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Vass Lajos Nagydíj a
Bakony Virágai Népdalkörnek
2016. november 5-én a tési népdalkör
a Vass Lajos Népzenei Vetélkedő Kárpát-medencei döntőjén vett részt Budapesten.
A nagyszabású rendezvény mintegy
800 résztvevője a Kárpát-medence minden tájáról érkezett: az anyaországon
kívül Délvidék, Erdély, Szlovákia és Felvidék is képviseltette magát.
Az egész rendezvényen 104 fellépő
csoport és szólista szebbnél szebb és
színvonalasnál színvonalasabb produkciójában gyönyörködhettünk.
A szakmai zsűri a Bakony Virágai
Népdalkör előadását a rendezvény legmagasabb elismerésével, a Vass Lajos
Nagydíjjal jutalmazta.
Patonai Fábián Renáta
művészeti vezető

Tési Értéktár kiállítás Pétfürdőn
Meghívást kaptunk a Pétfürdői Közösségi Ház szervezésében az október
1-jén megrendezett Pétfürdő Függetlenségi Napja című rendezvényre, ahol
a falunkat bemutató kiállítás mellett
fellépett a Bakony Virágai Népdalkör is.
Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkár úr is megtekintette a Tési Értéktár kiállítását, és néhány dal erejéig
együtt énekelt a népdalkörrel. Ezúton
mondunk köszönetet Szabó Annának,
Garay Miklósnénak, Grám Lászlónénak,
Schekkné Wittmann Andreának, Svehlik
Lászlónak, Jenei Józsefnek, hogy munkáikat elvihettük és kiállíthattuk Pétfürdőn.
Továbbá köszönjük Kövi Lajosnak a csodálatos gyümölcsöket és zöldségeket!
Köszönet az Almsteier Méhészetnek az
eredeti tési mézekért!

Külön mondok köszönetet értéktáras
kollégáimnak, családtagjaiknak, a munkánkat segítő önkormányzati dolgozóknak, hogy szabadidejüket, energiájukat
nem sajnálva segítségünkre voltak bemutatkozó kiállításunk megvalósításá-

ban: berendezésében, a kiállítási tárgyak
pakolásában, szállításában.
Köszönöm, jó veletek dolgozni!
Barta Andrea
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Író-olvasó találkozót tartottunk
Nagy örömünkre ellátogatott hozzánk
gróf Nádasdy Borbála írónő. Személyében egy aranyos, barátságos, közvetlen,
mosolygós embert ismerhettünk meg.
Az első pillanattól családias hangulatban
zajlott az este.
A helyi Árvalányhaj Néptánccsoport
egy kis meglepetés műsorral, a Bakony
Virágai Népdalkör pedig saját CD-vel
kedveskedett a Grófnőnek, akit szemmel
láthatóan ez nagyon meghatott, és nagy
örömmel fogadta. Kellemes hangulatban
jó társaságban repül az idő. Záporoztak a
térséggel kapcsolatos kérdések, melyekre
a Grófnő szíves-örömest válaszolt. Rengeteget mesélt gyermekkoráról, a tési búcsúról, melyet minden évben hűségesen
látogattak. Elmesélte, hogy Tés nagyon
megváltozott, szinte nem is ugyanaz.
Háború, meghurcoltatás, menekülés,
majd külföldön karrier, siker, elismerés,
család. Nem sokan mondhatják el magukról, hogy ilyen színes és változatos
életük volt. Az írónő négy könyvvel érkezett, melyből három önéletrajzi és egy
az utazásairól szól, kis gasztronómiával
tarkítva.

A jó előadók tudnak olyan mértékben
lenyűgözőek lenni, mint az alkotásaik,
képesek önmagukkal ragadni a közönségüket. Ő pontosan ezt a hatást érte el az
embereknél, magával ragadó történeteivel, gyermekkori emlékeivel csodálatba
ejtette hallgatóságát. A könyvbemutatót
követően az érdeklődőknek lehetősége
nyílt kötetlen beszélgetésre, könyvdedikálásra, vásárlásra. Az írónő megosz-

totta velünk azt az információt is, hogy
jelenleg ötödik könyvén dolgozik, melyet
nagy örömmel várunk.
Azt gondolom, aki eljött, megtisztelt
minket és rendezvényünket jelenlétével,
annak páratlan élményben volt része.
Egy csodás estét tölthetett el családias
környezetben, és bepillantást tehetett a
múltba, egy nagyszerű ember életébe.
Borbásné Hajni, könyvtáros

