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Oltási tájékoztató
A képviselő-testület kérésére Gergelyfi
Vilma doktornő röviden összefoglalja
a Tésre vonatkozó oltási tapasztalatokat, számokat.
Március havában járunk, de a járvány
nem enged szorításából. Szorongva figyeljük a napi híreket, ahol a szakemberek még mindig nehéz napokat, heteket
jósolnak. Az egyre emelkedő esetszámok sajnos őket igazolják.
Igaz, az is elhangzik nap mint nap,
hogy a járványügyi szabályok betartása
mellett csak az oltással tudjuk megfékezni napjaink pestisét.
Jó érzés tudni, hogy Magyarország
európai szinten az élmezőnyben van az
oltások tekintetében, de lássuk, mi újság
van házunk táján.
Többek érdeklődésére szeretnénk
közzétenni néhány olyan információt,
mely szűkebb közösségünket érinti.
A körülbelül 1500 fős, Tés–Jásd községek lakosságát magába foglaló háziorvosi praxisban idáig több mint 400 fő
regisztrált személy névsorát kaptuk meg
a Központi Adatszolgáltatótól, többségében az 50 év feletti korosztályból. Már
300 felett van azoknak a regisztráltaknak a száma, akik meg is kapták a védőoltások valamelyikét.

Az újonnan regisztráltakkal frissített
listát 2–3 naponta kapjuk meg az adatbázisból, ennek alapján a legidősebb
pácienstől a fiatalabb fele haladva értesítjük a lakosságot az oltás lehetőségéről. Ez részben a háziorvosi rendelőben, részben az oltópontokon történik.
Kivételes esetben, ha a beteg állapota
ezt indokolja, az oltást a beteg lakásán
végezzük. Sajnos, a vakcina típusáról,
mennyiségéről, az oltás helyéről csak
közvetlenül az oltás előtt kapunk értesítést, így hosszabb távra vonatkozó információk nem állnak rendelkezésünkre.
Az az elvárás, hogy elsősorban az idősebb korosztály legyen mielőbb beoltva,
hiszen az eddigi tapasztalat azt mutatja,
hogy az ő esetükben jelentkeznek a legsúlyosabb szövődmények, nem ritkán végzetes kimenetellel. Ettől az oltási rendtől
csak a krónikus, magas rizikócsoportba
tartozó betegek esetében tudunk eltérni,
hogy a mielőbb beadott oltással csökkentsük a betegség kockázatát.
Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy mindegyik típusú oltóanyagot
jól tolerálják a beoltottak, a szokásos
mellékhatásokon kívül nem volt semmilyen szövődmény.
Éppen ezért arra buzdítunk mindenkit, hogy minél többen éljenek az oltás

Tisztelt Olvasó!
A második húsvétunk lesz, amelyet nem úgy tudunk
megünnepelni, ahogy szeretnénk. De, az oltásnak köszönhetően
van reményünk, végre van reményünk!
Magam és képviselő-társaim nevében kívánok Önnek
egészségben megélt áldott, nyugodt ünnepet!
Fodor-Bödös István polgármester

lehetőségével. Sokkal jobb egy kiszámítható oltás, mint egy bizonytalan kimenetelű betegség.
Végezetül még két fontos dologra szeretném felhívni a figyelmüket:
Kérjük mindazokat, akiket SMS-ben
történt értesítés alapján oltottak be, hogy
tájékoztassanak minket, mert erről nem
rendelkezünk adatokkal, így sok fölösleges adminisztrációtól kímélnek meg.
Másrészt, ha valakinek a regisztrációval
kapcsolatban gondja van, a 1818-as telefonszámon kaphat tájékoztatást.
A szakemberekhez csatlakozva, magam és munkatársaim nevében is oltásra
buzdítok mindenkit.
Ne feledjék: a legjobb oltás az, ami
már be van adva!
Dr. Gergelyfi Vilma háziorvos
A képviselő-testület és a település lakói
nevében szeretném megköszönni Doktornőnek és asszisztensének, Mariannak
az áldozatos, fáradtságot nem ismerő
munkájukat! Köszönjük, hogy orvosilag és emberileg egyaránt megtesznek
értünk mindent, amit csak lehet, és még
annál is többet…!
Fodor-Bödös István polgármester
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Húsvéti gondolatok
Füle Lajos

