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Falunapi beszámoló

Rövid magyarázat

Bizonyára néhány Olvasónak feltűnt,
hogy nem az előzetesen közölt időben
jelent meg a Tési Híradó. A magyarázat
roppant egyszerű, most volt szükséges
megjelentetni. Olyan aktuális híreket kellett Önökkel megosztanunk, amelyek nem
várhattak augusztus 19-ig. Talán nem
bánják, mert így a falunapról is tudunk
egy összefoglalót közölni.
Jó szórakozást kívánunk ezen nem várt
kiadványhoz.

Visszatekintés a FALUNAPRA
Repül az idő! Bizonyára nincs köz
tünk olyan, aki ne ismerné, vagy leg
alább életében egyszer ki ne mondta vol
na ezt a mondatot. Különösen igaznak
érezhetjük ezt az állítást a nyári hónapok
tekintetében. Tudjuk, hogy nincs így, de
mégis úgy tűnik. Talán azért, mert a sza
badba csábító kellemes időjárás, a jó tár
saságban megélt programok felpörgetik
a belső óránkat.
Mikor ezeket a sorokat írom, immá
ron két hét eltelt a Falunap óta, de em
léke és élménye árnyalatnyit sem fakult.
Bár nagyon elfáradtunk a végére, de
ennek ellenére is öröm tölt el, ha vis�
szagondolok rá. Nyilván voltak hiányos
ságok, problémák, amelyek menet köz
ben merültek fel, de ezekből tanultunk,
azonban a falunapozókat ez semmiben
sem zavarta. Igyekeztünk a megszokott

és hagyományosan kedvelt programok
mellett új, más minőségű igényeket is
kielégíteni. Ezért is szerveztünk komoly
zenei programot az Evangélikus Gyüle
kezeti Terembe. Szerintünk ez a helyiség
ideális lehet hasonló rendezvényekre.
Az árusok számát növeltük, valamint
a kínált portéka változatosságára is fi
gyeltünk. Erősíteni kívántuk a gasztro
nómiai kínálatot is, ami szintén jó öt
letnek bizonyult, hiszen a Zirci Apátsági
Sör, a kürtőskalács és a lángos is keresett
termék volt.
Szintén új ötletként lett megvalósít
va egy vendégtelepülés részvétele a fa
lunapon. Bátran kijelenthetem, hogy
Nemesvámos bemutatkozása abszolút
sikeresnek bizonyult. Mind a helyi ter
mékeik, mind pedig a Lencseszemek
Asszonykör fellépése emelte a rendez
vényünk színvonalát. Tapssal és derűvel
értékelte a közönség az új impulzusokat.
Köszönöm Sövényházi Balázs polgármester úrnak, hogy támogatta az ötle
tünket, és hozzájárult a sikeres részvétel
hez, valamint köszönöm Marosi Istvánné
Klárinak és Firtl Mártának a gyakorlati
megvalósításban vállalt fontos szerepet.
A helyszínek kiválasztásánál is figye
lembe vettük a tavalyi tapasztalatokat
és véleményeket. Az idei visszajelzések
alapján úgy tűnik, hogy ez a struktúra
megfelelő lehet a jövőre nézve. Bízunk
benne, hogy a benzingőzös felvonulás

és traktorszépségverseny megmarad a
programok között.
Úgy tűnik, sikerült minden korosztály
kedvére tenni azzal, hogy esti sztárven
dégként Szandi lépett színpadra. Fia
talok és idősebbek együtt énekelték a
régi slágereket. A produkció létrejöttét a

Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.
támogatta.
Nem gondolom, hogy jelen beszámo
lóban részletesen kellene írnom minden
programról. Jobban szeretem, ha a részt
vevők véleménye jelenik meg, mint a sa
játom – bár fenti soraimmal sugalltam
az én véleményemet is –, ezért bőven
olvashatnak falunapozós hozzászóláso
kat a következő oldalakon. Valamit azért
semmiképpen sem hagyhatok ki. Jó né
hány önkéntesünknek és kollégámnak
tartozom köszönettel! Mindenki tette a
dolgát, amiért elismerés illeti őket, és bi
zonyára egyetértenek velem abban, hogy
név szerint is felsoroljam a csapatot.
Köszönöm Szabó Lászlónak, hogy
idén is elvállalta a babgulyás elkészíté
sét, és megajándékozott minket ezzel
a páratlan gasztronómiai élménnyel.
Nyugodt szívvel kijelenthető, hogy ez a
babgulyás a falunap vezető attrakciója.
Köszönöm Burján Jánosnak, hogy az
utolsó pillanatban beugrott, és vállalta
a kukta szerepét. Köszönöm a kürtőska
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lácssütő csapatnak az egész napos helyt
állást, és azt a közel 100 db kalácsot, amit
megsütöttek. Németh Ferencné Marika,
Garayné Ági, Szabó Ani és Grám László
alkotta ezt a lelkes csoportot. Köszönöm
a Pétfürdői „Don Bosco” Kolping Csa
lád Egyesület lángossütő brigádjának:
Gáspár-Várhegyi Katalinnak, Gáspár
Mariannak, Nagy Józsefnek, Nagyné
Szigeti Máriának, Grám Lászlónénak,
Csillag Bencének a finom sajtostejfölös
lángosokat, gazdagítva ezekkel is a ku
lináris kínálatot. Köszönöm Cseszneki
Ferencnek és Cseszneki Ferencné Katinak, hogy egész nap segítették a ma
lomhoz látogató vendégeinket. Köszö
nöm Trojákné Hegedüs Beának és
Barta Andreának a műsorvezetést és
azt a megnyugtató érzést, hogy mindig
számíthatunk rájuk. Köszönöm Helt Ferencnek, Pintér Józsefnek és Pintérné
Helt Marcsinak az általuk javasolt mű
sorelemek teljes körű szervezését és fel
ügyeletét. Jó dolog azt tudni, ha vállalnak
valamit, meg is tesznek érte mindent.
Köszönöm Verebné Hegedüs Ritának –
állandó szerkesztőtársamnak, aki nélkül
nincs Tési Híradó – a háttéranyagok elké
szítéséhez nyújtott segítséget. Köszönöm
Svehlik Lászlónak a csodálatos falunapi
szelfipontokat, aki ismét bebizonyította
kreativitását. Köszönöm Dénesné Helt

Tési Híradó
Edinának és Pintér Eszternek az egész
napos önkéntes munkát, lemondva ez
zel a szórakozás élményéről. Bárhol is
volt rájuk szükség, örömmel segítettek.
Köszönöm Ferenc Istvánnak, Lippert
Ferencnek és a várpalotai polgárőröknek, hogy felügyelték és szervezték a
rendet és a forgalmat. Köszönöm Kiss
Kálmánnak, hogy elhozta hozzánk ve
teránmotoros barátait, és részt vettek
a felvonuláson. Köszönöm Diósi Zsuzsinak, hogy lelkesen megszervezte a
benzingőzös felvonulást, és ezen felül
egész nap aktívan segítette a munkán
kat. Ő is, ahol csak kellett, bevethető
volt. Köszönöm a közfoglalkoztatásban
résztvevő munkatársainknak is a tisztes
helytállást: Lénártné Varga Renátanak,
Hegedűs Nándornénak, Tál Bélánénak,
Orsós Máténak, Dávid Imrének, Orsós
Károlynak. Ők is egész nap kitartottak
mellettünk, és tették, amit rájuk bíztunk.
Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban,
köszönöm a hivatal dolgozóinak, akik
szintén megérdemelnék a név szerinti
említést, de következetesen kitartanak
a „hivatal dolgozói” megnevezés mel
lett. Köszönöm nekik, hogy mindig szá
míthatok rájuk. Sokszor a szabadidejük
terhére vállalják a közösséget szolgáló
tevékenységet, és lelkesen sorolják ötle
teiket, ha valamilyen új kezdeményezés
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ről van szó. Örömmel vesznek részt alko
tó vitákban. Az elmúlt Falunap kapcsán
is volt jó néhány ilyen jellegű vitánk, de
mindnyájan úgy érezzük, érdemes volt.
Őket is hajtja a kötelességtudat és a tenni
akarás ezért a településért. Úgy vélem,
ezt másképp nem is lehet csinálni! Meg
érdemlik az elismerést!
Mint ahogy azt olvasták, több mint
30 ember munkája van az idei rendezvé
nyünkben. Mindnyájan azért dolgoztak,
hogy a TÉSIEK közössége és az ideláto
gató vendégek jól érezzék magukat.
Meglévő feladataink ellátása mellett
már tervezgetjük a 2017es Falunapokat.
Mérlegelünk, értékelünk, számolunk.
Bár még messzinek tűnik 2017 júliusa,
még több mint 300 nap van addig, de
mint tudjuk, repül az idő!
Fodor-Bödös István
polgármester

Köszönjük a VERGA ZRT-nek
a Tési Falunapokhoz nyújtott
támogatását!

