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Minden kedves Olvasónak áldott, békés ünnepeket
és sikerekben gazdag boldog új évet kíván
Tés Község Önkormányzata!
Együtt lenni jó
„...mert együtt lenni jó. Jó egy kicsit lassítani, megpihenni,
örülni egymásnak...”
Ezt a közhelyes gondolatsort írtuk ki a plakátra, ezzel vágtunk
neki ennek az időszaknak. Közhelyes… De, mert az, alapigazságot hordoz, ráadásul egyre nehezebb megvalósítani, és ami
a decemberi hónapot illeti, bizony tovább folytathatnánk ezek
felsorolását: egész nap rohanok, nincs időm, örülök, ha hazaérek, sok a munka… stb.
Nyilván nem tisztünk meghatározni, kinek mennyi ideje
van, nem szabhatjuk meg senkinek, hogyan szervezze az életét.
Mi egy dolgot tehetünk: megteremtjük a lehetőséget mindazok
számára, akik mégis úgy érzik, és meg is akarják tenni, hogy
lassítanak, megpihennek és örülni akarnak a másiknak, mert
együtt lenni, közösségben megélni szép pillanatokat, az jó.
Nekünk, szervezőknek és mindazoknak, akik eljöttek ezekre a találkozásokra, öröm volt tapasztalni azt, hogy alkalomról
alkalomra megtelt az összes szabad szék, alkalomról alkalomra

összegyűltünk, és megéltük a szép pillanatokat. Széles volt a kínálat, és reméljük, mindenki megtalálta azt a programot, ami
a számára legmegfelelőbbnek ígérkezett. Újdonsággal is előálltunk, és hosszú idő után betlehemünk is lett Bakonyi Molnár
Gyula jóvoltából, akinek ezúton is szeretnénk megköszönni
önzetlen, a közösségünkért felajánlott munkáját.
Mostani számunk lapjain képekkel fűszerezett szöveges beszámolókat olvashatnak minden decemberi programunkról,
remélve, hogy aki ott volt, egy picit újra át tudja élni a szívderítő perceket. És talán az is megeshet, hogy aki nem volt egyik
alkalmunkon sem, az kedvet kap hozzá, és jövő adventkor –
ami tudjuk jól, ismét hamar itt lesz – új vendégként köszönthetjük ünnepváró rendezvényeinken.
Szeretném megköszönni minden önkéntes segítőnek, minden fellépőnek és minden kollégámnak a segítséget és kitartó
munkát, amellyel közös programsorozatunkat létrehoztuk, és
a tési közösség kedvére fordítottuk!
Fodor-Bödös István polgármester

Karácsonyi fények
(ismeretlen szerző)

Este mikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek.
Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol,
s a gyertya fényénél még a csillag is táncol.
Mikor a fenyő illata megérinti szívünk,
ezen az estén kicsit az álmokban is hiszünk.
Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni,
és másokért a szokottnál is többet tenni.

A rohanó világban megkoptak a fények,
halványak a hitek és halványak a remények.
Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban,
őszintén szeretni, és bízni a jóban.
Őrizzük meg a karácsonyunk fényét,
s őrizzük a szeretetben való hitünk reményét!
Hisz ma este mink is gyermekek vagyunk,
s gyermeteg vágyainknak ma határt nem szabhatunk.
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Adventi találkozások
Az első gyertyagyújtásra a falu is díszbe
öltözött, a havas utak, zúzmarás fák csillogtak a hold fényében, tudták, a várakozás fontos, ha mélyebben megéljük az
adventet, a karácsony is teljesebb lesz.
Sokan gyűltünk össze a bensőséges
együttlétre. Nagy örömöt okoz számunkra, hogy nemcsak a résztvevők száma nő
évről-évre, hanem egyre több fiatal is

szívesen mond verset, olvas prózát vagy
énekel. Idén is fantasztikus festménykiállítást tekinthettünk meg Papp János
műveiből, hagyományteremtő szándékkal fotókiállítást rendeztünk: elsőként
Ferenc István fotóiban csodálkozhattunk rá Tés apró szépségeire. A közös
éneklés a lelkünket melengette fel, míg a
forró tea a testünket, és már készültünk

