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JelenTÉS a XXVI. Kárpát-medencei
Regöscserkész-táborról
A Magyar Cserkészszövetség és a Regös
Alapítvány 2015. június 26. és július 5.
között tartotta a XXVI. Kárpát-medencei Regöscserkész-táborát, amelyet hagyományosan a Szövetség Regös szakága
szervezett. A regöscserkészek nemcsak
nyáron, hanem egész évben azzal foglalkoznak, hogy a magyar népi kultúra hagyományai minél több gyerekhez eljusson, és át tudja élni. A nyári tábor idén
Tésen volt. Íme egy beszámoló az egyik
táborlakótól:
Jó levegő; barátságos, mindig vidáman
köszönő emberek; nyugalmas, forgalommentes utak; és a tájat a kopár fennsíkról
szemlélő hatalmas szélmalmok jellegzetes látványa. Veszprém, Székesfehérvár,
Szeged és Miskolc nagyvárosai után egy
kis nyolcszáz lelkes faluba, Tésre költözött idén az immáron XXVI. Kárpát-medencei Regöscserkész-tábor.
Ezúttal a tábor tényleges helyszíne
nem egyetlen iskola volt, hanem szinte az egész falu: a művelődési háztól az
evangélikus parókiáig, a szélmalmoktól
az általános iskoláig, valamint az éjszaka
zenéjét szolgáltató békás tótól a Bakony
erdejeiben található Római fürdő vízeséséig minden. A helyszínek változatossága
a programok változatosságát is segítette.

Az altáborvezetők kreativitásának – vagy
ahogy a táborban sokszor lehetett hallani:
„krelyativitásának” – a helyszín így nem
szabhatott határt. A kiscserkészek Süsü, a
sárkány és barátai kastélyát, a cserkészek
a kalotaszegi Magyarókereke faluját, a
gimnazisták a szintén kalotaszegi Mérát,
valamint a felnőttek a bakonyi betyárok
világát találták meg, élesztették fel ebben
a kis faluban, Tésen. A község megtelt
élettel: 250 gyerek és fiatal dalával, játékával, cifra táncának dübörgésével és
csujjogatásával. Olyan élet volt itt éjjel és
nappal, mint amilyet Fodor András megírt az Énekmondó című versében:
„… hajnal felé
dübög a kocsma földje, érzem
szilaj legények lába döng
a sodró, cifra tánc hevében.”
Népszokások, néptánc, népdalok, népi
játékok és temérdek népi kézműves…
a regöstábor idén is hozta a formáját.
Ahogy az egyik résztvevő megállapította: „úgy ápolom a magyarságom,
hogy közben ezt nagyon élvezem;
magyarabb magyarként térek haza
évről évre”. Az ilyen reakciók után boldog mosollyal mondhatják a szervezők,
hogy a küldeTÉS teljesítve, idén Tésen,
jövőre máshol, de mindig itthon. Ez a tíz

nap évről évre feltölt a néptánc, népzene,
népdalok, a hagyományaink utáni vág�gyal. Aki eddig nem néptáncolt, együttest keres; aki eddig nem énekelt, kedvtől függő népdalra fakad; aki eddig nem
ismerte a táncházak világát, felfedezi azt;
akinek eddig nem voltak határon innen
és túl barátai, akikkel nem tud személyesen találkozni, otthon teli postafiókot
talál, aláírás az e-mailrengetegben: barátod a regösből.
A regöstábor egy életérzés. Ha valaki
ide eljön, akkor egyszerűen nem lehet
innen hazavinni, itt akar maradni egész
évben – lélekben itt is marad, legalábbis vissza-visszabarangol az emlékekbe.
A regös mindig menő, mert az erejét a
magyar nép kultúrájának kifogyhatatlan
tárháza alkotja. Évről évre sok régi és új
résztvevő, majd barát tölti meg a tábort.
Az újak egy napig újak, aztán már ők is
tagjai ennek a több száz fős családnak!
Köszönjük tehát mindenkinek, falusinak és segítőnek, akik lehetővé tették,
hogy idén Tésen ismét egy felejthetetlen
Regöstáborban lehetett részünk.
Még több információt rólunk és a
programjainkról a honlapunkon található a www.regos.cserkesz.hu címen.
regöscserkészek
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Tanulságok a TÁBOR kapcsán
Mint tudják, július elején Tésen rendezték meg a XXVI. Kárpát-medencei
Regöscserkész-tábort. Ez idő alatt sokat
voltam a táborozók között, részint azért,
mert meghívtak bizonyos rendezvényeikre, részint azért, mert a tábor logisztikai ellátásában az önkormányzatnak is
szerepe volt. Sok egyeztetés zajlott köztem és a táborvezető, Varga Péter között.
Az is előfordult, hogy csak úgy, néhány
percre átnéztem hozzájuk az iskolába.
A tíznapos tábor kapcsán sok tanulság
fogalmazódott meg bennem és a Testületben. Látva a több korosztály gondtalan együttlétét remény töltött el, de szerintem mindenkit, aki csak találkozott
velük. Tisztelettudóan előre köszöntek
bárkivel is találkoztak a faluban. Fegyelmezetten tették a dolgukat, bármit
is csináltak, miközben derű sugárzott
az arcukról. Öröm volt közöttük lenni.
Intelligens élet költözött közénk néhány
napra. Sokat tudnék mesélni róluk, az
együtt töltött időről, de erre bizonyára
kevesebben kíváncsiak.

