógyűjtemény létrehozását tervezzük, 
amely Tés múltját és jelenét mutatja majd 
be a képeken keresztül. Olyan, családok 
tulajdonában lévő fényképeket kérünk, 
amelyeket szívesen megosztanának a kö-
zösséggel és a honlapunkra látogatókkal. 
Terveink szerint a fotókat katalogizáljuk és 
digitalizáljuk, így a gyűjtemény több téma 
szerinti keresést is lehetővé tenne.

Aki úgy gondolja, ebben a munkában 
tud nekünk segíteni, vannak régi fény-
képei, képeslapjai, legyen szíves egy saját 
névvel ellátott, lezárt borítékban dobja be 
azokat a Hivatal postaládájába! Nagyon 
fontos, hogy az anyaghoz írja le azt is, kit 
ábrázol a kép, hol és mikor készült! Amint 
lehet, a fényképeket beszkenneljük, az 
adatokat rögzítjük, és visszajuttatjuk azo-
kat tulajdonosaikhoz

Köszönettel:

a bizottság tagjai

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek! 
Lassan kezdődik a nyári szünet! Né-
hány foglalkozást, szakkört, programot 
szeretnénk Nektek ajánlani arra az al-
kalomra, ha esetleg unatkoznátok!
Kézműves, néptáncos, diavetítős, tú-
rázós, olvasó- és rajzpályázatos, csa-
ládsegítő által szervezett foglalkozás.
Ha valamelyik lehetőség felkeltette érdeklődéseteket, figyeljétek későbbi hirdetéseinket, 
ahol minden fontos információt megtudhattok a programokkal kapcsolatban! 

Július 5–10-ig ezen a nyáron is lesz tábor az evangélikus parókián.
Délelőtt Józsué történetével ismerkedünk, a délutánokat és az estéket változatos, játé-
kos programokkal töltjük. Várunk minden 6–14 év közötti gyermeket felekezeti ho-
vatartozástól függetlenül. Bővebb információ hamarosan a tes.lutheran.hu oldalon. 

Nyári tábor  –  A Győztes oldalán

„Minden közösségnek vannak értékei!”

Tájékoztatom a Község Lakosságát, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. §-a szerint:

A termelő és a földhasználó kötelessége:
egyéb károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők nö-• 
vénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely mó-
don veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált gazdálkodás alapelveit, 
továbbá a környezet és a természet védelmét,
köteles az adott év június 30. napjáig•	  az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani.

Ennek a végrehajtását:
belterületen a károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzését•	
közérdekű védekezés elrendelését a költségek megfizetésére kötelezést a jegyzőnek •	
kell végrehajtania.

Amennyiben a földhasználó nem teljesíti a kötelezettségét, a jegyző köteles az illetékes 
élelmiszerlánc felügyeleti szervnek ezt jelezni, aki bírságot szab ki, melynek összege a 
terület nagyságától függően 15.000 Ft-tól 750.000 Ft-ig terjedhet.

Így szól a jogi megfogalmazás. Érthetőbben: kötelessége minden háztulajdonosnak az 
ingatlanon belül és azon kívül is lenyírni a füvet, és más oda nem való növényzetet. Ha 
ezt elmulasztja, a jelzett összeggel bírságolható.                           Borteleki Istvánné jegyző

Tájékoztató a gyomnövények irtásáról

Értesítjük a falu lakosságát, hogy június 
26-tól július 5-ig Kárpát-medencei regös 
cserkésztábornak lesz helyszíne Tés. Mint-
egy 200 táborozóra számítanak a szervezők 
a világ minden tájáról. A regös cserkészet 
különbözik az általunk ismert cserkészet-
től. Inkább a kézművességgel és néprajz-
kutatással foglalkoznak, nem  a túrázással. 
Ezért többnyire a község területén belül 
fognak mozogni. Több programjuk a falu 
lakói előtt is nyitott lesz. Ezekről az alkal-
makról időben fogjuk értesíteni a tésieket. 
Bízunk benne, hogy a tábor mindenki szá-
mára feledhetetlen élményekkel, új barát-
ságokkal gazdagodva zajlik le.

Regös cserkészek Tésen