a következő hétvégére, a remény gyertyájának meggyújtására.
A második vasárnap is szép, havas,
hideg időben köszöntött ránk. Különleges bemutatót láthattunk Vastag Richárd
népművész előadásában az adventi hagyományokról. A melegség, ami szavai
által elöntött bennünket arra bíztat,
hogy folytassuk, ápoljuk, elevenítsük fel
a régi szokásokat. Dr. Zsednai Józsefné
evangélikus lelkésznő szavait követően
kivonulhattunk Molnár Gyula festőművész ajándékaként készült betlehemünkhöz.
Visszatérve az iskola nagytermébe
jól esett ismét a forró tea és forralt bor
mellett beszélgetni, látni a szemekben a
megelégedettséget, hogy ezekre a találkozásokra bizony szüksége van közösségünknek.
Az adventi vasárnapjaimat – és gondolom még sokakét – teljessé az esti
szentmisék tették.
Gyurik Zsuzsanna

Falumikulás
Hohohohohóóó!!! – harsant fel a Mikulás jellegzetes, mély orgánumán, mikor
belépett az iskolai nagyterembe, ahol a
gyerekek már nagy izgalom közepette
énekszóval várták. De, ne vágjunk a dolgok elébe, nézzük szépen sorjában, mi is
történt azon a decemberi délutánon…
A Mikulás érkezését megelőzte egy
vidám gyermekműsor, amit Áprily Géza
előadóművész közösen a gyerekekkel,
az ő aktív segítségükkel épített fel. A
művész úr az első pillanattól kezdve
megtalálta a közös hangot a jelenlévő lurkókkal. Olyan csibészesen, nyíltan szólt hozzájuk, ahogy azt fordított
esetben is hallottuk volna. Felnőttként
nézve az apróságokat az látszott rajtuk,
hogy minden percét élvezték Géza bácsi
jelenlétének, önfeledten adták át magukat a közös játéknak. Mert ez játék volt
a javából! Nem csak ültek egyhelyben,
hanem feladatokat is kaptak a bátor, önként jelentkezők. Így születtek rajzok a
Mikulásról, és így állt össze egy rögtönzött zenekar is. Mindeközben szóltak az
ismert gyerekdalok, amiket egymást is
túlharsogva hangosan énekeltek a sorok
között ülő, álló és bizony táncra perdülő csöppségek. A hangulat és az izgalom

egyre fokozódott, ahogy haladtunk előre hoz. Erről a közismert szokásáról most
az időben, hiszen a gyerekek érezték, ha- sem feledkezett meg, így egyesével, név
marosan eljön a pillanat, amikor megér- szerint szólította ki a jelenlévő kisfiúkat,
kezik a Mikulás. Művész úr is érezte már, kislányokat. Bizony, volt közöttük olyan,
ezért elköszönt a kedves közönségétől, aki -nagy örömet szerezve ezzel- külön
de mielőtt elment volna, megígértette rajzot is készített neki. A többségük
velük, hogy addig énekelnek, amíg az aj- azonban kicsit szégyenlősen, sietve vette
tón be nem lép a várva-várt őszszakállú. át a finomságokkal telerakott kis, piros
Ezt persze a gyerekek gondolkodás nél- csomagot. Persze nem csoda, hiszen
kül bevállalták.
egy évben csak egyszer, december 6-án
Így lett, hogy a nagyterem ajtaján az találkozunk vele, és a jóságos nagyszaa kedves Mikulás egy izgatottan várako- kállú, akit aztán egy esztendőn keresztül
zó lurkókórus dalára lépett be. Csillogó oly izgatottan várunk, mégis csak az a
szempárok kísérték útját a székig, amire nagybetűs MIKULÁS…
helyet foglalt. Nagyon el volt már fáradFBI
va, de ezen ugyebár senki
sem csodálkozott. Hosszú út
állt már mögötte, és bizony
hosszú út állt még előtte
is. A sietség ellenére azért
néhány ilyenkor szokásos
kérdést feltett, ám ekkorra
már nyoma sem volt az előzőekben leírt bátorságnak.
Megszeppenve, félszegen válaszolgattak a kicsik. Felnőttek, gyerekek! – tudjuk jól, a
Mikulás nem beszélgetni jár Áprily Géza gyerekműsora az Eötvös Károly
közénk, hanem ajándékot Megyei Könyvtár támogatásával valósult meg.
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Karácsonyi ünnepség
Ahogy ott ültem a kultúrterem oldalsó padján a kis családommal, és körbepillantottam e zsúfolásig megtelt helyiségben,
lelket melengető érzés kerített hatalmába, mert szívből jövő
mosolyt fedeztem fel az arcokon.

