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Advent

Hamarosan újra ránk köszönt az adventi várakozás időszaka, hagyományos gyertyagyújtásra, teázásra gyűlünk össze. A családias hangulat
fokozása reményében felmerült az ötlet, hogy
akinek van felesleges bögréje, felajánlhatja ezen
alkalmainkhoz. Ezekkel az ajándékokkal is közelebb kerülhetünk egymáshoz, összekovácsol
bennünket az együttműködés. A bögréket
2017. december 1-ig várjuk.
Számunkra ez az év legszebb időszaka,
ilyenkor ünneplőbe öltözik az emberek szíve
is. Elkezdjük díszítgetni a lakást, készítjük a
koszorút, kiválasztjuk a fenyőfát, megtervez-

zük, milyen színben pompázzon a várakozás
jutalmaként eljövő karácsonykor. A gyertyák
kis lángjai emlékeztetnek bennünket: a rohanó
élet elanyagiasodott, kapkodó világában még él
a hit-remény-öröm-szeretet! Ilyenkor valahogy
az emberek is jobban ráérnek, jobban figyelnek
egymásra, többet beszélgetnek. Szeretnénk, ha
minél többen részt vennénk a falu ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁSAIN, és titkon azt is szeretnénk, hogy Tés egésze díszbe öltözzön, és a
közösen díszített karácsonyfánk fényei mellett
boldogan ünnepeljünk.
Gyurik Zsuzsanna

Tési Tésről
Sorozatot indítunk útjára
adventtől kezdődően. Az
a tervünk, hogy felkérünk
vagy javaslatra megkérünk
egy tési lakost, mutassa be
nekünk, hogyan látja falunkat.
Az idén Ferenc István
téli fotóit mutatjuk be,
amelyek az adventi időszakban megtekinthetők
az iskola folyosóján. Várjuk szeretettel a kedves
érdeklődőket.

Tésnél jár az ősz
Új színeket hozott
fákra, a kora ősz.
Távolban még
az erdő széle zöld.

Szeretettel hívunk és várunk kicsit és nagyot az immáron hagyománnyá vált adventi programokra, mert együtt lenni jó. Jó egy kicsit lassítani, megpihenni, örülni egymásnak…
December 3-án a HIT vasárnapján 16 órai - A betlehemünk fényeinek meggyújtása
kezdettel
- Kötetlen beszélgetések, teázás
- „Adventi tárlat” – Papp János festőművész kiDecember 16-án 15.30 órai kezdettel FALUállításának megnyitója. A megnyitó beszédet
KARÁCSONY az ÖRÖM és SZERETET jegyéPócsik József, a Bartos Sándor Általános Iskoben
la igazgatója mondja.
- Az első 20–30 percben mindenki elhelyezheti
- Fodor-Bödös István polgármester köszöntője
a közös karácsonyfára az általa hozott dísze- Az első gyertya meggyújtása
ket
- Tési fiatalok műsora
- Fodor-Bödös István polgármester köszöntője
- Kötetlen beszélgetések, teázás, a kiállítás
- A harmadik és negyedik gyertya meggyújtása
képeinek megtekintése
Fellépőink:
(A képek december 22-ig tekinthetők meg.)
Tési Napsugár Óvoda gyermekei
December 6-án 16 órától FALUMIKULÁS
Tési tehetségek műsora
Áprily Géza gyermekműsorával
Széllelbéleltek énekegyüttes
Bakony Virágai Népdalkör
December 10-én, a REMÉNY vasárnapján
Gyerekek csomagjainak kiosztása
16 órai kezdettel
- Dr. Zsednai Józsefné evangélikus lelkésznő Kísérőprogramként az egész adventi időszakünnepi gondolatait osztja meg velünk
ban TÉSI TÉSRŐL c. fotókiállítás tekinthető
- Második gyertya meggyújtása
meg Ferenc István téli képeivel
- Vastag Richárd műsora adventi népi szoká- Minden program az iskola nagytermében lesz,
sokról. (A program az Eötvös Károly Megyei a FALUKARÁCSONYRA viszont mindenkit a
Könyvtár támogatásával valósul meg.)
Kultúrházba várunk!