Tanulságokat említettem, amiből most
néhányat papírra is vetek. A Testület
számára a legfontosabb tanulság, hogy
képesek vagyunk hasznosítani az önkormányzat ingatlanjait, sőt bevételünk is
származhat belőle. Alkalmasak lehetünk
alacsonyabb komfortfokozatú, de nagy
létszámú táborok – például zarándokok,
hittanosok, sportolók, cserkészek és még
ki tudja mennyiféle – fogadására. Persze
áldoznunk is kell rá. Bizonyos épületeket,
épületrészeket alkalmassá kell tennünk
ennek a tevékenységnek a felvállalásához. A cserkésztáborral összefüggésben
felújítottuk az iskola épületében lévő zuhanyzókat, a gyakorlati termet és a nagytermet. A jövőben ugyanezt kell tennünk
a mosdóhelyiségekkel is, és bizony a tantermek között is akad még olyan, amelyik régen látott már munkáskezeket.
Természetesen foglalkozni is kell ezzel
a lehetőséggel, mert csak úgy maguktól
nem találnak ránk a különböző szervezetek, de a cserkészek közül már többen
felajánlották a segítségüket. Vannak ilyen
témájú internetes oldalak, melyeken érdemes regisztrálni. Szervezetek is vannak, akik táborok szervezésével foglalkoznak, velük is érdemes lehet felvenni a
kapcsolatot. Előbbieknek a lényege a propagálás: minél többen tudják meg, hogy
Tésen lehetőség nyílik táborozásra.
Az is tanulság számunkra, hogy a
Tésiek szeretik a kulturált vendégeket.
Más dolgokkal ellentétben senkitől sem
hallottunk vissza rosszalló megjegyzést
vagy véleményt. Akivel csak beszéltünk,
elégedetten nyilatkozott a táborlakókról,
sőt voltak olyan vélemények is, hogy költöztessük ide ezeket a gyerekeket. Bárcsak megtehetnénk…
FBI

Álláshirdetés!
Gyártósori operátor munkakörben Hölgyek
és Urak jelentkezését várjuk!
A munkavégzés helye Veszprémben van.
Szerződéses járattal a bejárás biztosított.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, szeretettel várjuk 2015. augusztus
26-án 15 órakor a Tési Általános Iskolában tartandó tájékoztatóra és tesztírásra.