Közösségi egységet és összetartozást éreztem, mikor polgármesterünk a beszédét tartotta, majd mindenki büszkén
szemlélte és hallgatta kis óvodásaink énekeit és verseit, az Árvalányhaj Néptánccsoport hagyományt őrző táncát, a karácsonyi történet megható mondanivalóját elénk táró fiút, a két ifjú
lány tehetséges produkcióját, a Széllelbéleltek énekegyüttes
dalos pacsirtáinak muzsikáját és a Bakony Virágai Népdalkör
örömteli és lelket üdvözítő énekét. Jó érzés volt együtt ünnepelni, így az év vége felé hálával tekinteni a múltba és reménynyel nézni a jövőbe.
A doktornő szavai pedig a legfontosabb üzenetet hirdették,
az egymás iránti szeretet fontosságára hívták fel a figyelmünket.
Ha a szeretet gyökeret ver a szívünkben, és a mosollyal kézen fogva megédesíti napjainkat a jövő évben, akkor mindanynyian boldogok lehetünk, mert olyan ajándékot nyújthatunk
át egymásnak nap mint nap, amely „semmibe sem kerül, de
sokat ad”.
Köszönöm ezt a szép estét.
Pál Viktória
•••
Nagyon színvonalas és jó műsorokat láthattunk. Az óvodások
műsora kiemelkedő volt. Köszönjük a gyerekek nevében az
ajándékokat, és hogy részt vehettünk a közös ünneplésen.
Héninger család
•••
Nagyon tetszettek a fellépők. Jó volt látni, hogy a tavalyihoz
képest mennyivel többen jelentek meg.
Sajnos azonban volt olyan is, amit nagyon felháborítónak
tartottam. Ilyen volt a kereszténységgel kapcsolatos beszéde a

polgármester úrnak, és a Mikulás, a manók és a tündérek elleni propagandája! Egyáltalán nem tartottam odaillőnek, sőt!
Gyerekek voltak a közönség soraiban, és ők hisznek ezekben!
Nem értettem az imádságot sem! Felszólított, hogy álljunk fel
és imádkozzunk! És ha valaki nem vallásos vagy másban hisz?!
Annak is örülök, hogy a polgármester úr nagyon jó barátságot
ápol a Fideszes képviselő úrral, de személy szerint nekem már
egy kicsit sok belőle!
Ettől eltekintve nagyon tetszett a műsor! A gyerekek nagyon
ügyesek voltak, és a Széllelbéleltek előadása szokás szerint pazar volt. Az egész nagyon jó volt!
Szabó Richárd
•••
Gyermekeink nagy örömére az adventi időszak lezárásaként
ez évben is összegyűltünk a Kultúrházban a karácsony közös
megünneplésére. Színvonalas műsort adtak elő az óvodások,
és a többi fellépő is műsorával erősítette az ünnepi hangulatot.
Nagyon örülünk annak, hogy a faluban ilyen sok tehetséges
ember él, akik most is kitettek magukért.
Baranyai család

•••
Köszönetet mondok mindazon embereknek, akik tettek azért,
hogy a Falukarácsony megvalósulhasson. Kisleányaimat, engem is elvittek egy kicsit Betlehembe a kis Jézus jászolához.
A SZERETET SZIGETE lett a Kultúrház. Megszületett Urunk,
áldása legyen községünkön.
Lamoli István katolikus kántor
Ezúton szeretnénk felhívni
a szülők figyelmét, ha nem
voltak ott a Falukarácsonyon, és így nem vették át a
gyerekek a csomagjukat, legyenek szívesek bejönni érte
a hivatalba! Minden 14 év
alatti gyerkőc – aki az idén
már betöltötte, az is – kap
csomagot.
Kérjük, hogy december 22-ig
vagy a két ünnep között, de
jöjjenek érte minél hamarabb!
Fodor-Bödös István
polgármester
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„Fel nagy örömre...”
„Fel nagy örömre, ma született, Aki
után a föld epedett”
(részlet az egyik karácsonyi énekből)
Szeretett Testvérek! Kedves Olvasók!
Mit jelent számomra Szent Karácsony ünnepe? Nem egyszerű röviden
megfogalmazni erre a kérdésre a választ!
De pár gondolatban megpróbálom röviden összefoglalni.
A karácsony számomra egy gyönyörű kezdet, amelyet a Jó Isten az Ő
Fia által adott meg nekünk. Ez a kezdet pedig nem más, mint az emberiség
megváltásának elindulása. Ez az elindulás a legemberibb módon történt
meg.
Minden karácsonykor az ember átélheti annak örömét, hogy bekapcsolódhat Jézus művének a kezdetébe.
Isten az Ő Fiában, Jézus Krisztusban
nem elvont, hanem nagyon is érthető
módon közelít ma is felénk. Elgondolkoztat, hogy fontos a család, fontos az
édesanya, fontos az embertárs szeretete.
Rádöbbent arra is, hogy ne csak, és el-