Árvalányhaj néptánccsoport jubileumi gálaestje
2016. október 8-án ünnepelte a tési Árvalányhaj néptánccsoport a fennállásának 5. évfordulóját. Ezen a szép szombat
délutánon 17 órától a Művelődési Házban egy nagyon színvonalas gálaműsorral ajándékozták meg az érdeklődőket.
Az 5 évvel ezelőtt alakult csoport tagjai az évek során többször változtak, cserélődtek, de a lelkesedésük azóta is töretlen. A jelenleg 16 főből álló csoport már
több rendezvényen is megcsillogtathatta
tudását. Rendszeres fellépői a Tési Falunapoknak, és a szomszédos településekre
is gyakran hívják őket vendégszerepelni.
A csoport vezetői, tanárai és koreog-

ráfusai: Simonné Harangi Brigitta és
Lippert Ferenc erre a gálára is kitűnő
néptánc-csokrokat állítottak össze. Láthattunk moldvai, rábaközi, somogyi és
szatmári táncokat a gyermekektől.
A műsor fényét emelte a tési Bakony
Virágai Népdalkör sárközi dalcsokra,
valamint Kutenicsné Izer Viktória, Farkas László és Nagy Ferenc triója, akiktől
dunántúli, bodrogközi és szatmári dallamokat hallhattunk.
Meglepetésvendégként léptek fel a
Cserregő néptáncegyüttesből Nyikus
Szabina, Stéber Zsolt illetve Bertalan
Éva, Bacskai Balázs, Fási Fanni, Sándorfi

Judit és Lóránt Gábor, akik mezőségi
táncokat adtak elő.
A gála zárásaként nem maradhatott
el a gyermekek megajándékozása sem: a
Bakony Virágai Népdalkörtől egy kézzel
készített faliszőnyeget, a Múlttal a Jövőért Egyesülettől festett egyenpólókat,
Lippert Ferencné felajánlásaként pedig
tortát kaptak a gyerekek. Brigi néni és
Ferkó bácsi munkáját pedig a gyermekek
köszönték meg egy-egy festett tányérral.
A felajánlásoknak köszönhetően még
tombolasorsoláson is részt vehettünk.
Úgy érzem, hogy aki részese volt ennek a délutánnak, az mind ajándékkal
térhetett haza, hiszen szívet melengető
volt ezeknek a gyermekeknek a profizmusa, lelkesedése és alázata a tánc és a
népzene iránt. Büszkeséggel tölt el szülőként és tési lakosként is, hogy ilyen
ügyes és felkészült csoportja van kis falunknak.
Köszönet még egyszer a szervezőknek, a gyermekeknek és a vendégszereplőknek ezért a kellemes szombatért.
Kívánok még sokszor 5 év jubileumot a
csoportnak!
Pintérné Helt Mária
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Nagy öröm számunkra, és reméljük, az Önök számára is, hogy a nagy városokhoz hasonlóan
már nálunk, Tésen is programsorozatról beszélhetünk az adventi időszakot illetően.

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves tési és csőszpusztai lakost
az iskola nagytermébe, akinek fontos a közösség és fontosak azok a pillanatok,
amelyeket együtt tölthetünk el, felülemelkedve a hétköznapok egyhangú lüktetésén.
T November 27-én a HIT vasárnapján
16 órai kezdettel

• Öveges Ernő várpalotai festőművész tárlatának megnyitója – a megnyitó beszédet Pócsik József, a Bartos Sándor Általános Iskola igazgatója mondja.

• Fodor-Bödös István polgármester köszöntője
• Első gyertya meggyújtása

A kiállítás képeinek megtekintése, kötetlen beszélgetések,
teázás. (A képek december 22-ig lesznek kiállítva!)

T December 4-én a REMÉNY vasárnapján

16 órai kezdettel

• Dr. Zsednai Józsefné evangélikus lelkészasszony ünne-

pi gondolatait osztja meg velünk
• Második gyertya meggyújtása
• Tési lakosok gondolatai az ünnepkörhöz kapcsolódóan
Közös teázás, kötetlen beszélgetések és még valami! Kísérletet teszünk egy kis közös játékra. Ha valakinek van kedvenc társasjátéka, amit szívesen megtanítana másoknak
is, hozza el, játsszunk együtt! Kérünk mindenkit, hogy a
közös teázásra hozzanak BÖGRÉT magukkal!