Rövid falunapi
értékelő

A közelmúltban gyűlt össze a falunapot
szervező csapat egy értékelő beszélgetésre. Mivel eddig ilyenre nem volt példa,
örömmel fogadták el a meghívásomat.
Mindenki elmondhatta, és el is mondta
a véleményét.
Alapvetően a kulturális műsorokkal mindenki elégedett volt. Sok fellépő és széles
műfaji választék jellemezte a programot.
Ahogy néhányan megfogalmazták: minden
korosztály talált magának tetsző elemet.
Követve más települések tapasztalatait,
úgy döntöttünk, hogy megteremtjük az
adományozás lehetőségét a látogatók számára. Azt is megbeszéltük, ha valaki legalább 300 Ft-tal támogatja a rendezvényt,
az kap egy gulyásjegyet. Ebből az ötletből
is származott némi bevételünk.
A gulyás is egyértelmű sikert aratott
mind a támogatók, mind a fellépők körében. Szerencsére sikerült „megfőznünk”
Szabó Lászlót, hogy álljon be újra az üstök mögé. Így idén újra fogyasztható volt
a Tési Falunapok egyik minőségi és sokak
által kedvelt védjegye: a babgulyás. A Radarezred fúvószenekarának parancsnoka
mondta:
– Polgármester úr! Számomra ez az utóbbi évek legfinomabb babgulyása volt.
– Büszkék is vagyunk rá! – tettem hozzá.
A többhelyszínes rendezés viszont már
nem aratott egyhangú sikert. A szervezők
részéről még csak-csak egyetértés mutatkozott, de az általam megkérdezett tésiek
között már megoszlott a vélemény. Volt,
akinek kifejezetten tetszett, hogy dinamikus volt a rendezvény: lehetett jönni-menni, de olyan is volt – főleg a főzőverseny
résztvevői között –, akik pont az ellenkezőjét érezték, mondván, nem történt körülöttük semmi, kevesen mozogtak arrafelé.
Talán már unják, de azért újra leírom:
számunkra minden vélemény fontos és tanulságos. Kora ősszel ismételten összeül a
szervezőcsapat, hogy keretet adjon a jövő
évi rendezvényeknek. Ekkor fogjuk eldönteni, milyen legyen az a Falunap. Újra
kérek mindenkit, aki fontosnak érzi ezt
a témát, ha ötlete, véleménye van, ossza
meg velünk! Talán hihetetlenül hangzik,
de örömmel veszünk mindent, kritikát is,
amennyiben az indulatoktól és személyeskedésektől mentes! Van a hivatalnak postaládája, dobhatnak be oda üzenetet, de
írhatnak a tes@tes.hu e-mail címre, valamint a facebookon is megtalálnak minket.
Azoknak is várjuk a jelentkezését, akik
részt kívánnak venni a szervezési munkákban. Nem célunk senkit sem kizárni,
mindenki jöhet, aki tenni szeretne a településünkért.
Fodor-Bödös István
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Augusztus 20.
Augusztus 20. az egyik legősibb magyar
ünnep, Szent István király ünnepének
napja. A keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja.
II. János Pál pápa 1987. november 13án, a magyar püspökök hivatalos látogatása alkalmával beszédében így szólt
első szent királyunkról:” Az ő nagy személyisége, bölcsessége, gondoskodása,
Péter széke iránti ragaszkodása, főként
pedig gyermeki szeretete Isten Anyja
iránt legyen számotokra példa és vigasztalás.” A magyar katolikus egyház ebben
a szellemben ünnepli az országalapító
szent királyt, akinek élete a századok folyamán összeforrt a magyarság életével.
István király a pápától a koronázáskor
apostoli keresztet és apostoli címet is kapott. „István valóságos apostol volt, aki
az uralkodása során kereszténnyé tette
egész nemzetét” – mondta róla II. Szilveszter pápa. Püspökségek felállításával
megszervezte a katolikus egyházat az
országában, és a 12–13 ezer Kárpát-medencei település templomai közül több
száznak lett védőszentje, többek között
a tési római katolikus templomnak is.
Templomokat építtetett, elrendelte, hogy
minden 10 falu építsen egy templomot.
Törvényei és intelmei a magyar törvényhozás vezérfonalai voltak ezer éven át.
Forrás: Internet


GYÁSZJELENTÉS
„Nincsen tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus
Jézusban vannak.” (Róm 8:1)
Az egyházi szolgálat Urának kegyelmes
döntése értelmében Szilas Attila evangélikus lelkész nyolcvan évig tartó földi küldetése július 20-án véget ért.
Lelkészként szolgált Dániában, a venezuelai Caracasban, Budavárban, Tésen.
Nyugdíjasként a várpalotai gyülekezetben
talált otthonra. Életének ajándékaiért hálát
adva, békességgel és reménységgel várta a hazahívó szót.
Szerettei július 30-án szűk családi körben
vettek tőle búcsút Budapesten. A budavári, a tési és a várpalotai gyülekezet az augusztus 2-i istentiszteleteken emlékezett
meg róla.
Szeretetét és életének minden szolgálatát
megköszönve Isten irgalmába ajánlja őt:
a várpalotai és a tési
evangélikus gyülekezet közössége
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A vezetés cselekvést jelent
„A vezetés cselekvést jelent, nem pozíciót”
Donald H. McGammon szavaival szeretnék köszönteni minden Kedves Olvasót!
A Napsugár Óvodában 2015. augusztus 16-tól egy éves időtartamban én fogom ellátni az óvodavezetői teendőket.
Ennek kapcsán szeretnék bemutatkozni
önöknek.
Hivatásom választása gyermekkoromra vezethető vissza, 12 éves korom körül
már szívesen vigyáztam unokanővérem
gyermekeire. Szerettem énekelni, rajzolni, barkácsolni, hangszeren játszani.
Így azt gondoltam a gimnázium elvégzése után, hogy nem is lehetek más, mint
óvónő. Nyíregyházán 1984-ben óvónői
oklevelet szereztem, házasságkötésem
után Veszprémben folytatódott pályafutásom a Csillag úti Óvodában, majd a
Ringató Óvodában. 1994-ben egy szép
őszi napon jártam életemben először
Tésen. Rögtön beleszerettem a faluba,
és nem sokkal utána megvettük a házat,
amiben azóta is élünk. A rá következő
évben sikerült Várpalotán a Mártírok úti
óvodában, majd a Kölyökvár Óvodában
folytatni óvónői munkám.
A Veszprémben töltött évek alatt ismerkedtem meg Veszprém megye élő
népművészetével, és varázslatos világa
magával ragadott. Különösen vonzott
a tárgyi alkotó művészet, így 1996-ban
népi játszóházi foglalkozásvezetői végzettséget szereztem, majd népi játékok
és kismesterségek oktatója lettem textiljáték-készítő szakmában. Számos alkotó tábor résztvevője voltam abban az
időben, több önálló kiállításom is volt
megyénkben és Budapesten. 1999-ben
felkértek a Pétfürdői Kolping Katolikus
Szakiskolába népi kismesterség szakoktatói munkakör betöltésére. Sajnos
több szakma megszűnése után válaszút
elé kerültem, így örömmel vállaltam az
iskola könyvtári állományának gondozását. 2011-ben informatikus–könyvtáros
diplomát szereztem informatikai menedzser szakirányon a Nyíregyházi Főiskolán. Azonban be kell vallanom, pár év
elteltével éreztem a könyvtár „csendje”
nem az én világom, hiányozni kezdett a
nyüzsgés és az alkotás.
Két éve történt, hogy kedves hangvételű levelet kaptam a facebookon. Egy volt