sődlegesen ne a külsőségekben keressük
a boldogságot, mert nem ott van, s nem
találjuk meg ott.
Szent karácsony Isten végtelen emberszeretetét hirdeti meg! A szent éjszakán földre szállott maga az Isten, amikor
Fiát, Jézus Krisztust a Szent Szűz e világra szülte. Emberi alakot öltött, s vállalta
értünk küldetését, hogy majd a legnagyobb szeretetet mutassa be, élje elénk
nagypénteken és húsvétkor!
Ez a legnagyobb szeretet és jóság.
A szolgát, az embert jön megmenteni!
Visszaadni azt, ami elveszett a bűn által,
hogy újra boldog életünk legyen: örök
életünk!
Nem szabad húsvét nélkül szemlélni
a karácsonyt! Hiszen a karácsony épp
a húsvétért van! A Karácsony, ahogyan
említettem az előbb a gyönyörű kezdet,
amely a legnagyobb öröm felé mutat, az
élet diadala felé. Az örök élet felé.
Karácsonykor Jézus elindul itt a
földön szíveinkhez, hát talán röviden
ezt a nagy örömet jelenti nekem szent
karácsony ünnepe. Induljunk mi is el
Jézussal együtt az örök élet felé, amely
út majd a húsvéton át (a legnagyobb

Ünnepi miserendek
Katolikus miserend
December 23.

1800 Szentmise

December 24.

1745 Gyermekek karácsonyi köszöntője
1800 Éjféli Szentmise

December 25.

1800 Ünnepi Szentmise

December 31.

1800 Évvégi Hálaadó Szentmise

Január 1.

1800 Újévi Szentmise

Január 6.

1800 Vízkereszt Szentmise

Január 7.

1800 Szentmise

Evangélikus Istentiszteletek
December 24.

1800 Istentisztelet a gyermekek szolgálatával, Templom

December 25.

1400 Úrvacsorai Istentisztelet, Gyülekezeti terem

December 26.

1400 Istentisztelet, Gyülekezeti terem

December 31.

1800 Óév esti Istentisztelet, Gyülekezeti terem

Január 1.

1400 Úrvacsorai Istentisztelet, Gyülekezeti terem

ünnepünk, s karácsony a kezdet, húsvét
a cél) a mennyországba visz!
Prohászka Ottokár (egykori püspöke
Székesfehérvárnak) írja karácsonyi gondolataiban: „Jászol, szalma – óriási szegénységet hirdet. Igazán földhöz tapadt
nyomorúság ül az istállóban. Érezzük át
e szegénységben a Megváltónak végtelen
gazdagságát, azt, hogy őneki nem kell
semmi, hogy mindene megvan. Azért,
mert gazdag, azért nem kell neki semmi;
azért, mert lélek, szellem van benne, azért
nem kell neki földi kincs.” Majd folytatja:
„Nem kell neki, mert jobb kincse van. Ezt
hirdeti a kis Jézus: páratlan gazdagságot
és függetlenséget! Ezt hirdeti apostola, ki
a földi kincset szemétnek nézi. Természetes, hogy az szemét – de csak a lelkileg
gazdag embernek.”
Kérjünk igazi kincset, lelki gazdagságot Istentől az idei karácsonyon is!
Ezen gondolatokkal kívánok imádságos szeretettel minden Kedves Hívünknek, Olvasónak és Szeretteiknek áldott,
szent, kegyelemteljes karácsonyt és
örömteli új esztendőt.
Beke Zsolt h. esperes – plébános
2017 karácsonyán
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A szabadtéri égetés szabályai
Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot
égetni, ha az adott település rendelkezik az égetésre vonatkozó
önkormányzati rendelettel, ebben az esetben is csak a benne
meghatározott időpontokban és feltételek mellett. A külterületen történő lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri
égetése pedig csak abban az esetben lehetséges, ha az arra vonatkozó illetékbélyeggel – aminek összege 3000 Ft – ellátott
kérelmet 10 nappal korábban benyújtják az illetékes tűzvédelmi hatóságnak, így az ajkai, a pápai, vagy a veszprémi katasztrófavédelmi kirendeltségnek és ott engedélyezik az égetés
végrehajtását.
A lakóingatlanok közvetlen környezetében a bográcsozás,
szalonna sütés vagy akár az erdőben, a kijelölt tűzrakóhelyeken
történő tűzgyújtás természetesen továbbra is megengedett, viszont itt is ügyelni kell az alapvető tűzvédelmi szabályok be-