T December 6-án 16 órától FALUMIKULÁS
• Kézműves foglalkozás a szülők bevonásával
• Mikulás fogadása

Meghívó
Tés Község Képviselő-testülete
közmeghallgatást tart

2016. november 28-án
az Önkormányzat
tanácstermében.

Szeretettel várunk minden
érdeklődőt.

16 órai kezdettel

• A várpalotai Pueri Castelli gyermekkórus ünnepi

vendégszereplése
• Harmadik gyertya meggyújtása
Közös teázás, kötetlen beszélgetések

T December 17-én szombaton 16 órától

• Közös éneklés

• Közös éneklés a Mikulást várva

T December 11-én az ÖRÖM vasárnapján

a kultúrházban FALUKARÁCSONY
a szeretet jegyében

Az első 20–30 perben mindenki elhelyezheti a közös
karácsonyfára az általa hozott díszt.
• A közös karácsonyfadíszítés után kezdetét veszi az
ünnepi műsor.
• Negyedik gyertya meggyújtása
Fellépőink:
- Tési Napsugár Óvoda gyermekei
- Árvalányhaj néptánccsoport
- Bakony Virágai Népdalkör
- Széllelbéleltek énekegyüttes
Ha valaki szállítást szeretne igénybe venni, jelezze
a 589-431-es telefonszámon. A közlekedés ne legyen
akadálya annak, ha valaki részt kíván venni a közös
programokon!

Rövid hírek
• • A képviselő-testület hótolásra kiírt pályázatára egy ajánlat érkezett, így
2016–2017 telén Palángi Attila fogja
családi vállalkozásban ellátni településünkön ezt a feladatot. Az ajánlatról meg
kell jegyezni, hogy a készenléti díj lényegesen kedvezőbb a tavalyinál, ezért némi
megtakarítást remélünk ettől a szerződéstől. Továbbá köszönetemet szeretném kifejezni Palángi Attilának és Hegedűs Csabának, amiért díjmentesen

elvállalták a november 12-én leesett hó
eltakarítását. Értékelendő gesztus, még
egyszer köszönjük szépen!
• • A Depónia Kft. tájékoztatása szerint
a jövőben nem fogják elszállítani azt a
kommunális többlethulladékot, amelyek
a kukák mellett vagy a kukák túlrakásával képződnek. Csak és kizárólag lecsukott tetejű edényeket fognak kiüríteni,
ami ezen felül lesz, azt otthagyják!
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Pályázat utcadíszek, szabadtéri installációk
létrehozására

A nyár közepén egy tési lakos elhelyezett a Kossuth utca elején egy sárga színűre lefestett kerékpárt, ami utcanévtartó eszközként
funkcionál a mai napig. Az ötletet egy vidám kezdeményezésnek tudtuk be, a Tési Híradóban is írtunk róla. Szeptember elején a
Dózsa György utca elején született meg egy másik típusú, de hasonló funkcióval rendelkező alkotás. Felismerve a két kezdeményezésben rejlő közösségépítő lehetőséget, teret kívánunk adni más utcákban élő, kreatívan gondolkodó tési lakosoknak is.
Ezért Tés Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet utcadíszek, szabadtéri installációk létrehozására. Egyeztessenek az
utcabeliek, és készítsenek tervet, egy sematikus ábrát, hogyan képzelik el az ő utcájuk díszét! Feltételül csak annyit szabnánk,
hogy ne sértse a jó ízlést, egyedi elgondolás legyen, tehát ne ismétlődjenek az ötletek! Anyagát tekintve is szabad kezet kapnának
a tervezők, de veszély esetén könnyen eltávolíthatónak kellene lennie. Az utcáink méreteit figyelembe véve ne legyen nagyobb
az alapterülete 1 m2-nél, a magassága 2 m-nél. Külön előnyt jelenthetne, ha virágot vagy más egyéb odaillő növényt lehetne elhelyezni rajta, vagy foglalna magában. Az önkormányzat segítené az alkotások létrehozását vagy a virágok beszerzésével, vagy
más, a pályamunkában megjelölt igénnyel. Külön érdekességnek tartanánk, ha az utcanév megjelölése mellett, a múltból eredő,
a tésiek által használt megnevezések is felkerülnének, mint például „Dollár” utca, vagy „Alsósuttony”. Akár szezonális díszítőelemek is váltakozhatnának rajtuk.
Pályázatok beadási határideje: 2017. február 1.
Kérdés esetén hívja az önkormányzat 589-431 telefonszámát, vagy érdeklődjön személyesen a hivatalban!
Fodor-Bödös István, polgármester