Természet ablakán,
csodálkozva könyöklök.
Ma még, langyos szellőben
színes ruhákban
táncolnak a fák.
A távoli kék
égből, mennyi
csoda ölel át,
és arcon csókolnak
hegyek völgyek.
Gondolatom repül,
e csodás táj fölött,
Bakony felemelt,
és arcon csókolt
Tés fölött.
Pókháló kötötte,
a szélmalom vitorláit.
Szövőszék zörög,
az idő köveken pörög.
Már látom a dértől
fehér mezőket,
és meztelenre
vetkőztek a fák.
Már nem sírok,
az őszben is látok
mennyei csodát.
Faleveleket összeseperte
a szél, a didergő utcán.
id. Böjte Márton

Várpalota, 2017. október 10.
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Rémséges buli
Az ősi kelta hitvilág az évet csupán két
évszakra: nyárra és télre osztotta fel. Az
október 31-ei nap különleges jelentőséggel bírt, mert ez a nap jelölte a nyár
végét, a tél és az újév kezdetét. Ez volt a
Samhain. Úgy hitték ezen a napon elvékonyodik a fátyol az élők és holtak világa
között. Az angolszász területeken ez az

érkezett hozzánk. A régiek ekkor ijesztő
ruhákba bújtak és töklámpásokat faragtak, hogy elijesszék a gonosz szellemeket. Ez a nap inkább a bulizásé, míg a
többi a csendes és békés megemlékezésé
nemcsak Magyarországon, de Európa
több országában is.
A Tésen rendezett október 28-dikai

ünnep Halloween néven terjedt el. („All
Hallows Eve” azaz magyarul Mindenszentek estéje). Másnap, november 1. az
angolszász területeken is a mindenszentek napja („All Saints’ Day”), majd az ezt
követő ünnepnap a halottak napja („All
Souls’ Day”). Ezek a napok (október 31.
és november 1.) régen, a nem keresztény
időkben is szorosan összetartoztak, sőt
később a keresztény időkben kiegészültek a halottak napjával. A Halloween
tehát semmiképpen sem Amerikából

Halloween buli szervezői szó szerint
véresen komolyan vették a dolgukat, és
igyekeztek gondoskodni a gonosz szellemek távoltartásáról. A rémségek nem
is oly kicsiny tárát sikerült felvonultatniuk, és frászt hozniuk azon az estén az
iskola épületébe merészkedő gyanútlan,
de bátor honpolgárokra. Láthattunk itt
zombifejű, kipreparált arcú bolyongó
kísérteteket, messziről szívélyesen mosolygó, közelebbről már csöppet sem bizalomgerjesztő ápolónőt, mely levágott

véres ujjakkal kínálta az ajtón belépőket.
A félhomályos folyosó minden egyes
szegletében újabb és újabb szörnyűségek lapultak meg. Mindenkinek, aki be
akart jutni a nagyteremben rendezett
zenés partyra, fel kellett vennie a harcot
a folyosót vastagon beszövő pókhálókkal
és az összevissza kószáló, zaklató kísértetekkel. A smink, a ruházat és a dekoráció első osztályú volt, mintha csak egy
horrorfilm forgatásra csöppent volna az
ember. Az épület másik végében jósnő
szolgáltatásait lehetett igénybe venni.
A party zenei összeállítása eléggé vegyesnek mondható, sokféle ízlésvilágnak
igyekezett megfelelni. Az egyes zenei
blokkok különböző stílust képviseltek.
Egyes blokkok már-már a régi 90-es
évek iskoladiszkóit idézte fel emlékezetemben, de ez semmiképpen sem jelent
negatívumot. Több generációt is megmozgatott az esemény. A DJ szívesen
kiszolgálta a táncolók kéréseit különféle
stílusú dalok terén. Szép számmal jelentek meg különféle jelmezbe bújt idelátogatók, míg mások civilben ropták. A
buli egészen hajnalig tartott, addigra az
elfáradt kísértetek is visszatértek nyughelyükre, hogy erőt gyűjtsenek a következő év Halloween napjára.
Köszönjük a szervezők és résztvevők
szorgos munkáját! Reméljük, hogy jövőre is sikerül legalább ilyen színvonalas rendezvényt összehozni mind zene,
mind látvány szempontjából.
Kavecz Edina - Várpalota