A Falunapról
A hagyományokhoz híven, idén is
Falunappal ünnepelhettük meg a tanév
végét.
Június 17én pénteken ízelítőként egy
poprock koncertre invitálták az érdek
lődőket a Kultúrházba. A talpalávalót a
TGM együttes szolgáltatta. 18án szom
baton kicsik és nagyok egyaránt megta
lálhatták a kedvükre való programot.
Újdonságként kiterjesztették a falu
napi rendezvényeket több helyszínre, így
kaptak helyet programok a Kultúrház
ban, Kultúrház előtti téren, Sportpályán,
Óvoda udvarán és az Evangélikus Gyüle
kezeti Teremben is.
Járműbemutatóval kedveskedtek a
gyerekeknek a tűzoltók, rendőrök és ka
tonák. A káros szenvedélyektől mentes
felnőttek és a kíváncsi fiatalok speciális
szemüvegek segítségével kipróbálhat
ták, milyen kicsit „más szemmel” látni
a világot. Reméljük, miután kipróbálták,
visszatartó erőnek bizonyul majd a ta
pasztalat .

Délelőtt bábszínházi keretek között a
közönségben ülő gyerekek bevonásával
visszarepülhettünk Mátyás király udva
rába.
Később felsorakoztak a falubeli trak
torgazdák. Benzingőz és szívet melenge
tő hangzavar kíséretében vonultak végig
a falun.

A fellépők között szerepelt többek
között az Árvalányhaj Néptánccsoport,
Bakony Virágai Népdalkör, az ovisok és
a tési Zumbacsapat.
Nagy sikert aratott a babgulyás, lán
gos és kürtőskalács, melyet támogatói
jegy megvásárlásával kedvére fogyaszt
hatott bárki.
Az óvoda udvarán népi játékokkal
tehették próbára ügyességüket kicsik és
nagyok. Csúszdás légvár gondoskodott
arról, hogy az örökmozgó aprónép kellő
en elfáradjon.
A napközben felfokozódott hangulat
estére igazi buliba csapott át, ahol Szandi
volt az este sztárvendége.
Akik kint voltak a rendezvényen egy
igazán jó élménnyel gazdagabban tértek
haza. Már nagyon várjuk a következő fa
lunapot, és bízunk benne, hogy az idei
újdonságokból hagyományt csinálnak
majd a szervezők.
Majoros Zsuzsa
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Vélemények
• • Tésen jártunk
Nemesvámos község az idei évben vendégként látogatott el Tés község falunapjára.
Falunkat képviselve a Lencseszemek
Asszonykör lépett fel egy kis ízelítőt nyújtva hagyományőrző tevékenységéből a
Zobor vidéki asszonycsúfolóval és polgári
táncokkal.
A csoport fontosnak tartja a népi ételkészítés hagyományainak ápolását is.
Gyakorta viszik vendégségbe a prószát,
ahogy most Tésre is, így népszerűsítve – a
mai kor ételkészítési szokásainak figyelembevételével – ezt az ízletes édességet,
melyet lisztérzékenyek is biztonsággal fogyaszthatnak.
Örömünkre szolgált, hogy bemutathattuk településünk értékeit is a falunapi
műsor előtt. Külön köszönjük, hogy oly
sokan megkóstolták helyi termékeinket,
és érdeklődéssel fordultak felénk.
Reméljük, az idei falunapi találkozásunk valóban csak az első lépés volt egy
jól működő települési kapcsolat kialakulásához.