Kövesd a példát!
A szőlőtő tudja a maga dolgát:
kihajt s terem, ha harmatot, ha fényt lát.
Ég, föld segít, tovább ne tékozolj hát,
lelkem, hanem kövesd a példát!
Akik végigjártuk lélekben az Úr Jézussal
a Kálváriát, most örvendezünk az Ő feltámadásának, annak hogy megjelent a
tanítványoknak, az asszonyoknak. Halljuk és csodáljuk Isten nagy tetteit, melyeket saját dicsőségére, de nem utolsó
sorban az ember megmentése miatt tett.
De mi akarjuk-e mindezt? Mert Isten
nem erőszakol ránk semmit sem, tiszteletben tartja szabadságunkat: azt is,
ha mellette és az élet mellett döntünk,
azt is, ha ellene és a kárhozatot akarjuk.
Valóban akarjuk-e, hogy Krisztus élettel, az élet bőségével, boldogsággal halmozzon el bennünket? „Azért jöttem,
hogy életük legyen és bőségben legyen”
(Jn 10,10b).
Teszünk-e valamit érte? Együttműködünk-e az Ő kegyelmével?
Ha az ember testi egészségéért mindent megtesz, de a lelkére nem gondol,

akkor csak félig végezte el a dolgát. „Az
én hitem szerint az ember vagy teljes
odaadással műveljen valamit, vagy sehogy. Félmunkával sosem lehet eljutni
sehova” (vallja az amerikai kortárs színész, író, Justin Michael Mentell).
Az ember Isten zarándoka itt a földön.
A középkori gondolkodás úgy fejezte ezt
ki, hogy zarándoklatokra buzdította a
hívő embereket. Ezért voltak annyira
népszerűek a gyalogos zarándoklatok pl.
a Szentföldre, vagy az El Camino útján
Santiago de Compostellába, Szent Jakab
apostol sírjához.
Vannak, akik manapság is lelkesen
vállalkoznak ilyesmire. De lehet, hogy
csak divatból és csak az út alatt keresztények. Aztán hazajönnek és jó elhatározásaik nemsokára elszállnak. Valóban, igazi lelki megújulást nyújthat,
lelkesítést adhat a szeretet útján egy-egy
zarándokút, de nem lehet kibújni a mindennapi felelősség alól.
Vannak, akik csak alkalomszerűen
vallásosak. Például Húsvét tájékán, mert
az olyan sok finomságot és meglepetést
tartogat. A gyermekek is izgatottan keresik meg a húsvéti nyuszit. Persze, ezzel
nincs is semmi baj. Csak az ember hajlamos a húsvéti időben megfeledkezni
arról, hogy ahhoz, hogy Jézus eljusson
a feltámadásig, előbb engedelmességből
és szeretetből végigjárta a szenvedések
útját. „Senki sem szeret jobban, mint
az, aki életét adja barátaiért” (Jn 15,13).
Jézus útjának ezt a részét, a nagyböjti
időszakot már kedvetlenebbül fogadjuk,
mint a Húsvétot.
A keresztény ember Jézus társa a zarándokúton, együtt Máriával, Veronikával és Cirenei Simonnal. Számára még
tart a Kálvária útja a földön. Akarjuk-e,
hogy Jézus Krisztus élettel, az élet bőségével, boldogsággal halmozzon el bennünket? Ehhez végig kell járnunk Jézus
keresztútját ahhoz, hogy elérjük életünk
húsvétját.
Vállalnunk kell mindennapi áldozatainkat a családban, a társadalomban,
Isten Tízparancsolatának iránytűjével
a zsebében. Talán a Tés környékén túrázók zsebében még ott van az iránytű
is, nemcsak a mobiltelefon. Egy igazi
túrázó, zarándok zsebéből biztos nem
hiányozhat!