tartására. Fontos, hogy a szabadban meggyújtott tüzet soha
ne hagyjuk felügyelet nélkül! Minden esetben gondoskodjunk
megfelelő mennyiségű oltóanyagról, vízről, homokról! Mindig
legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám! Hasonlóan fontos, hogy csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani! A tűzrakás helyének kiválasztásakor is körültekintőnek kell lennünk, hogy
ne legyenek a közelben könnyen lángra kapó dolgok, legyen
az akár ruhanemű, száraz avar, gallyak vagy hulladék. Arra is
ügyelni kell, hogy szeles időben lehetőleg ne gyújtsunk tüzet,
hisz ilyenkor a lángok könnyen továbbterjedhetnek.
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság arra
kéri a lakosságot, hogy embertársaik, környezetük, anyagi javaik védelme és biztonsága érdekében tartsák be a szabadtéri
tűzgyújtásra vonatkozó szabályokat!
Katasztrófavédelem

Tudnivalók a szén-monoxidról
A köznyelvben „csendes gyilkosnak” nevezett szén-monoxid
veszélyessége abban rejlik, hogy színtelen, szagtalan, szervezetre gyakorolt hatásai könnyen összetéveszthetőek más betegségek tüneteivel. Ez a gáz az otthonokban leggyakrabban
előforduló toxikus gáz, amely meggátolja a véráramban az oxigén szállítását.
Általános szabály, hogy csak kifogástalan állapotú tüzelő- és
fűtőberendezést, kályhát (tűzhely) csatlakoztassunk a kéményhez, hiszen használat közben nemcsak a füst áramolhat ki a
réseken, hanem a szikra is kipattanhat a hézagokon. Fontos a
kémények évenkénti ellenőrzése, majd legalább négyévenkénti műszaki felülvizsgálata. A biztonságos fűtéshez időnként a
gázkazánokat is át kell vizsgáltatni.
Még a fűtési szezonban sem késő átvizsgáltatni a különböző
tüzelő-fűtő berendezéseket, mivel a gázfűtéses lakásokban a
visszaáramló légnemű égéstermék is tragédiát okozhat. A fél
éve nem használt tüzelőberendezésekben meglazulhatnak a
tömítések, elmozdulhatnak az alkatrészek, ezért célszerű használat előtt megfelelő képesítésű szakemberrel átvizsgáltatni
őket.
Sok helyen fűtenek vegyes tüzelésű kazánnal. Ebben az
esetben nem elég csak a kémény, ajánlott a berendezés átvizsgálása is. Veszélyforrásként jelentkeznek a tüzelőanyagok is,
ha nem megfelelően tárolják azokat. Mindenképp biztosítani