• • Az idei falunap nekem tetszett, fő
ként, mert most a másik oldalról is lát
hattam, hogy miként szerveződik össze
az egész program. Önkéntesként nagyon
jól éreztem magam, és különösen jó ér
zés volt, hogy most rám is számíthattak
az emberek. A műsorok változatosak
voltak, bár személy szerint jobb lett vol
na egy helyre szervezni őket. Remélem,
jövőre is hasonló színvonalú falunap lesz
szervezve a lakosoknak.
Pintér Eszter

• • Nagyon tetszettek az előadók a Kul
túrházban: tetszett, hogy nemcsak
tésieket láthattunk, hallhattunk. Látszott
mindenkin a felkészültség, a vidámság, a
sok munka! Az esti sztárvendég nem iga
zán tetszett, nem az én stílusom. Nagyon
jónak tartom az oviudvarban kialakított
játszóteret, ahol még az icipicik is felta
lálták magukat. Jó volt, hogy többféle
étel közül lehetett választani, és finomak
voltak! Köszönjük! Reméljük, minden
évben ilyen jól sikerül!
Hivekovics Lívia

• • Szerintem a falunap minden korosz
tály számára emlékezetes perceket és
órákat szerzett délelőtt és délután is. Jó
nak találtam, hogy a műsorszámokat el
osztották: a komolyabbakat a Kultúrház
ba, a vidámabbakat a sportpályára. Este
a zenekar jól húzta a talpalávalót, éjfélig
hallgattuk a jó zenét.
Trojákné Margit néni

Firtl Márta, Marosi Istvánné
Nemesvámos

• • Köszönöm szépen a szervezőknek az
összetett programokat. Érdekesnek és
hasznosnak találtam a szimulátorgép ki
próbálását. Baráti társaságommal nagyon
jól éreztem magam a főzőversenyen és a
traktoros felvonuláson. Remélem, jövőre
is hasonló élményekben lehet részem.
Rotter László

• • A néptáncos gyerekek szerintem na
gyon ügyesek voltak. A traktorozás a fi
úknak: Eriknek és Patriknak tetszett, ők
még nem ültek traktoron. A bálról csak
annyit, hogy jó hangulat volt .
Diósi Ildikó

táncokat adtak elő. Az Árvalányhaj Nép
tánccsoport pedig szatmári táncokkal
készült. Nagyon jól szerepeltek, remé
lem, hogy a 2017-es falunapon is ilyen
színvonalas lesz a műsoruk.
Balatoni Kata
• • Örömmel vettem részt az immár so
kadik alkalommal megrendezésre kerü
lő Tési Falunapon. Kifejezetten tetszett
az első benzingőzös-gázolajos traktoros
felvonulás! Nagyon jól éreztem magam
az elejétől a végéig! Köszönet és gratulá
ció a szervezőknek valamint a tési embe
reknek, akik a nappali programokat és az
éjszakai utcabált is keményen „végigdol
gozták és elfáradtak”!
Kovács Ákos

• • Nagyon tetszett a traktoros felvonu
lás, és hogy voltak új programok.
Viszont az nagyon nem tetszett, hogy
az ugrálóvár, meg az előadások a Kul
túrházban voltak teljesen elszigetelve a
többiektől.
Anonim

• • A 2016-os falunapon a legjobb élmé
nyem a traktorfelvonulás volt. Nagyon
ötletes dolognak tartottam. Szerintem
mindenki élvezte. Ha megéheztünk,
lángos, kürtőskalács vagy gulyás közül
válogathattunk. A lángos nagyon csábí
tott. Este sült malacot ehettünk káposz
tával és krumplival, ami szintén nagyon
ízlett. Számomra a nap fénypontja az
utcabál volt, amikor Kocka a mulatós
számaival beindította a bulit, és hajnalig
táncoltunk. A tési falunapra már évek
óta előre készülünk, és a jó programok
nak köszönhetően mindig emlékezetes,
élménydús nap kerekedik belőle. Várjuk
is a jövő évi rendezvényt!
Dénes Dorka
• • Én a néptáncos előadást néztem meg
a falunapon, amikor a tési Napsugár Óvo
da és az Árvalányhaj Néptánccsoport lé
pett fel. Az óvodások felcsiki játékokat és

• • Jó volt, hogy katonai BTR járművet
lehetett megnézni belülről. Nekem a
bábelőadás, a biztonsági öv szimulátor és
a részegszemüveg tetszett a legjobban. A
lángos is nagyon finom volt. Már várom
a következő falunapot.
Hurda Patrik