Tök jó ötlet
Köszönjük mindenkinek a beérkezett
fotókat. Ahogy ígértük, megmutatjuk a
legjobb „műalkotásokat”. De, álljon itt
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azok névsora is, akik nagy odaadással
elkészítették azokat:
- 1. képen Stefánkó Sára és Zalán töklám
pásai,
- 2. képen Guba Georgina világító tökjei,
- 3. képen Sarkadi Virág remeke,
- 4. képen Barta Benedek gondosan készült munkái láthatók.
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Színházi anzix
November 12-én felkerekedett a tési
„nagyérdemű” közönség, és egy különjárati autóbusszal Veszprémbe utazott,
hogy a Petőfi Színházban megkezdje az
évad darabjainak látogatását.
Amikor meghirdettük a lehetőséget, csak reménykedtünk abban, hogy
lesz érdeklődés a felajánlott programra. Örömmel tudatjuk a falu közvéleményével, hogy várakozásainkon felül
negyvenhat fő jelentkezett, így a képviselő-testület egyhangú döntése alapján
46 db bérletet vásároltunk meg. Bár
sajnos nem mindenki tudott eljönni az
első előadásra, mégis mi, tésiek voltunk
a legnagyobb létszámú csoport, és -úgy
tűnik a jelenlegi információk szerintígy is marad. Ez a tény mindnyájunkat
büszkeséggel tölthet el.
„Omnia victim amor”, azaz a szerelem mindent legyőz! Ez a latin mondás
juthat eszünkbe az első darab láttán. E
summázat mellett kiváló színészi teljesítmények, a mostani időkre hangolt
felettébb humoros prózai részek, leleményes nyelvi játékok tették számunkra
önfeledt szórakozássá a Bob herceg című
operett három felvonását. Gratulálunk a
darab rendezőjének, Bozsó Józsefnek.
Sorolhatnám még, de inkább olvassanak
lentebb néhány nézői véleményt.
Az első tapasztalatok értékelése után
a képviselő-testület nevében szeretnék
minden jelentkezőt megkérni arra, ha
egy adott előadásra már jelentkezett,
de mégsem tud eljönni, mihamarabb

Vélemények
A Veszprémi Petőfi Színház és a Tési Önkormányzat szervezésében lehetőségünk
nyílt kedvezményes szórakozásra.
A 2017/18-as színházi évad első darabját láttuk. Maradandó élmény volt a
Bob herceg című előadás! Játékos és szórakoztató, kitűnő a rendezés, a jelmezek,
kiválóak a szereplők, az énekhangok és
még sorolhatnám.
Köszönettel tartozunk mindenkinek,
akik lehetővé tették számunkra ezt a
tartalmas kikapcsolódást. Érdeklődéssel
várjuk a következő előadásokat.
Szalczerné Wald Éva
•••
A Tési Híradó 2017. októberi számában
olvastunk először arról, hogy az önkormányzat bérleteket vásárol a Veszprémi
Petőfi Színház öt előadására, mely szinte teljességgel átfogja a színházi műfaj
minden csoportját. Az előadásokra –

értesítse a hivatalt, vagy gondoskodjon arról, hogy helyette valaki eljöjjön.
Mindezt azért kérjük, mert ha már megvannak a bérletek, szerencsésebb lenne,
ha minden egyes alkalommal mind a 46
darabot kihasználnánk.
A színháztól kapott tájékoztatás szerint december hónapban nem lesz a mi
bérletünkhöz tartozó előadás. Amint
megtudjuk a következő időpontot, tudatjuk minden érintettel.
Végül a Tési Híradó hasábjain keresztül is szeretnénk köszönetet mondani
Oberfrank Pál igazgató úrnak és kollégáinak a nagylelkű felajánlásért. Köszönjük, hogy elősegítik a Tésen élő és
igényes kultúrára vágyó emberek magas
szintű művelődését.
Fodor-Bödös István polgármester

