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Gondolatok adventre
Kedves Tésiek! Kedves Olvasók!

Adventben az Egyház egy új egyházi 
esztendőt kezd el. Ebben az időszakban 
az alaphangulat a várakozás. A várakozás 
nem egy passzív állapot, hanem virrasz-
tó, éberséggel való készület a Megváltó, 
az Úr Jézus Krisztus születésének áldott 
napjára. 

Ha a Szentírás tanítását nézzük a vá-
rakozással, virrasztással kapcsolatosan, 
akkor azt láthatjuk, hogy ez az állapot azt 
jelenti: ébernek kell lennie az embernek, 
és küzdenie kell. Mi ellen? Nem önmaga 
ellen, hanem önmagáért (ez különben a 
nagyböjti készületre is igaz). Küzdenie 
kell mindegyikünknek, akik keresztény 
ember módjára akarunk karácsonyt ün-
nepelni a restség és a hanyagság ellen, 
hogy a célunkhoz, az igazi ünnephez el-
érkezzünk!

Mi a cél a mostani induló adventi ké-
születben? Nem más, mint készen állni 
az Úr, a Megváltó fogadására. Ezen ké-
születet átitatjuk a lelki megtisztulás 
szent feladatának elvégzésével. 

Nem szabadna egy ünnepbe csak úgy 
„belecsöppenni”. Készülni kell rá!

Használjuk ki a közösségi alkalmakat! 
Hiszen az ember, még ha egyedül is él, 
nem egymaga ünnepel, hanem a közös-
ség tagjaként. Nem vagyunk magányo-
sak, mert velünk van az Isten! 

Érdemes egy kicsit megnéznünk, 
hogy hogyan alakult ki a mai formájára 
a készület időszaka. Az Őskeresztények 
hosszú időn keresztül csak egyetlen tit-
kot ünnepeltek, az Úr Jézus halálát és 
feltámadását. A húsvétot állították a 
központba. Még Szent Ágoston is egyik 
művében így nyilatkozik 400 körül: 
„Húsvétkor, az Úr halálában és feltá-
madásában, évente megvalósul a mi 
átmenetünk a halálból az életbe, a 

karácsony azonban csak emlékünnep, 
nincs titok jellege”. Nagy Szent Leó pápa 
már beszél az Úr Jézus születésének ün-
nepéről. Bemutatja, hogy a keresztények 
számára a karácsony ünnepe a húsvéti 
szent titok kezdete. 

Adventkor a kezdetre várakozunk. 
A születés ünnepe, mint feltétel jelenik 
meg, hogy a húsvét öröme megvaló-
sulhasson. Az Úr érkezése, „Adventus 
Domini” szent időszaka kezdődik las-
san. A négy gyertya az adventi koszorún 
„figyelmeztet”. Fontos a jó kezdet! Kará-
csony a kezdete Jézus földi működésének. 
Hív bennünket is Jézus, hogy legyünk 
társai itt a földön az Isten országának 
építésében. Erre fel kell készülnünk. Mi 
is várjuk az Ő születésének, a „nagy kez-
detnek” az ünnepét. Egyesüljünk lélek-
ben az Őt várók, a Messiást várók több 
ezer éves várakozó készületével!

Kívánok áldott, szent adventet.

Beke Zsolt 
h. esperes – plébános 

(Zsolt atya)

Tavaly a hagyományteremtés szán-
dékával terveztünk az adventi időszak 
minden hétvégéjére valamilyen prog-
ramot. A visszajelzések alapján sikeres 
kezdeményezés volt, ezért idén is hason-
ló közösségi alkalmakat szervezünk. Sze-
retettel várunk mindenkit, aki jól érezte 
magát, örömmel töltötte el az együttlét 
és a közös várakozás.

November 29-én vasárnap 16 órától 
az iskola nagytermében leszünk. Közös 
éneklés és teázás közepette meggyújtjuk 
az első gyertyát.

December 6-án vasárnap szintén az 
iskolában „várakozunk”, Dr. Zsednai 
Józsefné evangélikus lelkész osztja meg 
velünk adventi gondolatait. A kezdés 16 
ó ra kor lesz. A Helyi Értéktár ismét kiál-
lítással lepi meg Önöket.

December 13-án vasárnap 16 órától 
előreláthatólag már a kultúrházban le-
szünk. Ismét közösen díszítjük fel a falu 
ka rá csonyfáját. Aki csak tud, hozzon 
magával egy általa készített díszt! Egy 
tehetséges tési író, Sörös László mutatja 
be varázslatos meseregényét.

December 19-én szombaton 17 óra 30 
perckor kezdődik a falukarácsony. Ezen 
az ünnepen megtisztel minket jelenlété-
vel Beke Zsolt atya.

Ezen alkalmakkor talán kicsit meg-
nyugszunk, megállítjuk testünket, hogy 
a lelkünk is utolérjen bennünket. Bár az 
ünnepkör a csendes várakozásról szól, 
de mégis ez a várakozás örömtelibb, ha 
valakivel megoszthatjuk. Nagy szükség 
van a közösségi élményekre. Sajnos a za-
katoló világunk egyre kevésbé van ránk 
tekintettel, feloldja közösségeinket. Raj-
tunk áll, hagyjuk-e.