kell a kazán és a tüzelőanyag közötti távolságot, továbbá el kell
távolítani a felhalmozott éghető anyagokat is a fűtőberendezés
környezetéből.
A szilárd tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés begyújtásához ne használjunk tűz vagy robbanásveszélyes éghető folyadékot! A füstcső hézagmentesen illeszkedjen, mert a visszaáramló füst mérgezést, a széteső cső tüzet okozhat. A füstcsövet
1,5 méterenként – de legalább egy helyen – fémbilinccsel az
épületszerkezethez kell rögzíteni, és a kéménybe hézagmentesen csatlakoztatni. A koromzsák- és tisztítóajtót tartsuk folyamatosan zárt állapotban. A padlástérben a kémény legalább
egy méteres környezetében éghető anyagot ne tároljunk!
Az emberek korszerű, jobban záródó nyílászárókat választanak, azonban ne felejtkezzünk el arról, hogy ezek a veszélyt
is fokozzák, főleg ahol a nyílt égésterű berendezések (bojler,
kéményes konvektor, kazán) elszívhatják az oxigént. Megoldást
jelenthet a problémára a szabályozott szellőző-berendezés, valamint a rendszeres szellőztetés. A szén-monoxid – elkeveredve
a levegővel – belélegzés esetén fulladást okozhat. A gázkészülékekkel ellátott helyiségekben érdemes lehet szén-monoxidjelzőkészüléket is felszereltetni a balesetek elkerülése céljából.
Baj esetén azonnal tárcsázzuk a 112-es telefonszámot!
Katasztrófavédelem

Köszönjük
a sok ajándékozónak.

A Tési Híradó hasábjain keresztül is szeretnénk köszönetet
mondani a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.-nek,
hogy nagy segítséget nyújtva,
500.000 Ft támogatással hozzájárult
az orvosi rendelőnk energetikai felújításához.

74 darab gyűlt össze.

Fodor-Bödös István polgármester

Mint a karácsony fényei,
pompáznak színes bögréink.

6

TÉSI HÍRADÓ

Köszönetnyilvánítások
Köszönetet mondunk Hajas Jocinak, hogy traktorjával elegyengette a
sportpálya melletti útszakaszra terített murvát, valamint hálásan köszönjük Rotter Lackónak, Karker Norbinak és Németh Tominak, hogy teherszállítással hozzájárultak a tési betlehem létrehozásához.
Fodor-Bödös István polgármester

Így év végén gondolatban összegezve mi minden történt velünk farsangtól karácsonyig, elégedett örömmel jelenthetjük ki, ismét sokan,
sokféle módon segítettek nekünk, hasznos szolgálatot téve közösségünknek. Újra és tisztelettel megköszönöm mindnyájuknak. Mindazonáltal reményként él bennem, hogy jövőre is számíthatunk rájuk,
sőt magasztos példájukat követve mások is csatlakoznak e tiszteletet
érdemlő társasághoz.
Külön köszönöm közvetlen kollégáimnak a sok feláldozott szabadidőt,
és ezúton hívnám fel figyelmüket arra az óvatos sejtésemre, hogy ez
2018-ban sem lesz kevesebb, sőt…!
Megkülönböztetett köszönetemet szeretném kifejezni Verebné Hegedüs
Ritának, amiért három virgonc gyerkőc mellett vállalja az éjszakába
nyúló lektori, szerkesztői tevékenységet, hogy Ön, kedves olvasó, a lehető legjobb minőségben vehesse kezébe a Tési Híradót!
Fodor-Bödös István polgármester
Köszönet mindenkinek, aki felhívásunkra bármilyen összeget
adományozott óvodánk javára.
A befolyt 38.000 Ft-ból az intézmény pedagógusai
kézműves foglalkozásokra vásároltak eszközöket.

Áldott karácsonyt
és megvalósult reményekkel teljes új esztendőt
kíván Önöknek
a Tési Híradó szerkesztői csapata!
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Gólyahír
Szeretettel
köszöntjük legifjabb
lakosunkat,

Mezősi Kevint

(édesanyja neve: Bali Brigitta).

Sok boldogságot és jó
egészséget kívánunk
neki és családjának!

Közérdekű
telefonszámok
Közútkezelő ügyelet:
telefon: 88/819-520
Várpalotai Rendőrkapitányság:
telefon: 88/371-511
Bakonykarszt Zrt. hibabejelentés:
telefon: 88/471-710
E.ON hibabejelentés:
Áram: 06 80/533-533
Gáz: 06 80/301-301
Központi háziorvosi ügyelet:
Dr. Gergelyfi Vilma
hétköznap 800-tól 1600-ig
mobil: 06 20/418-1430
rendelő: 88/469-129
Tési körzeti megbízott:
mobil: 06 30/584-5588
(Kovács Ákos)
Tési polgárőrség:
mobil: 06 30/710-4722
(Ferenc István)
Mentők: 104
Tűzoltók: 105