óvodásom írta, aki a legelső ovis csoportomba járt még Nyíregyházán. Petikéből
azóta Péter lett és három fiúgyermek
édesapja. A legidősebb akkortájt került
óvodába, és azt írta, hogy nagyon nehezen illeszkedett be az óvodai közösségbe.
Akkor jutott eszébe az ő szeretett Zsuzsa
nénije. Elhatározta, hogy megkeres, és
hamarosan rátalált a profilomra. A levélben sok óvodás emlékét felidézte, majd a
végére ezt írta: azt kívánom mindhárom
gyermekemnek, hogy olyan óvónője legyen, mint ön volt nekem, annak idején.
A levelet azóta is féltve őrzöm, és ez a pár
sor felszínre hozta bennem mindazt, ami
igazán hiányzik…
Ez év elején beiratkoztam a Kodolányi
János Főiskola Közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga szakirányra. Több
óvodába nyújtottam be pályázatom és
önéletrajzom abban bízva, hogy a következő nevelési évet már óvodában
kezdhetem. Idén ünnepelhettem közalkalmazottként 30 éves jubileumomat
kollégáim körében, amely szép lezárása
lett a Kolping iskolában töltött tizenhat
évemnek.
Így nagy örömmel fogadtam a képviselőtestület döntését és bizalmát. Lelkesedéssel és izgalommal várom az előttem
álló feladatokat, egyben új kihívásnak is
tekintem. A Napsugár Óvoda vezetőjeként az intézményben olyan értékeket
szeretnék közvetíteni, ahol az igényesség, a kiszámíthatóság, egymás elfogadása és tiszteletben tartása alapvető
emberi magatartás, és ez megnyilvánul
a gyermekek szeretetteljes nevelésében,
a szülői és munkatársi kapcsolatokban
egyaránt. Vezetői munkámmal elsősorban óvodánk gyermekeit kívánom szolgálni, mindenkori érdekeit képviselni.
Hiszem, hogy a menedzserszemléletű
vezetési gyakorlat hat a mindennapi pedagógiai munkára. Szeretném megőrizni
az idén 40 éves óvoda hagyományait, ünnepeit. A környezet szeretete és védelme
továbbra is legyen kiemelt feladat.
Mindezek megvalósítása csak csapatmunkában lehetséges, munkatársakkal,
szülőkkel, fenntartóval. Vezetői munkámat a külvilág iránti nyitottság jellemezze, és szeretnék óvodánknak szélesebb
körben elismertséget szerezni.
Grám Lászlóné Zsuzsa
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Könyvtári élet
Olvasni gondolkodás nélkül értelmetlen
dolog. Gondolkodni olvasás révén szerzett
ismeretek nélkül szinte lehetetlen. Az olvasás a normális élet része. A szülő képes
megszerettetni a gyermekkel az olvasást.
Ezt egész kicsi korban kell kialakítani. Ha
megfelelően vetettük el az olvasás magját, a
gyermek szívesen fog búvárkodni a könyvtárban. Sokat segít neki az órákra való
felkészülésben, folyamatosan gyarapodik
ismerete, a könyv- és a könyvtárhasználat
révén előnyre tesz szert kevésbé érdeklődő
társaival szemben. Az olvasás egy olyan
folyamat, amely megmozgatja az ember
szellemét, fantáziáját, egész lényét.
• Könyvtári hírek:
Új könyvek érkeztek! Íme, néhány közülük: Dan Brown: Inferno, DaVinci kód;
Ken Follett: A megfagyott világ, A titánok bukása, Az örökkévalóság küszöbén;
Pittacus Lore: Hetedik bosszúja; Tolkien:
A hobbit; Philippa Gregory: A sötétség
rendje; Agatha Christie: A lányom mindig a lányom, A Bertram Szálló; George
V. Higgins: Ölni kíméletesen; Maros Edit:
Hűvösvölgyi suli I., II., IV., V.; Kate Morton:
Titkok őrzője; Háy János: Hozott lélek;
Rejtő Jenő: A három testőr Afrikában.
Az alábbi folyóiratok is rendelkezésére
állnak az olvasóknak: Kiskegyed, CHIPmagazin, Kerti kalendárium, Praktika és
Rubicon.
• Megújulunk!
Önkormányzatunk pályázatot adott be
könyvtárunk felújítására. Örömmel tudatom, nyertünk! A felújítás elkezdődött. Ez idő alatt a könyvtár zárva tart,
természetesen a újranyitás időpontjáról
tájékoztatni fogjuk a lakosságot.
• Örömhír! Megérkeztek a várva várt új
számítógépek. A már meglévő két gép
mellett most már két modernebb számítógép is a látogatók rendelkezésére áll.
• A közeljövő könyvtári programja:
2015. október 15-én, csütörtökön 1530kor Gryllus Dániel és Lackfi János „Feldaraboljuk a végtelent” című zenés irodalmi
előadása lesz látható. Kicsiket és nagyokat
szeretettel várunk! A programok a könyvtárellátási rendszer (KSZTR) keretében
valósulnak meg.
Továbbra is mindenkit szeretettel várok,
csütörtökönként 1400 órától 1800 óráig,
szombatonként 900 órától 1100 óráig.
Borbásné Hajni, könyvtáros