• • Az első program az esti koncert volt,
de az igazi nagy banzáj 18-án, bábszín
házzal kezdődött, mellyel a legkisebbek
nek kedveskedtek. A traktoros-benzingő
zös felvonulás, mely egyben traktorszép
ségverseny is volt, igazán izgalmas volt.
A sportpályán több árus árulta portékáit,
így többek között játékot, édességet, vat
tacukrot vásárolhattak a látogatók. Aki
megéhezett, lángost, babgulyást, kürtős
kalácsot vásárolhatott igen kedvező áron,
nagyon finomak voltak .
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Fontos hivatali információk

Felejthetetlen élmény volt ez a két nap.
Hurda Dóra
• • Nekem a legjobban az Árvalányhaj
Néptánccsoport tetszett, szinte úgy tán
coltak a gyerekek, mint a profik. A Nép
dalkör előadása ismét igazán színvona
lasra sikerült. Az esti sztárvendég, Szan
di is szerencsés választásnak bizonyult, a
mi korosztályunknak is megfelelő dalo
kat énekelt, így ez is nagyon tetszett.
Máté Jánosné
• • Külön érdekesség volt és nagyon tet
szett a lángosos! A traktoros felvonulás
– bár első alkalommal volt – remélem,
jövőre is megrendezésre kerül, mert
sajna, bár mi is szerettünk volna részt
venni rajta, nem készült el a traktor. Laci
bácsi főztje isteni finom volt!
Kutenics Gabika

A törvény adta lehetőséget kihasználva a képviselőtestület augusztus 8-tól
augusztus 21-ig igazgatási szünetet
rendelt el.
Mit is jelent ez? Mindössze annyit,
hogy a jelzett idő alatt két alkalommal
– augusztus 8-án és augusztus 15-én
9 órától 15 óráig – csak ügyeleti nyitva
tartás lesz a hivatalban. Mivel ezen idő
alatt szinte minden közigazgatási szerv
nél is elrendelik ezt a szünetet, így mi is
úgy láttuk jónak, hogy alkalmazkodunk
ehhez a rendszerhez. Ez alatt a két hét
alatt legalább fennakadás nélkül ki tud
juk adni a dolgozóinknak a szabadsága
ikat, valamint el tudjuk végezni az idő
szerű karbantartási munkálatokat. Az
ügyeleti idő alatt csak anyakönyvi esete
ket tudunk feldolgozni. Kérjük a kedves
lakosság megértését.
•••
További hír, hogy a négy telefonszámból
kettő feleslegessé vált, így megszüntet
tük azokat. Az élő telefonszámok a következők: 88/589-430, tel./fax: 88/589420. Valamint üzenetet tudnak küldeni
nekünk a tes@tes.hu e-mail címre.
•••

Már az előző Tési Híradók egyikében is
kértem minden kedves tési lakost, aki
hivatalos ügyeit kívánja rendezni, az
ügyfélfogadási időben keressen fel bennünket!
Kérem ezt mindazért, mert nagyon
nehéz úgy határidős, felelősségteljes
munkát végezni, hogy minduntalan ki
zökkentve a kollégákat, a legkülönbö
zőbb időpontokban, ügyfélfogadási időn
kívül is bejönnek. Nyilván adódhatnak
halasztást nem tűrő esetek. Ezekben ter
mészetesen továbbra is készséggel állunk
a rendelkezésükre, viszont a tervezhető
intéznivalókat hétfőre vagy szerdára le
gyenek szívesek ütemezni. Itt jegyezném
meg, hogy a helyi adókat intéző kolléga
nő (Gáspárné Csincsi Piroska) a hétfői
napokon jön fel hozzánk Ösküről. Csak,
és csakis ő tud ezen tárgyú ügyekben
segíteni önöknek. A hét többi napján
telefonon érhetik el: 88/588-560/101.
Továbbá Borteleki Istvánné jegyző as�
szony ügyfélfogadási ideje a településen
minden héten csütörtökön 14.00–16.00
óra között lesz.
Fodor-Bödös István
polgármester

Hőségriadó
R A nagy melegben 11 és 15 óra között lehetőleg árnyékban tartóz

kodjon, kerülje a tűző napsütést!

R Ha szükséges, hűtse szervezetét, használjon vizes borogatást, zu

hanyozzon langyos vízben!