Az ember Jézus nyomába csak tevőlegesen szegődhet! Úgy, hogy nemcsak
hallgatja az Isten szavát, de meg is cselekszi azt. Jézus mondja: „Nem jut be
mindenki a mennyek országába, aki
mondja nekem: – Uram, Uram! Csak
az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát”
(Mt 7,21).
„Aki bennem marad és én őbenne,
az bő termést hoz… Azáltal dicsőül meg
Atyám, hogy bő gyümölcsöt hoztok, és a
tanítványaim lesztek” (Jn 15,5.8).
Egy erdélyi ferences atya mondta, s ez
minden keresztény hívőre vonatkozik:
„Egyetlen dolgom van: árasztani és közvetíteni a szeretetet.”
Mennyire boldogok vagyunk, ha valami sikerül az életünkben! Lehet ez
egy apró, vagy egy komolyabb siker,
eredmény. De mennyivel inkább kell
örülni annak a teljesítménynek, amely
nemcsak emberi elvárás szerint, de lelkiismeretünk számára is nyugalmat és
boldogságot jelent!
Kalkuttai Szent Teréz anya mondta:
Elsősorban akkor járunk Jézus nyomában, ha megszabadítjuk szívünket minden önzéstől. Így leszünk képesek arra,
hogy szeressük Jézust, és jelenlétét megéljük életünkben.
„Ha tudni akarod, milyen nagy az Isten iránti szereteted, vizsgáld meg, mekkora a felebaráti szereteted.” (Nagy Szent
Gergely pápa).
Legyünk hát képesek életünkben a
szeretet napi megélése által jó, egészséges, Istennek tetsző szőlőt teremni és
ezzel igazán jó példát mutatni gyermekeinknek, embertársainknak ebben a
keserűséggel teli világban.
Füle Lajos

Kövesd a példát!
A szőlőtő tudja a maga dolgát:
kihajt s terem, ha harmatot, ha fényt lát.
Ég, föld segít, tovább ne tékozolj hát,
lelkem, hanem kövesd a példát!
Ezen gondolatok jegyében szeretnék
Tés minden lakójának kellemes, szép,
áldott Húsvétot kívánni!
Dasek Viktor
plébános
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„Amim van, azt adom neked...”
Ezzel a bibliai mondattal (ApCsel.3,6.)
zárul a cikk, amit a Bethesda Gyermekkórház egyik orvosa írt.
Arról számol be, hogy időről időre orvosok és ápolók kérik át magukat a
gyerekek mellől felnőtt COVID osztályokra, hogy segítsék az ott dolgozók
munkáját, akár hónapokon át. „Amim
van, azt adom neked...” – mondják, a
bizonyára máshonnan is érkező önkéntesek. Kimerült kollégáiknak pontosan
erre van szükségük. Szép gesztus, példás
küldetéstudat, életmentő szolidaritás!
Jó ilyenről hallani, de még jobb hagyni,
hogy minket is magával ragadjon a példa! Adjuk mi is, amink van, mert ezekben az embert próbáló időkben még
inkább jó megélni a kölcsönös egymásrautaltságot, erősíteni a bizalmat és az
összetartozás érzését, segíteni másoknak és látni örömüket.
Adjuk, amink van? De mink van még,
amikor azt érezhetjük, hogy mindentől megfosztott a vírus? Elveszi tőlünk
mindazt, ami a húsvéthoz hozzá tartozik: nem – vagy csak alig – lesz vendégjárás, utazás, nagycsaládi sütés-főzés,