Említett témához kapcsolódik a következő felhívás is. A színházba jelentkezők közül többen kérték tőlünk, hogy
hadd fizessék ki, vagy legalábbis valamennyit hadd fizessenek ki a bérletük
árából. Mivel a testület egységesen döntött a bérletek önkormányzat általi megvásárlásáról, így nem tudunk és nem is
akarunk ilyen jellegű ügyletet vállalni.
Viszont az óvoda szeretne karácsonyra
néhány új és hasznos játékot vásárolni.
Egyeztetve Grám Lászlóné óvodavezetővel arra jutottunk, hogy november 27-től
december 8-ig mind az óvodában, mind
pedig a hivatalban elhelyezünk egy adománygyűjtő dobozt, amibe mindenki,
aki a játékvásárlást támogatni szeretné,
elhelyezheti anyagi hozzájárulását. Szerintünk így mindenki elégedett lehet…

melyek egyébként ingyenesek – minden
tési lakosnak lehetősége van jelentkezni.
Mondhatjuk úgy is, hogy megkezdődött
a „színházi évad” a tési emberek számára.
Az első előadásra 2017. november 12én került sor. Tésről külön busszal – melyet az előadásra utazóknak szerveztek –
délután indultunk. Volt, aki busszal, de
olyan is, aki saját gépkocsival érkezett az
előadásra. A lényeg, hogy „minden jegy
elkelt”, így a színházban szép számmal
gyűltünk össze falubéliek, szomszédok,
ismerősök. Az első előadásként a Bob
herceg c. operettet nézhettük meg. Láthatóan mindenki nagyon izgatott volt,
hogy mivel szembesül, mivel a jelenlévők nagy része valamilyen formában
már találkozott a művel.
Huszka Jenő három felvonásos operettjének két főszereplője: Kállay Bori
érdemes művész, valamint Dósa Mátyás
alakítása mindannyiunk számára emlékezetes marad, még annak is, akinek
talán nem ez a kedvenc műfaja. A darab
szereplői mindent megtettek azért, hogy

a műben rejtett érzelmek mindenkiben
a felszínre kerüljenek.
A jó hangulatú színházlátogatást követően hazafelé volt idő megbeszélni a
látottakat. Szerintem mindenki várja a
következő előadást.
Honti Krisztina
•••
Kellemes vasárnap esti színházműsorban volt részünk, Tésieknek. A Bob herceg című előadást néztük meg, melyben
Huszka Jenő kiváló operett dalai remek
hangulattal szórakoztattak bennünket.
Tudni kell, hogy Huszka Jenő operettjének a különlegessége, hogy az első
magyar nyelven írt operett volt: 1902.
december 20-án mutatták be a Népszínházban. Volt még néhány üres hely
a buszban, de remélem a következő műsorra menet már nem lesz. Köszönet a
szervezőknek, segítőknek, a hivatal dolgozóinak. Igazán jó ötlet volt!
Popp Kurt Eberhardné
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Beruházások
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Hírmozaik

Mire ezen sorokat olvassák, a járdafelújítás munkálatai befejeződnek. Az
önkormányzat és a kivitelező nevében
is köszönjük a türelmet és az együttműködést, bízunk benne, hogy a közben
átélt kellemetlenségek hamar feledésbe
merülnek. A megbolygatott területeken
tavasszal újra kinő a fű, és nyoma sem
marad a kerekek által hagyott barázdáknak. Reméljük, örömmel fogják használni, és azt is reméljük, hogy vigyáznak
rá. Ezúton szeretném felhívni a Táncsics
utcai lakosok figyelmét arra a fontos szabályra, hogy a térkő csúszásmentesítését
nem szabad sóval végezni!
•••
Sokan kérdezték, mi van a beígért betondarálóval. A kivitelezőtől kapott tájékoztatás szerint probléma támadt a géppel,
ezért később ér csak ide, de mindenképpen jön. A képviselő-testület kérésére a
felhalmozott törmeléket kihordták az
ipari területünkre, és amint lehetőség
lesz rá, ott fogják ledarálni, hiszen majd
az ottani beruházásnál is szükség lesz
ilyen jellegű zúzalékra.
•••

Tésen is lesz betlehem!