R Fordítson figyelmet arra, hogy megfelelő mennyiségű folyadék

Nyár derekán járunk. Napközben gyakran mutatnak a hőmérők
30 °C feletti hőmérsékletet. A tartós kánikula megterheli a szerveze
tünket. Ezért nem árt tisztában lenni a hőségriadó fokozataival, és
azzal, hogy hogyan könnyíthetjük meg magunknak a kitartó forróság
elviselését.
Hőségriadó fokozatai:
1. fokozat (Tájékoztatási fokozat): Kritériuma: az előrejelzések szerint
a napi középhőmérséklet legalább 1 napig meghaladja a 25 °C-ot.
2. fokozat (1. fokú riasztás): Kritériuma: az előrejelzések szerint a
napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 25 °C-ot .
3. fokozat (2. fokú riasztás): Kritériuma: az előrejelzések szerint a
napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 27 °C-ot.
Hőség elleni védekezéssel kapcsolatosan általános tanácsok,
javaslatok a lakosság részére:
R Hűtse lakását, nappal az ablakot tartsa csukva, használjon söté
títő függönyt, sötétedés után szellőztessen!

bevitellel pótolja az izzadással elveszített folyadékot! Az ajánlott
mennyiség 2,5–3 l/nap!
R Ha elindul otthonról, vigyen magával folyadékot!
R Viseljen világos, jól szellőző, bővebb ruházatot!
R Fordítson nagyobb figyelmet a különösen veszélyeztetett sze
mélyekre: gyermekekre, idősekre, kismamákra, túlsúllyal küz
dőkre, szív- és keringési betegségekben szenvedőkre!
R 11 és 15 óra közti időszakban kerülje a fizikai munka végzését,
sportolást a szabadban!
Táplálkozási ajánlások hőség idejére:
R Kánikulában számolnunk kell azzal, hogy az izzadás és páro
logtatás során a folyadék- és sóveszteség is megnő. Igyon magas
ásványi anyag tartalmú ásványvizet!
R Ne fogyasszon alkohol-, koffein- vagy magas cukortartalmú ita
lokat, mert folyadékot vonnak el a szervezettől, és fokozzák a
szomjúságérzetet!
R Ételei nagy része zöldség és gyümölcs legyen! Párolva, főve, süt
ve, grillezve készítse el őket! Kerülje a nehéz, fűszeres, tipikusan
„magyaros” ételeket!
R Legjobb „kánikulai” csemege a behűtött görögdinnye. Rendkí
vül jól oltja a szomjat és frissítően hat.
forrás: Internet
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„Erdőre járni még jó lesz!?”
Tisztelettel üdvözlöm kedves
Mindnyájukat!
Polgármester úr felkért, hogy írjak pár
sort közlekedési szabályokról: baleset
helyszínelői szemmel mi az, amit fontos
nak tartanék megosztani a lakossággal.
Sok esetben tévhitek és torz információk
keringenek a köztudatban.
Sokat gondolkodtam a cikk címén.
Amennyiben ezt Jásdra kellene írni, sok
kal könnyebb dolgom lenne, mert oda
természetesen a „Szőlőbe járni még jó
lesz?” címet kapta volna, de ide hozzánk
talán az erdő a helyrajzilag megfelelő.
Amiről beszélni szeretnék, mindkét eset
re egyaránt vonatkozik.
Falusi emberként sokszor találkozunk
olyan járművekkel és járművezetőkkel,
akik az úgynevezett „poros” utat véde
lemnek gondolják a közlekedési szabá
lyok áthágására. Ezt gondoltam tisztá
ba tenni: a környezetünkben lévő föld,
murvás és egyéb burkolatú utak ugyan
úgy közútnak minősülnek, mint aszfalt
borítású társaik, tehát az előbbiekre is
ugyanazon jogszabályok vonatkoznak.
Nem szeretném az iromány terjedelmét
kiollózott jogszabályi részekkel fölösle
gesen bővíteni, ezeket az internet világá
ban mindenki könnyen megnézheti.
Egyetlen részt ragadnék ki, pontosan
az út fogalmát, ami egy gyűjtőfogalom,
és a jogszabályban külön van még bur
kolattípus szerint részletezve.
Út: a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület (közút), illetőleg magánterület