Tés–Római-fürdő Országos Teljesítménytúra
Második alkalommal került megrendezésre a Tés–Római-fürdő Országos Teljesítménytúra Tésen.
A két távon: a könnyű, családias
15 km-en és a komolyabb felkészülést
igénylő 30 km-es távon az idei évben is
– az esős napok ellenére – több százan
indultak, és értek be sikerrel.
A klasszikus 15-ös táv mellé az új 30as útvonala nem várt sikert aratott. A
Tési-fennsík a szélmalmokkal, a Csengő-bongó tanösvény, a kilátók, a gyönyörű panorámák és a Gaja-szurdok a
Római-fürdővel nagy élményt nyújtottak a túrázóinknak. A VERGA együttműködésével egy új, a túrázók számára
eddig ismeretlen, vadregényes szakaszt
is sikerült bemutatnunk a hosszabb távon indulóknak.

Hagyományainkhoz híven idén októberben köszöntöttük a szépkorúakat Idősek
Napja alkalmából.
A borús idő és a hirtelen megeredő eső
sem szegte kedvét azon kedves idős ven-

Az úton lévőket az ellenőrző pontokon, a beérkezőket az önkormányzat
által biztosított rajt-cél helyéül szolgáló
Tési Iskolában láttuk el színvonalas szolgáltatásokkal.
Népszerű volt a helyben készült kiváló
babgulyás, a kürtős kalács, de a környék
termelői is – méz, lekvárok, sajtok – bemutatkozhattak a turistáknak.

A nap érdekessége volt Svehlik László helyi művész, aki az iskola termében
berendezett kisebb kiállításával várta az
érdeklődőket, és tárlatvezetéssel mutatta
be külön-külön a műveit.
Akadt feladata a polgárőrségnek is:
profi munkájukkal oldották meg a zavartalan parkolást, és tájékoztatták az odaérkező turistákat.
Ezúton is köszönjük az önkormányzatnak és minden közreműködőnek a segítséget, a település lakóinak a türelmet.
Bízunk benne, hogy az évente megrendezésre kerülő Tés–Római-fürdő Országos Teljesítménytúra tovább öregbíti
a település hírnevét, egyre több turistát
csalva a településre és erre a csodálatos
környékre.
Suhajda László, Gaja-völgy Egyesület

Idősek Napja

dégeinknek, akik a meghívásnak eleget
téve eljöttek a Kultúrházban megrendezett előadásra és egy kis közös együttlétre.
A veszprémi színész-énekes pár kellemes dallamaira hamarosan dúdolni

kezdett a közönség is. Kedves, ismerős
dallamok csendültek fel Farkasrétiné
Dominek Anna és Szeles József előadásában. Nem csoda, hogy megalapozták a
későbbi dalolgatást!
Közkívánatra idén a népdalkör is
meghívott vendége volt az összejövetelnek. Dalolgatással, borozgatással, kellemes beszélgetéssel hamar estébe hajlott
a délután.
Jó volt ismét látni az ismerős arcokat!
Az önkormányzat ajándékcsomaggal
köszöntötte az időseket. Bízunk benne,
hogy jövőre még több meghívott tiszteli
meg személyes jelenlétével az ÉRTE, ÉRTÜK rendezett összejövetelt.
Dr. Gergelyfi Vilma
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Sárga zsákok az út mellett
Havonta egyszer, a szerdai „kukanapon”
egyre több porta előtt megjelennek a
sárga, áttetsző nejlonzsákok. Úgy tűnik,
egyre többen szállnak be ebbe az új,
környezettudatos mozgalomba. Ez örvendetes dolog, hiszen mindannyiunk
érdeke a Föld védelme. Tudom jól, ezek
nagy szavak, és néhányan fel is teszik a
kérdést, hogy mit számít az én kevés szemetem a Földön képződő összes szeméthez képest. Ha önmagában egy személy,
egy család hulladékát tekintjük, valóban
nem sokat. De hát sok milliárd ember él
a Földön, és mindegyik a maga módján,
így vagy úgy, de hulladékot termel. A
hulladék egy része újrahasznosítható, tehát nem szemét, ezért célszerűbb inkább
külön összegyűjteni, mintsem eldobálni,
belerakni a szürke kukába, mert azt már
nem válogatja senki, megy egyenesen a
szemétbányákba.
Hogyan is működik ez a rendszer a
településünkön? Először is, aki már ma
el szeretné kezdeni a külön gyűjtögetést, azt megnyugtatom, nem kell sárga
zsákot vásárolnia. Kezdje el akármilyen
zsákba, amilyen éppen otthon van! Az
első kihelyezés után a szolgáltató a kirakott zsákok számának figyelembevételével ugyanannyi sárga zsákot fog
adni cserébe, és így már a jövőben Ő
maga is „egyenzsákba” tudja félrerakni
a szelektív hulladékát. Ezeket a zsákokat
szintén szerdán reggel kell kihelyezni, de
ne lepődjenek meg, ezt nem a szokásos
kukásautó viszi el, hanem valamivel később, egy erre szakosodott másik járat.
Mi kerülhet bele? A Depónia Kft.
munkatársa szerint szinte minden,
ami csomagolóanyagnak minősül. Meg
fognak lepődni mi minden! Ha példának okán vásárolnak egy új háztartási