locsolóvers, kölni, baráti és rokoni találkozás, mulatozás. Sokaknak az anyagi
tartalékuk is megcsappant, az egészségről nem is beszélve.
Eszembe jut újra a végtagok nélkül
született fiatalember. Ő sok lelki küzdelem árán megtanulta, hogy inkább ad
hálát azért, ami van, mint hogy keseregjen azon, ami nincs. Rájött, hogy bár
keze, lába nincs, de annyi mindene van,
amivel örömöt szerezhet másoknak!
Sokan erre is azt mondják, hogy már
lelki kincseket sem tudunk adni. Mert
az sincs. Egy év alatt felőrölte a járvány.
Nincs már türelem, béke, remény erő,
öröm. Lehet. De akkor kérjünk Attól,
Akinek van! A húsvét arról szól, hogy Isten maga mondja az embernek, nekünk,
hogy „amim van, azt adom neked”! A
szívemet, az erőmet, a segítségemet!
Mindent, amim csak van! A Fiamat is –
szenvedésre és halálra, hogy neked bocsánatod, békességed, örök reménységed lehessen! Aki kér, az kap. Bőséggel.
Úgy, hogy másnak is jut belőle!
A boltban, sőt már a bolt előtt sorba
kell állni – Isten előtt soha sem! Az imádság a lélek lélegzetvétele – és nem kell

hozzá oxigénmaszk vagy lélegeztetőgép!
Az emberek között tartani kell a távolságot – Isten pedig egészen közel jön! A
járvány nyomán arat a halál – Jézus pedig a halál fölött arat győzelmet!
Van, aki megkérdezi: Mit érek vele, ha
hiszek Neki, ha hiszek Benne? Jó kérdés!
Főleg, ha Annak tesszük fel, Aki a leghitelesebb választ adhatja meg. Mit érek
vele, ha hiszek? Szabad kérdezni. De
még jobb kipróbálni! És akkor a járvány
ellenére is boldog lesz az ünnep, gazdag
lesz a lelkünk. Ebből a gazdagságból pedig juthat másoknak is. „Amim van, azt
adom neked!” Minél többen tesszük ezt,
annál inkább gyógyul a világ! Mert az a
Jézus osztja benne az áldást általunk is,
Aki az első nagypénteken mindent odaadott értünk.
Aki Nála keresi a boldog ünnepet,
nem fog csalódni!
Hitet újító, békességet hozó, áldott
húsvétot kívánok minden kedves Olvasónak!
Dr. Zsednai Józsefné
evangélikus lelkész

Egyházi húsvéti szertartások
Katolikus húsvéti szertartások

Evangélikus istentiszteletek a templomban

Március 31. (Nagyszerda)

16:30 Keresztút

Április 1. (nagycsütörtök) 14:00 Istentisztelet

Március 31. (Nagyszerda)

17:00 Szentmise

Április 2. (nagypéntek)

Április 1.

(Nagycsütörtök) 16:00 Szentmise
az Utolsó Vacsora emlékére

Április 2.

(Nagypéntek)

Április 2.

(Nagypéntek)
16:00 Nagypénteki
szertartás, „csonkamise”

Április 3.

(Nagyszombat) 15:30 Húsvéti vigília
Szentmise és feltámadási körmenet

Április 4.

(Húsvét vasárnap) 9:30 Szentmise

Április 5.

((Húsvét hétfő)

15:30 Keresztút

9:30 Szentmise
keresztelővel

Ételszentelés április 3-án Nagyszombaton, a 15:30-kor
kezdődő Húsvéti vigília Szentmise és feltámadási körmenet után a tési plébániatemplomban.

14:00 Istentisztelet

Április 4. (húsvét vasárnap) 14:00 Istentisztelet
Április 5. (húsvét hétfő)