2015. augusztus

Kedves Tésiek!
Szeretettel és tisztelettel köszöntök
minden kedves Tési Lakost és minden
kedves Olvasót. Beke Zsolt berhidai plébános, helyettes esperes vagyok. Sokak
számára nem vagyok ismeretlen, hiszen
2003 és 2004 között Tremmel Lőrinc esperes plébános úr nyugdíjba vonulása
után voltam Tésen is plébános.
Bizonyára már többen hallottak róla,
hogy 2015. augusztus 15-től a veszprémi
érsek úr újból rám bízta a Tési Római Katolikus Plébánia és Egyházközség vezetését. Érsek úr ezen irányú kérését nagy
tisztelettel fogadtam, hiszen sok szép
emléket őrzök szívemben Tés községről
és az ott élő hívekről, lakosokról. Mindig
nagy örömmel lépem át a község határát.
Bízom benne, hogy ez az elkövetkezendő
időben is így lesz. Hiszek benne!
Amikor az ember elfogad megtisztelő
feladatokat – s ezen esetben is ez így van –,
akkor mit is mondhatna, írhatna a híveknek, lakosoknak? Erre a kérdésre annyit
szoktam válaszolni, hogy: nem szeretek
ígérgetni! Próbálok megtenni mindent,
ami erőmből, tehetségemből telik a Jó
Isten dicsőségére és a reám bízottak lelki üdvösségére! Próbálok mindig papi
jelmondatom szerint szolgálni: „Ne félj!
Ezentúl emberhalász leszel.” (Lk. 5,11b.)
Próbálok s akarok szolgálni, hogy méltó lehessen az Istendicséretem! Erre próbálom a híveket és minden jó szándékú
embertársamat is irányítani!
Többek részére már ismeretes a személyem és a szolgálati helyeim: Berhida,
Peremarton Gyártelepi Egyházközség és

Idősek Otthona, Ősi, Küngös, Csajág és
Balatonfőkajár Egyházközségei és plébániái. Augusztus 15-től a Tési Római
Katolikus Plébánia is hozzám tartozik.
Sok az ellátandó szolgálat, feladat, de a
Jó Isten kegyelméből megvalósítható.
Érsek úrral való megbeszélésem szerint – mivel egymagam látom el előbb
említett területek lelkipásztori szolgálatát a Római Katolikus Egyház nevében – minden vasárnap és ünnepnap 18
órai kezdettel tudok majd Tésre menni.
Természetesen a karácsonyi, húsvéti és
nagyobb ünnepek előzetes egyeztetések szerint lesznek majd liturgikusan
megünnepelve, illetve ha lesz káplán a
berhidai plébánián (most sajnos nincs),
akkor délelőtti időpontok is majd lehetségessé válnak.
A tési plébánián továbbá lesz a plébániának hivatali helysége is, ahol a kéréseikben segíteni fogok, illetve telefonos
elérhetőség, segítségkérés is megoldott a
nap minden szakában.
Mindenkit szeretettel hívok és várok a
szentmisékre. Legelső hivatalos alkalom,
amelyet már én tartok, 2015. augusztus
15. (szombat) 1800 óra lesz. Majd ezt követően vasárnap, 16-án szintén 1800 óra.
A továbbiakat pedig a plébánia hirdetni
fogja. Lesz minden héten hét közben is
szentmise és elsőpénteki napokon is.
Maradok imádságos szeretettel és tisztelettel, kérve minden tési részére a Jó
Isten bőséges áldását:
Beke Zsolt
h. esperes–plébános