Molnár Gyula festőművész úr, községünk kedves barátja a nyár folyamán
felajánlotta, hogy segít nekünk betlehemet készíteni. A pálya végében álló színpadra tervezzük felállítani a második
adventi találkozásra. Szeretettel hívunk
mindenkit december 10-én 16.00 órára,
ünnepeljük meg közösen a betlehemünk
„születését”!

Muskátlik

Ismételten szeretném megköszönni a
képviselő-testület és az egész község
nevében mindazoknak az önzetlen és
türelmes hozzáállását, akik befogadták
és locsolták a náluk elhelyezett muskátlikat. A vártnál jobban elhúzódott ez a
programunk, és ezáltal nem teljesen úgy
sikerült, ahogy terveztük. Valami azonban beigazolódott, mégpedig az, hogy
szinte a teljes lakosságra számíthatunk,
ha tavasszal ismét kerülnek muskátlik
az oszlopokra, mindenki lelkiismeretesen locsolni fogja. Ez nagyon jó és
hasznos tapasztalás, mert a locsolás félelmünk volt. Lassan már lejár az idejük
a virágoknak, így aki még nem szedte
be, nyugodtan tegye meg, és ha gondolja, teleltesse ki magának, nem kell az
önkormányzatnak visszaadni őket, és a
kaspókat sem, mert terveink szerint tavasszal új muskátlikat szerzünk be.

Új telefonszám
Az orvosi rendelő felújítása is rendben
zajlik. A képviselő-testület megfontolta és elfogadta a kivitelező és a műszaki ellenőr javaslatát, így a teljes épület
a garázzsal együtt fog megújulni, sőt a
bejárat előtti lépcsőt és a rámpa részt is
felújítják. Az épület egy kellemes világos
kapucsínós árnyalatot fog kapni, a lábazati rész sötétbarnás lesz. Az ablakok körül 15–20 cm szélességben a világosnál
két árnyalattal sötétebb kávészín fogja
élénkíteni a homlokzatot.

Hótolás

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az
önkormányzat a 2017–2018-as téli szezonra a Szápár Agromix KFT-vel (He
gedüs Csaba) kötött szerződést. Bízunk
benne, hogy idén is mindannyiunk
megelégedésére a tavaly nyújtott minőségben fogják ellátni a feladatukat.

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét,
hogy a hivatal 589-420-as telefonszáma
december közepétől megszűnik, viszont
lesz helyette 06-30/376-9841 mobilszám.

Kiállítás

Kavecz Edina KONCERTFOTÓK c. kiállítása november 30-ig még megtekinthető az iskola nagytermében.

2017. november

Közmeghallgatás
Tés község
képviselő-testülete
közmeghallgatást tart

2017. november 28-án
17.00 órakor

az Önkormányzat tanácstermében.
Bármilyen gondolata,
ötlete, véleménye van,
itt elmondhatja!
Éljen a lehetőséggel!

Mézengúzok
Tésen
A Mézengúzok Gyermekzenekar fellépése mindig nagy öröm a település kicsinyei számára.
Többször voltak már nálunk, és mindig nagy sikert aratott az ő fellépésük.
Móka, kacagás, játék, vidám hangulat és
egy kis nasi várta a gyerekeket.
Szülők és gyerekek együtt játszottak,
énekeltek, táncoltak az előadókkal.
Az egyórás műsor igazán emelkedett
hangulatban zajlott. Köszönjük minden
kedves zenekartagnak, a megyei könyvtárnak és nem utolsó sorban a szülőknek, akik elhozták gyermekeiket megtisztelve ezzel rendezvényünket.
A program a Tési Könyvtári, Információs és Közösségi Hely szervezésében
a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer keretébe, az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár támogatásával valósult meg.
Borbásné Hajni
könyvtáros