gépet, annak a csomagoló anyagát teljes egészében (papírostól, nejlonostól,
hungarocelestől) elhelyezhetik benne.
Tejes, kefires, tejfölös, joghurtos dobozok és poharak. Ezeket a tej alapú termékeket tartalmazó csomagoló anyagokat célszerű egy gyors, vizes öblítéssel
tisztítani, mert egy idő után kellemetlen
szaguk lesz. Folyékony mosó-, mosogató- és tisztítószerek flakonjai, de ezeket
is ki kell öblíteni. A hypós és sósavas
flakont inkább a szürke kukába dobják!
Alumínium alapú csomagolók, úgymint
sörös-, üdítős- és energiaitalos dobozok,
összegyűrt alufólia galacsinok. Szeletelt
sajt- és hentesáru (elsősorban szalámi
félék) csomagolására szolgáló műanyag
tasakok. Természetesen a papír alapú
hulladék is belekerülhet a zsákba. Pizzás
doboz, reklámújság, kiflis papírzacskó
stb. Végül, de nem utolsó sorban örök
társunk, a nejlonzacskó is képviseltetheti magát ebben a bizonyos szelektív
hulladékgyűjtő zsákban. Nem kell többet a kredencfiókban felhalmozni a különböző méretű és fajtájú zacskókat. Egy
bevásárlás alkalmával, akár több tíz nejlonzacskót is hazahozunk a boltokból.
Egyikben pékáru, a másikban zöldségek,
gyümölcsök érkeznek velük együtt otthonunkba. Gondolom, ezeknek egy részét a kredencbe (biztos jó lesz valamire
alapon) rejtették el, a maradékot pedig
jobb híján kidobták a kommunális hulladékok közé. Ennek most már nem kell
így lennie.

Amit ki kívánnak dobni, az mehet a
szelektívbe! Ennyire egyszerű!
Hát nem csodálatos? Egy kis odafigyeléssel sok-sok tési család mondhatná
el magáról, hogy tett egy kicsi, de annál
meggyőzőbb lépést a környezettudatosság felé.
További fontos hír, hogy a törvényi
változások miatt megszűnt az óvodának
a Depónia Kft.-vel kötött, a szelektív hulladék gyűjtésére vonatkozó szerződése,
így arra kérünk mindenkit, hogy ne vigyen már oda ilyen jellegű hulladékot.
Ez nem azt jelenti, hogy az ovi ne tartaná
fontosnak ezt a kezdeményezést, de elvitték a konténereket, így nincs miben
összegyűjteni a papírt és a PET palackot.
Úgy gondolom, ezeket kellő figyelemmel
kezelve otthon is félre lehet rakni, és az
időszakos begyűjtések alkalmával továbbra is támogatni tudják az óvodánkat.
Jó hír viszont, hogy lehetőség mutatkozott egy üveggyűjtő konténer kihelyezésére. Ezt a zöld színű ezer literes
edényt a Kultúrház alatti kazánház előtt
helyeztük el. Felhívom mindenki figyelmét, hogy ebbe a konténerbe csak és kizárólag üveget helyezzen el! Nem visszaváltható üvegpalackok, dunsztos üvegek,
üvegedények kerülhetnek bele! A PET
palack nem tartozik az előbb felsorolt lehetőségek közé, így azt kifejezetten tilos
ebbe beledobni!
Bízom benne, hogy a fenti információkkal segítettem Önnek is közelebb kerülni a szelektív hulladékgyűjtéshez. Talán már a következő szelektív napon Ön
is kihelyezi a maga kis „gyűjteményét”.
Még valami! A következő alkalom
erre: 2016. december 14-e, szerda „kukanap”.
FBI