HelloWood tábor Tésen

Augusztus 11-én, annak a kánikulai napnak a fülledt estéjén nem várt hívás érkezett. Huszár András úr a HelloWood alapítványhoz tartozó Kft. ügyvezetője keresett. A 13-án, csütörtökön kezdődő táborukhoz kerestek új helyszínt. Egyeztetésünk
eredményeként másnap meglátogatott minket két kollégája, hogy a helyszínen tájékozódjon a körülményekről. A tapasztaltak alapján úgy döntöttek, hogy minket
választanak. Ennek köszönhetően augusztus 13–18 között ismét egy remek tábornak
leszünk házigazdái.
A tábor lakói 14–19 éves fiatalok, akik hat nap alatt különböző kreatív foglalkozáson fognak részt venni. A vezetéssel történt megállapodásunk szerint ők is tartanak
egy nyílt napot az érdeklődő tési gyerekeknek. A pontos dátumról külön plakáton
tájékoztatjuk a lakosságot, továbbá Facebook-on is hirdetni fogjuk.
Lesz fotózással kapcsolatos foglalkozás is, melynek keretén belül olyan feladatot is
kapnak a résztvevők, hogy az utcán járókelő tésiekről készítsenek portrékat. Természetesen ez a fotózás minden megszólított tési lakosnak a beleegyezésével történhet.
Erre a tevékenységre az Önkormányzat egy külön engedélyt fog a résztvevőknek átadni, melyen pecsét is lesz, így bárki le tudja ellenőrizni, hogy egy táborlakó szeretne
róla fotót készíteni.
Bízom benne, hogy ezúttal is élményekben gazdag tábor helyszíne leszünk és a
HelloWood-os fiatalok is legalább annyira a szívükbe zárnak minket tésieket, mint a
Regöscserkészek. 
FBI
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Készülődés a tanévkezdésre
Még néhány nap hátravan a szünidőből,
ám nem árt időben elkezdeni a gyermekek felkészítését az iskolára. A hosszú
szünet után nem könnyű egyik napról
a másikra átállniuk a kötött napirendre.
Íme tíz hasznos tanács, hogy jól induljon
a tanév!
1. Aludja ki magát!
Már az iskolakezdés előtt szoktassuk
hozzá (illetőleg vissza…) a nebulót a
rendszeres lefekvéshez és felkeléshez. Ez
az egyik legfontosabb dolog, amivel elkerülhetjük – vagy legalábbis csökkenthetjük – a tanévkezdéssel gyakran együtt
járó idegeskedést, stresszt.
2. Csináljunk kedvet a tanuláshoz!
A gyerekek gyakran félnek az iskolakezdéstől, ilyenkor nagyon sokat segít,
ha felkeltjük az érdeklődésüket az iránt,
ami várja őket. Nem is olyan nehéz dolog! Beszéljünk a múlt év kellemes emlékeiről, a jól sikerült kirándulásról, arról,
hogy találkozik kedvenc osztálytársaival,
milyen új dolgokat fog hallani, megismerni stb.!
3. Mutassuk be az iskolát!
Az első osztályba lépő kicsiknek vagy
iskolaváltás esetén nagy segítség, ha a
gyermek nem a tanévnyitón látja először
az iskolát, ahol majd ideje nagy részét
tölti. Ha van rá lehetőség, mutassuk meg
a megszeppent kis elsősnek, milyen lesz
iskolája, lássa a mosdót, az ebédlőt, a
sportpályát. Sokkal magabiztosabban és
jobban érzi majd így magát az első napon!
4. Menjünk együtt megvásárolni a
szükséges iskolaszereket!
Hagyjuk, hogy ő válasszon ki egy-két
dolgot, ami később mindennapjainak része lesz: a hátitáskát, a tollat, a ceruzát,
a szótárat, a tornaruhát stb. Ez egy kellemes lehetőség arra is, hogy megértse
a gyermek: felelős a saját dolgaiért. Legyünk vele türelmesek!

5. Beszélgessünk az iskoláról!
Ez nagyon lényeges, mert ebből tűnik
ki a gyerek számára, hogy fontos nekünk,
amit tanul. De vigyázat! Az általános, kötelességszerű érdeklődés – „Na, milyen
volt a napod?” – semmit sem ér, és valószínűleg egyszavas válaszokat kapunk
rá. Mindig próbáljunk eredeti, egyéni
kérdéseket feltenni. Játszhatunk olyat is,
hogy a gyerek minden napját osztályozza
1-től 5-ig, utána megbeszéljük, hogy miért annyit adott, amennyit. Ebből például érdekes beszélgetés alakulhat ki.