A könyvtár ünnepi
nyitvatartása
2017. december 21. 13.00-18.00
2017. december 28.13.00-18.00
December 16-tól egyéb napokon
zárva.
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Újrahasznosítás és kézművesség az óvodában
Az okostelefonok és tabletek világát éljük. Szinte minden gyerek, így a mi óvodásaink is használják otthon ezeket az
eszközöket. Sokszor felteszik a kérdést, hogy miért nem lehet az óvodába is ezekkel játszani? A kérdés
természetesen jó, a válasz viszont
egyértelmű. Az óvoda a közösség
építésének színtere. Itt kell megtapasztalnia a gyerekeknek a többiekkel való együttjátszás örömét,
ki kell alakulnia a társas kapcsolatoknak. Elszomorítana az a kép, ha
a gyerekek sorban egymás mellett
ülnének telefonjaikat nyomogatva,
nem kommunikálva egymással…
A gondolatot nem is folytatnám, hiszen annyi jó dolog van helyette, amivel
eltölthetjük a szabadidőt. A rossz idő
beálltával rövidül az udvari szabadidős
játéktevékenység. Ilyenkor több alkalom
nyílik a gyerekekkel való közös alkotásra.
Mit is készíthetünk közösen? A kicsik
firkálgatással, vagdosással, a nagyobbak
már konkrét céllal állnak neki a tevékenységnek. Ilyenkor nem kell drága és

boltban megvásárolható anyagokat beszereznünk, hiszen minden háztartásban termelődik olyan szemétbe kerülő

tárgy, amiből még némi alkotói fantáziával hasznos és szép dolgok készíthetők.
A gyerekekkel pedig lehet kiegészítőket
alkotni a szerepjátékokhoz vagy építőjátékokhoz.
Az óvónők és az óvodák a legnagyobb
újrahasznosítók, hiszen kevés pénzből
szép és esztétikus dekorációt, ajándékot, használati tárgyakat kell készíteni

egész évben. Minden kincs, ami még
használható! Életre kelnek a páratlan
kesztyűk és zoknik, konzerves és tejfölös
dobozok, papírhengerek, fonalak,
üvegek, parafadugók, újságok. Sorolhatnám még a rengeteg anyagot, amit az évek alatt munkám
és hobbim során felhasználtam. A
kézművesség az óvodánkban kiemelt program, ezért elhatároztuk
a felnőtt kézimunka szakkör tagjaival közösen, hogy 2018 tavaszán
egy kiállítás keretében szeretnénk
bemutatni azokat az alkotásokat,
amit újrahasznosított anyagokból
készítünk.
Szívesen fogadunk minden felajánlást a szakkör és az óvoda számára! Akinek otthon van felesleges fonal,
pamut maradéka, gomb, parafadugó,
bébiételes vagy érdekes formájú üvege
és minden egyéb, ami még használható,
kérem, hívja telefonon az óvodát, vagy
személyesen egyeztessen intézményünk
dolgozóival. Előre is köszönjük!
Grám Lászlóné óvodavezető

FALUMIKULÁS!

Áprily Géza gyermekműsora - játék, móka, kacagás –
2017. december 6-án 1600 órakor
az iskola nagytermében, a könyvtár szervezésében!
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy aki nem tudja, hogyan működik Tésen a falumikulás,
érdeklődjön az Önkormányzatnál a 06-88/589-431 vagy a 06-30/3769841 telefonszámon!
A program a Tési Könyvtári, Információs és Közösségi Hely szervezésében a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer
keretében az Eötvös Károly Megyei Könyvtár támogatásával valósul meg.

„Soha nem vagyunk annyira elveszve, hogy az angyalaink ne találnának ránk.” (Stephanie Powers)






„Találj rá arra, ami lángra lobbantja benned a szikrát, hogy a magad módján világíthasd meg a világot.” (Oprah Winfrey)
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Hazatért műkincsek
Novemberben ritkák a napsütéses, esőmentes délutánok, viszont szombati
kirándulásunkon az idő is nekünk kedvezett. Székesfehérvár belvárosában gyönyörködve bandukoltunk sétálóutcáján
úti célunk, a Szent István Múzeum felé.
Tárlatvezetőnk már a ruhatárnál várt
ránk, kedves, segítőkész és felkészült
volt. A múzeum belső udvarán haladtunk át, hogy megláthassuk, amiért 32en összegyűltünk: a SEUSO-kincseket.
Biztonsági őrök, kordonok között léptünk a sejtelmes fényben úszó terembe,