Ha ősz – akkor influenza?
A hűvösebb napok beköszöntével egyre
több beteggel találkozunk orvosi rendelőnkben.
Úgy tűnik, a nedves idő előhozta az
„őszi náthát”. Az esetek többségében
valóban közönséges meghűlésről van
szó, ami vírusfertőzés, és egy pár napos
pihenéssel, vitaminokkal, tüneti terápiával szépen gyógyul. A kórképek alapján
kijelenthetjük: ez még nem influenzajárvány, hiszen az rendszerint magas lázzal,
végtagfájdalommal, rossz közérzettel,
elesettséggel jár.
A több éves tapasztalat azt mutatja,

hogy védőoltással jó eséllyel megelőzhető ez a kellemetlen betegség. Az oltás
rendelkezésre áll orvosi rendelőnkben,
ezt főleg idős, egyéb krónikus betegségben is szenvedő betegeinknek ajánljuk.
Az egészséges lakosságnak pedig néhány
hasznos tanács a fertőzés elkerülésére:
Fogyasszunk naponta zöldséget, gyümölcsöt, vitaminokat immunrendszerünk erősítésére!
Öltözzünk rétegesen, az évszaknak
megfelelően!
Kerüljük a zsúfolt közösségi tereket, a
betegekkel való közvetlen érintkezést!

És ha már a zsúfoltságról beszélünk…
egy hasznos tanács azon kedves betegeinknek, akik csak szokásos gyógyszereiket szeretnék felíratni. Az orvosi rendelő
előtt elhelyezett postaládába bedobhatják gyógyszerigényüket, és 2 munkanap
után soron kívül kiadjuk a kért recepteket. Így a mi munkánkat is megkönnyítik, mert több időt tudunk a gyógyításra
fordítani, Önöknek pedig nem kell a betegek között várakozniuk.
Kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel!
Köszönöm.
Dr. Gergelyfi Vilma, háziorvos
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Ismét bomba

2016. november

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet
a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába
járőrtárs beosztás betöltésére.

Bizonyára sokan értesültek róla, november 1-jén bombát találtak egy Petőfi Sándor utcai ház udvarán. A tűzszerészek
a jelentős leterheltség miatt csak 8-án
tudtak eljönni, hogy hatástalanítsák a
robbanótestet. Első vizsgálatuk szerint
eléggé instabilnak látszott a szerkezet,
így jobbnak látták kiüríttetni a környék
házait, valamint a katolikus misét sem
engedték megtartani. Az otthon tartózkodó néhány lakost és Beke Zsolt atyát
az önkormányzati hivatalba irányították, mint kijelölt melegedő helyre.
Akiknek nem kellett elhagyniuk a házaikat, azokat megkérték, ne menjenek
ki az épületből. Így történt, hogy Vámos
Józsefné Gabi néni, Nagy Józsefné Margit néni, Berki Árpádné Marika néni,
Lamoli Barbara Veronika, Zsolt atya és
jómagam nosztalgikus beszélgetésbe
elegyedtünk. Elsősorban Gabi néni és
Margit néni mesélt a gyerekkori háborús
és 56-os, mára már emlékké nemesült
élményeikről. Szinte észrevétlenül telt el
az az egy óra, amit „kényszerből” együtt
kellett töltenünk. Furcsán hangzik, de
ennek a bombának köszönhetően – bár
egy szubjektív szűrőn keresztül –, ismét
megtudtam valamit Tés múltjából.
Visszatérve az eredeti témához, csak
dicsérni tudom a bombát megtaláló lakók magatartását. Ezt állítanám követendő példának mások elé is, akik hasonló
gyanús szerkezetet találnak. Először is
ne álljanak neki maguk megvizsgálni,
hogy robbanószerkezetet találtak-e! Ha
kellően gyanús a tárgy, inkább hívják az
önkormányzati hivatalt az 589-431-es
telefonszámon, vagy ha éppen hivatali
munkaidőn kívülre esne a bejelentés,
akkor a Várpalotai Rendőrkapitányság
ügyeleti telefonszámán: 88/592-450 javasoljuk megtenni azt. Semmi esetre se
hozzák be a hivatalba vagy más egyéb
helyre! Hagyják ott ahol van, esetleg jelöljék meg a helyszínt! A többi a tűzszerészek dolga!
Az elbeszélések szerint Tésen és környékén intenzív háborús cselekmények
voltak. Szinte biztos, hogy fognak még
előkerülni robbanószerkezetek, és az is
biztos, hogy a legváratlanabb helyeken
és a legváratlanabb időpontokban. Kérek
mindenkit, hogy Ilyen esetben legyenek
óvatosak és körültekintőek, gondoljanak
szeretteik és önmaguk testi épségére!
Inkább történjen száz vakriasztás, mint
egy felelőtlen tragédia!