(közforgalom elől el nem zárt magánút).
Azt gondolom, ez a pár sor elég egyér
telműen meghatározza, hogy mindenütt
érvényesek a szabályok, és az út szilárd
burkoltságának hiánya nem mentesít
semmi alól. Balesethelyszínelőként a
munkánk során nagyon sok esetben me
gyünk olyan közlekedési balesethez, ami
faluk határában, külterületeken, erdők
ben, az úgynevezett hátsó utakon tör
ténik. Az esetek szinte 90 százalékában
természetesen a rendőrt még szidják is,
mondván, hogy nem is közúton vannak,
mit akarunk mi ott!
A tisztánlátás érdekében fontos tud
ni, hogy ezeken az utakon is ugyanúgy
követhető el szabálysértés, közlekedési
bűncselekmény. Gondolok itt például az
ittas járművezetésre, a járművezetés til
tott átengedésére, és még sorolhatnám.
Számtalan olyan esetet tudnék említeni,
ami lakott területen kívül, nem szilárd
burkolatú úton történt, halállal végző
dött, és súlyos börtönben letöltendő
évekkel „díjazta” a bíróság a baleset oko
zóját.
Kitérnék itt egy kicsit a fiatalabb
korosztály vezetni tanítására a szülők
által, vagy az ifjúság körében nagyon
népszerű, „papír nélküli” nagy teljesítményű terepmotorok használatára.
Ugye azt mondják, hogy „addig nincs
baj, amíg nincs baj”, de ha bekövetkezik,
akkor szokott jönni a kérdés, hogy miért
pont velünk történt meg. A meggondo
latlanság sokszor a szemünk láttára válik
tragédiává, és utána már késő gondol

kodni, hogy miért kellett ittasan a gye
reket vezetni tanítani, aki két túrázót ha
lálra gázolt a földúton úgy, hogy mellette
ültünk a kocsiban. Vagy gondolok itt a
korábban már említett nagy teljesítmé
nyű terepmotor használatára, amit több
esetben a szülők finanszíroznak. Ráadá
sul itt az engedély és megfelelő technikai
ismeret hiánya mellé párosul még az is,
hogy a védőfelszerelés, bukósisak hasz
nálatát is elmulasztják a fiatalok, hogy
„ha lúd, legyen kövér” alapon még ez
zel se biztosítják be legalább a testüket,
ha már engedély nincs semmire! Vagy
ezt még tetézve, az ilyen motorral itta
san még a havert is hazaszállítják az éj
leple alatt, már amennyiben ez sikerül,
de sajnos nem szokott. Az ilyen baleset
után sokszor több hónapos reményke
dést követően, ezen esetek szoktak azzal
a nyilatkozattal zárulni: „a szülők hozzá
járulnak, hogy gyermekük szerveit fel
használhatják más emberek gyógyulása
érdekében”!
Kívánok mindenkinek kellemes nya
rat, vigyázzon mindenki magára, a gyer
kőcökre és természetesen másokra is.
Pintér József

Lezárt járdaszakasz
Többen kérdezték tőlem, meddig lesz
lezárva a Táncsics utca 13. előtt a járda.
Lakossági bejelentésre kerítettük el,
mert többen omlást észleltek a járda
melletti kőfal egyes szakaszain. Jeleztük
a problémát a Várpalotai Építésügyi Ha
tóságnak, akik megnézték a kerítést, de
nem tudták eldönteni, valóban veszé
lyes-e. Azt javasolták, írjunk a Veszpré
mi Járási Hivatalnak. Ezt mi megtettük
a múlt hónap elején, azóta várjuk a vá
laszt.

Mivel nem szeretnénk felelőssé válni
egy esetleges balesetben, így a hivatalos
állásfoglalás megérkeztéig elkerítve ma
rad a járdaszakasz.
Erről Moldova György Az eltörött
csavar című csípős humorral megírt el
beszélése jut eszembe. Egy forgalmas
átjáróban elhelyezett vasúti sorompóban
eltörött egy csavar, így azt nem tudták
már felnyitni. Komoly bizottságok vizs
gálták az esetet, és tűnődtek azon, mit is
kellene tenni. Először kiírták azt, hogy
a sorompó 10 percen túl is zárva tart,