ahol Arany Jánost idézve: „Szó bennszakad, hang fennakad…” , és elénk tárult
a „csoda”. Ezek a műkincsek hatnak az
emberre, elképzelni lehet értékük alapján, hogy miért is szeretnénk látni őket,
de érzéseket leírni nehéz, át kellett élni.
A lenyűgöző ezüst edények, amelyek
méretükben, kidolgozásukban, fenséges kecsességükben súlyos mondanivalójukkal álltak előttünk a 4. századból
származnak, és saját műfajukban koruk
művészetének csúcsdarabjai. Értéküket
tekintve egy alacsonyabb rangú hiva-

talnok vagy egy lovas katona 226 évi jövedelmének megfelelő arany pénzérme
(solidus) volt. Eszmei értékük felbecsülhetetlen. A kiállítás látogatottsága már a
15000 főt haladja meg a két hét alatt.
Mindannyiunk nevében mondhatom,
páratlan élményben volt részünk. A fentieken túl maga az utazás is jó lehetőség
a beszélgetésekre, hogy jobban megismerjük egymást, közösséget építsünk.
Ez alkalommal sikerült is, és már egy
újabb kirándulás terveit szövögettük.
Gyurik Zsuzsanna

Fontos tudnivalók a kéményseprésről
Az, hogy milyen gyakran érkezik valakihez a kéményseprő, attól függ, hogy az
adott háztartásban milyen tüzelőberendezéssel fűtenek, nem pedig attól, hogy
fűtési időszak van-e. Gázüzemű és zárt
égésterű tüzelőeszköz esetén kétévente,
minden egyéb fűtőberendezés esetében
évente érkezik a kéményseprő.
A kötelező lakossági sormunka az
egész országban ingyenes. A kéményseprő 15 nappal az ellenőrzés előtt írásos értesítőt dob a postaládába. Ha a
kéményseprő az értesítésben megadott
időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy
értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvé-

gezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30
napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már
ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül
500 forint), de nem készpénzben, hanem
csekken vagy átutalással.
A kötelező és ingyenes lakossági sormunka magában foglalja a kémény és az
összekötő elem ellenőrzését, tisztítását,
a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az
ezt befolyásoló műszaki berendezések
okozta hatások vizsgálatát, továbbá az
égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a szénmonoxid-érzékelő működőképességé-

nek ellenőrzését is. A sormunkába nem
tartozó tevékenységekért változatlanul
fizetni kell.
Természetesen lehetőség van arra is,
hogy valaki ingyenes sormunkán túli kéményellenőrzést vagy tisztítást rendeljen
meg. Ezt a 1818-as telefonszámon, azon
belül a 9-es, majd az 1-es menüpont kiválasztásával elérhető ügyfélszolgálaton teheti meg. A két kötelező sormunka között
megrendelt ellenőrzés és a sormunkába
nem tartozó munkák elvégzése költségtérítés terhére történik. A kéménysepréssel kapcsolatos információk elérhetők a
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
weboldalon.

Előzzük meg a kéménytüzeket
Gyakori, hogy az emberek nem olyan
anyaggal fűtenek, mint amilyen tüzelőanyag elégetésére az adott fűtőeszközt
megtervezték, esetleg nem tartják karban, nem tisztítják fűtőberendezésüket.
A nem rendeltetésszerű használat jelentős anyagi kárral és esetenként súlyos sérülésekkel járó tűzesetekhez is vezethet.
Több korom rakódik le az olyan égéstermék-elvezető rendszerben, amelyben

hulladékot vagy más, nem megfelelő tüzelőanyagot – lakkozott, festett vagy nedves fát – égetnek. A lerakódott koromréteg fűtés során izzani kezd, meggyullad
és akár kéménytűzhöz is vezethet, a kéményről a tűz pedig másodpercek alatt
átterjedhet a ház tetőszerkezetére és
egyéb részeire.
A lerakódott korom eltávolításával,
a fűtőeszköz és a kémény karbantartá-

sával megelőzhetőek a kéménytüzek.
A fűtőeszköz takarításához hívjanak
szakembert, a kémény tisztítását pedig
tegyék lehetővé a kéményseprők részére. A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve elérhető a kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu weboldalon és a
1818-as telefonszámon a 9.1-es menüben.
Ha kéménytüzet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó telefonszámot!