Egyre kevesebb ember ad vért. Sokszor látom a közösségi oldalakon, hogy emberek
családtagjuknak keresnek vért, kérnek segítséget. Nem véletlen: meg sem közelíti az
adott vér azt a mennyiséget, amire szükség lenne. Míg a véradónak ez egy fél óra,
addig egy másik embernek az életet jelenti.
A véradás egy csodálatos dolog. Igazából az utóbbi időben kezdtem el gondolkodni én is ennek fontosságán. Személy szerint én sajnos nem adhatok vért, mert gyermekkoromban többször kaptam, ami kizáró ok. Viszont szeretnék megkérni minden
jóérzésű embert: aki megteheti, hogy elmenjen, tegye meg, ne sajnálja azt a fél órát,
hiszen saját magának is jót tesz vele. Sohasem tudhatjuk, hogy nekünk, vagy családunk valamelyik tagjának mikor lesz rá szüksége. A vér gyógyszer, méghozzá egy
olyan biológiailag aktív szer, amely jelenlegi tudásunk szerint nem helyettesíthető.
A véradás során minden véradót regisztrálnak. Ezt biztosan sokan nem tudják:
amikor valakinek a vére felhasználásra kerül, sms formájában tájékoztatják a véradót.
Nem tudok elképzelni ennél felemelőbb, csodálatosabb érzést, amikor az sms-ben
megérkezik: „Az ön vére felhasználásra került.” MEGMENTETTÉL EGY ÉLETET!
Ez Önnek csak egy aprócska áldozattal jár. 2016. december 13-án 15.30–17.30-ig
megtehetik a volt tési iskola épületében.
Véradásra jelentkezhet minden 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú egészséges felnőtt. Véradás előtt érdemes enni és sok folyadékot bevinni a szervezetbe.
Férfiak akár 5-ször, nők maximum 3-szor adhatnak vért évente. Fényképes igazolványt kell bemutatni az adatok felvételéhez: pl. személyigazolvány, diákigazolvány,
jogosítvány, útlevél, valamint a TAJ kártyát és a lakcímkártyát is vinni kell magunkkal a véradásra.
Tudta, hogy egy véradással nemcsak 3 ember életét menti meg, de a saját egészségéért is sokat tesz? Minden véradás előtt van orvosi vizsgálat. Nyugodtan értelmezheti szűrővizsgálatként is. A véradásra való alkalmasságot jelenleg Magyarországon
mindig orvos dönti el, a leendő véradó részletes kikérdezése – korábbi és jelenlegi
betegségeiről, egészségi állapotáról – és fizikális vizsgálata után. Az orvosi vizsgálat
vérnyomásmérésből, a szív-tüdő meghallgatásából, a nyaki nyirokcsomók tapintásából, a látható nyálkahártyák megtekintéséből áll. Probléma esetén azonnal a megfelelő szakorvoshoz irányítják, illetve felhívják a figyelmét néhány tudnivalóra.
Előre is szeretném megköszönni annak, aki eljön, és fontosnak, szívügyének érzi
ezt a nemes feladatot.

Fodor-Bödös István, polgármester

Borbásné Hajni

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek
megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várják.
A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek
részt, amelyet követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést
(OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele
esetén – a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.
A beosztásban ellátandó feladatok:
Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak
a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt.

További információ és jelentkezés:

Várpalotai Rendőrkapitányság, 8100 Várpalota, Honvéd u. 3. szám
Honti Krisztina c. r. alezredes
mobil: +36/30/622-8026
Székely Tamás r. százados
Takács-Berta Zsuzsanna
Bartók Judit r. százados
telefonszám: 06-88/592-450

Ments életet, és adj vért!