majd később egy nullát hozzáírva már
100 percen túl is zárva tarthatták.
A történet itt nem ér véget, érdemes
elolvasni. Ez az elbeszélés és más, őszin
te nevetésre késztető írása, mint például
a Zöld fehér menyasszony, vagy Gráf, a
részeges jobbhalf Moldovának a Ferenc
városi koktél című könyvében olvasható.
A könyvet könyvtárközi kölcsönzésben
be tudjuk szerezni.
Fodor-Bödös István
polgármester
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Gondolatok egy „sárga bicikliről”
A minap hazafele tartva a Kossuth utca elején kedves látvány
fogadott: napsárgára festett, kissé rozzant bicikli, rajta gyönyörű muskátli és egy tábla: „Kossuth L. u.”.
Eszembe jutottak az utazásaim során látott kedves szalma
bála babák vagy egyéb ötletes utcai díszek, melyeknek célja
nem vitatható: szebbé, barátságosabbá tenni a lakott települést
az arra járó vagy éppen az ott lakó részére.
És akkor arra gondoltam: lám, nem kell nagy dolog, hogy
szebbé varázsoljuk a falut! Csak egy kis „lokálpatriotizmus”,
hogy szeressük a helyet, ahol élünk, és egy kis munka, hogy
rendezett legyen a környezetünk, például a házunk előtti köz
tér, és máris jó benyomást tehetünk minden arra járóra.
Talán a falunkban megforduló turisták is azzal a gondolattal
távoznak tőlünk, hogy milyen rendezett, takaros kis falu ez a
Tés, látják, hogy a helyiek szeretik a környezetüket, szeretnek
itt élni.
Meg aztán még valami eszembe jutott: valamikor nem is
olyan régen a falusi ember mindig köszönt a vele szembe jö
vőnek, akkor is, ha nem ismerte, akár egy-két szót váltottak is

egymással. Ne féljünk köszönni egymásnak az utcán, boltban,
buszmegállóban! Ha még egy kis mosolyt is mellékelünk hoz
zá, meglátják, szebb lesz tőle a napunk!
Dr. Gergelyfi Vilma
Köszönjük Juhász Istvánné Ildikónak és Juhász Istvánnak

a nagyszerű ötletet és a csodás kivitelezést.

Figyelemfelhívás!

Trükkös csalásra hívjuk fel a figyelmet!
A Várpalotai Rendőrkapitányság felhívja a figyelmet a mobil
egyenleg feltöltésével kapcsolatos csalások megelőzésére.
Az átverés menete a következő: a telefonáló egy telefon
társaság munkatársaként mutatkozik be, majd állítja, hogy
nyereményjátékukon készpénzt nyert a hívott fél. A nyere
mény átvételének feltétele, hogy bank automatán keresztül
kell pénzt feltölteni egy megadott telefonszámra. Azt ígérik,
hogy később ezt vissza fogják utalni.
Miután a jóhiszemű fél utalja a megadott összeget, a tele
fonáló azzal köszön el, hogy rövid idő elteltével megérkezik

számlájára a nyeremény, illetve a feltöltött összeg. Ez azon
ban nem érkezik meg, és a feltöltött szám is elérhetetlennek
bizonyul.
Kérjük, ismeretlen személyeknek ilyen irányú kérését ne
teljesítsék!
Hasonló esetben értesítsék a Várpalotai Rendőrkapitány
ságot a 06-88-371-511-es hívószámon, illetve a 107-es vagy
112-es központi segélyhívó számok valamelyikén, vagy a
névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24
órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111-es „Telefonta
nú” zöld számán!

Tanév rendje
Kedves Szülők és Gyerekek!
Igaz, hogy az iskola nemrég fejeződött be, de már megvan az
új tanév rendje.
Tanévkezdés: 2016. szeptember 1. csütörtök
A tanítási napok száma 182.
Őszi szünet: 2016. november 2-től november 4-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28. péntek,
a szünet utáni első tanítási nap pedig 2016. november 7. hétfő.

Az első félév vége: 2017. január 20.
Az iskolák 2017. január 27-ig értesítik a tanulókat, kiskorú ta
nuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi ered
ményekről.
Tavaszi szünet: 2017. április 13-tól április 18-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. szerda,
a szünet utáni első tanítási nap pedig április 19. szerda.
Utolsó tanítási nap: 2017. június 15. csütörtök

Téli szünet: 2016. december 22-től 2017. január 2-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. szerda,
a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. kedd.

Időpontváltozás!

Juhász Istvánné

Az evangélikus templomkertben augusztus 27-ére tervezett

CSALÁDI NAP időpontját augusztus 28. vasárnap délutánra tettük át!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