6. Tanuljunk néha együtt!
Ha időnként segítünk a gyermeknek a
házi feladatában, abból látja, hogy fontos, amit tanul. Jó ötlet, ha valamelyik
tanár hetente egyszer olyan feladatot ad,
amit otthon valakivel együtt kell megcsinálni. Sajnos gyakran előfordul, hogy a
gyermek egyik szülője sem tud egy héten akár csak egyszer is rászánni fél órát
ilyesmire… Hogyan várja el az ilyen anya
vagy apa, hogy csemetéje lelkesedjen a
tanulásért? Hasonlóan hasznos az is, ha
kiakasztjuk a lakásban az iskolai rajzokat, esetleg egy jobban sikerült dolgozatot vagy a kirándulással, tanulmányi
versennyel kapcsolatos tudnivalókat.
7. Vegyünk részt az iskola életében,
rendezvényein!
Ezzel tudjuk talán legjobban megmutatni, hogy érdekel bennünket az, ami ott
történik. Nem utolsó szempont persze az
sem, hogy megismerkedhetünk a tanárokkal (nemcsak a fogadóóra „kellemes”
légkörében), más szülőkkel, és sok új
dolgot tudhatunk meg így az iskoláról.
8. Figyeljünk a gyermekre!
Ha megváltoznak étkezési vagy például
alvási szokásai, az annak lehet a jele, hogy
nehezen alkalmazkodik az új követelményekhez, esetleg a körülményekhez. Nem
lett-e más a viszonya, hozzánk, szülőkhöz

Köszönetnyilvánítás
Időről-időre akadnak olyan tési lakosok, akik önzetlen segítségükkel hozzájárulnak közös dolgaink előmozdításához. A Tési Híradó hasábjain keresztül is
szeretném nekik megköszönni.
Berkes-Mészáros Jánosnénak azt, hogy keresi-kutatja a munkalehetőségeket és
ennek köszönhetően néhányan el tudtak helyezkedni.
Varga Lászlónak és családjának, hogy munkagépeikkel kisegítenek minket,
amikor csak szükségünk van rájuk.
Stefanek Józsefnek, hogy kiégette a cserkészeknek a megformázott agyagmunkákat.
Fodor-Bödös István

vagy a testvéreihez? Szívesen beszél-e
arról, mit tanult és mi történt az iskolában? Ha nem mesél, pláne máról holnapra nem is szól többet ilyesmiről, azt jelentheti, problémái vannak a tanulással.
9. Olvassunk, olvassunk, olvassunk!
Együtt olvasni a gyermekkel a legjobb
módszer arra, hogy értékesen töltsünk
együtt valamennyi időt mindennap.
Egyúttal természetesen megtudjuk azt
is, mennyire képes már olvasni, mennyire figyel, milyen a szókincse stb. A közös
olvasás egy érdekes beszélgetés kiindulópontja is lehet!

10. Tartsunk rendszeres kapcsolatot
a tanárokkal!
Ez nagyon lényeges része a tanulás
segítésének. A pedagógusok időben jelezhetik az esetleges érzelmi, szociális
vagy tanulási problémákat. A dolog természetesen kétirányú: mi is adhatunk
értékes információkat a tanároknak. Jó,
ha szólunk nekik az olyan eseményekről,
változásokról, amelyek befolyásolhatják
a gyermek iskolai viselkedését. (Ilyen lehet egy családi betegség, válás, valakinek
a halála, a költözködés, az, ha valamelyik
szülő elveszti az állását vagy munkahelyet változtat.) A legtöbb tanár örül, ha
a szülő értesíti őt ilyen esetben, hiszen
végül is „egy csónakban eveznek”…
Forrás: Internet

Katolikus miserend
augusztus 20-ig
Augusztus 15-én 18 órakor Szűz Mária
Mennybemenetele (Nagyboldogasszony)
Augusztus 16-án 18 órakor Évközi 20.
vasárnap
Augusztus 20-án 17 órakor Búcsúi Ünnepi
Szentmise Államalapító Szent István Király
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Hittantábor

„Miénk ez a tér,
hol mindenkire
szerep vár...”