14:00 Istentisztelet

Az Istentiszteletek a templomban lesznek, most, a járvány
miatt, úrvacsoraosztás nélkül. Az igehirdetések a Tési Evangélikus Egyházközség Youtube csatornáján, illetve Facebook
oldalán visszanézhetőek.
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1%
Itt van az adóbevallások időszaka. Szerencsére van Tésen néhány szervezet
melyeknek nagy segítséget tudnak
nyújtani adójuk 1%-nak felajánlásával.
Kérünk minden kedves lakost, hogy
adja valamelyik helyi egyesületnek az
1%-ot. Nincs más dolga, csak jeleznie
kell a munkáltatója felé, hogy rendelkezni kíván az 1%-ról, és leadja az általa kiválasztott szervezet adószámát.
Ne feledkezzenek meg az egyházi 1%ról sem! Nagy örömünkre a lista idén
tovább bővült egy új tési egyesülettel,
a Tési Tömegsport Szabadidő és Kulturális Egyesülettel, rövidebb nevük: Tési
Tömegsport Klub.
• Bakony Virágai Hagyományápoló
Egyesület adószáma: 18933565-1-19
• „A Helyi Közművelődésért és Kultúráért” alapítvány
adószáma: 18917231-1-19
• Múlttal a Jövőért Egyesület
adószáma: 18517941-1-19
• Magvetés alapítvány adószáma:
18285408-1-19
• Tési Tömegsport Szabadidő és
Kulturális egyesület adószáma:
19281500-1-19
• Alba Regia Barlangkutató Csoport
adószáma: 190097628-1-07
• Frakk Várpalota és Környéke Állatvédő Egyesület: 18937813-1-19
Az egyházi 1%-ot az alábbiak szerint lehet felajánlani:
• Magyarországi Evangélikus Egyház
technikai száma: 0035
• Magyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011
• Magyarországi Református Egyház
technikai száma: 0066

Gólyahír
Örömmel köszöntjük
a közelmúltban született
tési lakosunkat

Rotter Karolinát.

Édesanyja Rotterné Hajas Edina,
édesapja Rotter László.

Gratulálunk nekik, jó egészséget kívánunk Karolinának
és szüleinek egyaránt!
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Hírmozaik
Óvodai beiratás időpontjai
Értesítjük az érintett családokat, hogy a
2021/2022-es nevelési évre az óvodai beíratás az alábbi időpontokban lesz:
2021. április 27. 8:00 órától – 16:00 óráig
2021. április 28. 8:00 órától – 16:00 óráig
A részletekről Tobak Márta intézményvezetőtől kérhetnek tájékoztatást a
06/88 469-306-os telefonszámon vagy a
tesovi@gmail.com e-mail címen.

Ágaprítás
Egyre többen érdeklődnek a tél folyamán
beszerzett ágaprító gép közösségi használatával kapcsolatban. Mivel a képviselő-testület érdemi ülést még nem tudott
tartani, nem született végleges megoldás
a kialakítandó rendszerről. Ami bizonyosra vehető, hogy igény szerint a tési
lakosoknak díjmentesen ledarájuk a ház
körül – metszésből, ritkításból, fakivágásból stb. – keletkezett hulladékát. A lényegi kérdés a keletkezett darálék sorsát
illeti. Mivel az önkormányzatnak nincs
eszköze, amin elszállítsa a darálékot, a
legjobb lenne, ha a tulajdonos újrahasznosítaná komposztálással, a földbe történő visszaforgatásával, vagy egyszerűen
talajtakaróként a vetemények virágok
közé. Egy-két év alatt kiváló humusz,
tápanyagot visszapótló adalék lesz belőle. A vírus miatti szigorítások feloldása
után nekilátunk a feladatnak, addig is
jelezzék igényüket az önkormányzatnál!

Terméskő
Feleslegessé vált terméskövét elszállítjuk
akár nagy tételben is! Információ: Juhász
István +36/20/516-9304

Elhasznált háztartási olajok
és zsírok gyűjtése
Örömmel értesítjük a környezettudatos
lakosságot, hogy immáron Tésen is lehetőség nyílt a használt háztartási olajok és
zsírok gyűjtésére. Egy sárga színű 240 literes műanyag konténer áll rendelkezésükre a kultúrház oldalánál elhelyezve. Ebbe
az edénybe tudják elhelyezni a műanyag
flakonokba – vizes vagy üdítős palack,
eredeti étolajos flakon stb. – összegyűjtött
anyagokat. Kérjük a flakonokat jól zárják
le, ne tudjanak kifolyni, megóvva ezáltal
az edény környezetének tisztaságát!

Maradék maszkok
Felhívjuk a tisztelt lakosok figyelmét,
hogy a tavalyi beszerzésből korlátozott
számban maradtak még maszkok, amelyekből igény esetén kérhetnek. Aki szeretne hozzájutni, húsvét után kopogjon
be a hivatalba és a kollégák segítenek.