„Keressétek az Urat,
és az ő orczáját szüntelen„
I Kr. 16,11
2015. július 5-e és 10-e között tartottuk táborunkat az evangélikus
parókián, ahol a résztvevő fiatalok és gyermekek a bibliai Józsué
történetét ismerhették meg délelőttönként, délután pedig változatos szabadidős programokon vehettek részt. Íme,
két rövid beszámoló táborozó fiatalok tollából.
Már tavaly is voltam a táborban, az idei viszont teljesen új volt nekem, mivel csaknem
ötvenen voltunk. Ez egyáltalán nem baj, hiszen ez is mutatója annak, hogy milyen
sok gyermeket vonz a hit. Bár a barlangászás, sajnos, idén is elmaradt, ettől függetlenül minden program nagyon élvezhető volt. Mondhatnám akár a számháborúkat,
az éjszakai kincskeresést és még sok-sok mindent. Jártam a lány és a fiúszobában
is, sok mindenkivel beszélgettem, az összetett vélemény pedig határozottan az volt,
hogy nagyon jól érezték magukat. Én biztos izgatottan várom, hogy mikor hallom
legközelebb a fiúk csipkelődését, a lányok vicceit, a közös étkezéseket, még az esti
foci ellen sincs kifogásom! Szerintem kisebb összetűzéseken kívül mindenki mindenkivel kivételes és maradandó barátságokat kötött.
Ferenc Panna
Nagyon tetszett! Az első nap volt a legizgalmasabb, mert sok embert ismerhettem meg,
és Istent is bezárhattam a szívembe. Az egész úgy kezdődött, hogy jó nagy táskákkal
a táborba érkeztünk. Nagyon megörültem, mikor odaértem, hisz tavaly is voltam itt,
és nagyon tetszett. Újra láttam a rég nem látott barátaimat, lepakoltuk a táskákat, és
mentünk a templomba. Ott megismerhettük Csaba bácsit és Éva nénit, akik sokat meséltek nekünk, ezt követte a játékos ismerkedés, amely alkalmával jobban megismertük egymást. Egész héten sok volt a játék és a nevetés! Nekem az tetszett a legjobban,
amikor éjszaka világítós karkötőt kellett keresni az erdőben ( én nem találtam egyet
sem…). A nap végén megbeszéltük a történéseket. Minden nap imádkoztunk, történeteket hallgattunk Istenről, és sokat énekeltünk. Nagyon jól éreztem magam, szeretnék jövőre is menni.
Hivekovics Sára

Táncolni jó
Tésen, az iskola épületében került megrendezésre a néptánc tábor. Már minden
„táncoslábú” nagyon várta ezt a négy napot, ami rengeteg izgalmat rejtegetett.
Kemény tánctanulás vette kezdetét, de
mindenki élvezte, mert olyan tánccal ismerkedhettünk meg, amivel eddig még nem
találkoztunk. Szatmári táncot tanultunk. A
tánctanuláson kívül még más programok is
vártak ránk: kézműveskedés, néprajzi előadás, daltanulás, játékok. A tábor fénypontja a szombat este volt. A nagyobbak az iskolában alhattak. Hajnalban apró lámpások
fényétől volt világos az iskola épülete, mivel
csokivadászatot tartottunk.
Egy igazán izgalmas és élménydús táborban volt része az Árvalányhaj néptánccsoportnak, amit sokáig nem fogunk elfelejteni. Köszönjük szépen Lippert Ferencnek és
Simonné Harangi Brigittának ezt a csodás,
felejthetetlen négy napot!
Hurda Dóra

2015. auguszTus

Búcsúi
Retro Disco
2015. augusztus 21.,
péntek,
Tésen a Kultúrházban
Zenél: DJ. Lacika

Batyus buli,
a belépés díjtalan!

Közösségi funkciójú zöld területek
létesítése céljából az Új Európa Alapítvány pályázatot írt ki Zöldövezet
Program keretében, melyet a MOL
is támogatott. „Liliom-kert” néven
a Helyi Közművelődésért és Kultúráért Alapítvány is adott be pályázatot, melyen 150.000 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyert el. Ebből
az összegből az előre meghatározott
növényfajok közül lehetett választani, így került sor 15 db nyírfa, 200 db
fagyal és 20 db cserje megvásárlására. Továbbá 2 db padhoz szükséges
faanyag és festék beszerzését tartalmazta a projekt, mely biztosította a
szabadidő parkunk további szépítését. Ezúton szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak, akik támogatták a megvalósulás és kivitelezés
folyamatát felajánlásukkal és munkájukkal! Remélem, hogy mindenki,
aki szabadidejét ott tölti el, megbecsüli és vigyáz az értékeinkre!
Tisztelettel:
Schekkné Wittmann Andrea

Családi nap
Augusztus 22-én, szombaton 14 órától
az evangélikus templom udvarán.
A nap témája: „Egy békés otthon”
Megbeszélésre váró kérdések szülőknek:
Megbüntethetem a gyermekemet? Hol
van a fegyelmezés határa? Hogyan neveljek szófogadó gyerekeket? Majd a
gyerek eldönti, ha felnő …
Gyermekfoglalkozások korcsoportokban, légvárak, lovas kocsizás, játszóház,
kézművezés, ólomkatona-öntés és még
sok meglepetés várja a résztvevőket.
Az uzsonnát követően bábszínházzal
zárjuk a napot.

Mindenkit szeretettel várunk!