FBI

Adventi 
időpontok
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Mint arról az előző Híradóban érte-
sültek, az Eötvös Károly Megyei Könyv-
tárral közös szervezésben október 15-én 
nálunk járt két kiváló művész: Lackfi Já-
nos és Gryllus Dániel. 

A kora délutáni kezdés ellenére mint-
egy 30 „kultúrára érzékeny” érdeklődő 
jelent meg. Végig a műsor folyamán a 
derű és jókedv jellemezte mind a művé-
szeket, mind a közönséget. A hangulat 
közvetlenségét mi sem bizonyítja job-
ban, mint az, hogy még közös éneklésre 
is sor került. 

A műsor végén és egyben csúcspont-
ján Lackfi János – bizonyítva költői ké-
pességét – úgy improvizált egy verset, 
hogy a nézők adtak meg kulcsszavakat, 
ráadásul ennek az „alkalmi versezetnek” 
énekelhetőnek kellett lenni a „Szélről 
legeljetek” dallamára. Ezt a kritériumot 
pedig Gryllus Dániel adta meg. Az idő 
sem állt korlátlanul rendelkezésére poé-
tánknak. Csak annyit kapott belőle, amíg 
Gryllus Dániel eljátszotta Arany János: 
Családi kör című versét. Ez megközelítő-
leg 10 perc lehetett. Íme az eredmény!

A kulcsszavak, melyeket a nézők 
mondtak: kert, malom, szelfi, poéngyil-
kos, posztadoleszcencia.

Kertben zúg a malom, 
Pók mászik a falon,
Hogyha az a pók nem mászna, 
Magam volnék csak a házba.
Szelfizek, szelfizek, 
A facebookon fent leszek.

Tésen áll a házam, 
Felszökik a lázam, 
Így birkózom a magánnyal, 
Posztadoleszcenciámmal.
Szelfizek, szelfizek, 
A facebookon fent leszek.

Lányok, lájkoljatok,
Mert így megfulladok. 
Nem vagyok egy poéngyilkos, 
De a vége jó lesz, biztos, 
Szelfizek, szelfizek, 
Egy szép lányra szert teszek
Szelfizek, szelfizek, 
Az internet megfizet.

Ha kipróbálják, a szöveg tökéletesen 
illeszkedik az említett dallamhoz. Erre 
szokták mondani: nem semmi!

A legvégén még egy kis könyv és CD 
vásárlására is volt lehetőség, természe-
tesen a művészek dedikálásával egybe-
kötve. Talán most már bánják azok, akik 
eljöhettek volna, de nem tették meg. Biz-
tatok mindenkit, ha legközelebb ilyen 
alkalom adódik, ne hagyják ki, mert 
oly ritkán jár felénk a kultúra ilyen ma-
gas szintű művelője! Köszönjük Lackfi 
Jánosnak és Gryllus Dánielnek, hogy 
együtt darabolhattuk velük a végtelent, 
jó mulatság volt!

„Feldarabolták a végtelent”

Lackfi János

Gryllus Dániel

FBI

Mai világunk egyik nagy problémájának 
mondják sokan, hogy nincs valódi közösség, 
amely összetartja az embereket. Rohanunk, 
versenyt futunk az idővel, s azt vesszük ész-
re, hogy telnek a napok, az évek. Viszont 
nem mindegy, hogy hogyan telnek a napok s 
az évek. Erre a hogyanra kell választ adnunk! 
S ezt a választ nem spórolhatjuk meg!

Fontosak az ünnepek! Ünnepelni pedig a 
legjobban közösségben lehet. Az ember vá-
gyódik arra, hogy örömét vagy bánatát meg-
ossza embertársaival. A keresztény ember 
Istenével és embertársaival.

Az ember lelke mélyén él a vágy: igényli 
a közösséget Istenével és embertársaival. A 
vallás is úgy jelentkezik nála, mint az Isten-
nel való kapcsolat vágya. Ennek a vágynak 
volt kifejeződése például a közös lakoma, 
közös étkezés, vendégség. Ekkor egyfelől az 
Isten megosztja híveivel ajándékait. Másfelől 
pedig az emberek közötti testvéri vagy baráti 
kötelék megpecsételője is a közös együttlét. 

Mikor is tudunk ilyen szép közös együtt-
léteket megvalósítani? Akkor, amikor ün-
nepeket tartunk. Ne hagyjunk ki, ha lehet, 
egyetlen egyet sem! Sivár lenne az életünk, 
ha nem ünnepelnénk. S ünnepelni igazából 
közösségben lehet! Egészséges emberré kifej-
lődni is csak közösségben lehet. Az első ilyen 
közösség a család. Legtöbb ember családba 
érkezik. A családon elsődlegesen a saját csa-
ládunkat értjük, de tágabb értelemben azt a 
közösséget, községet például, ahol élünk. 

Miért is írom ezen gondolatokat? Azért, 
hogy biztassak minden kedves olvasót, hogy 
élje a közösségi életet! Hívunk és várunk 
mindenkit, hogy jöjjön a közösségi prog-
ramjainkra és a község programjaira is! 
Szentmisére, istentiszteletre és a közösségi 
községi ünnepekre. Ne hagyjuk lebeszélni 
magunkat arról, hogy éljünk közösségi éle-
tet! Szebb és boldogabb lesz életünk.

Márai Sándor író is szépen ír az ünnepről 
egyik számomra kedves írásában (részlete-
ket idéznék belőle): - „Ha az ünnep elérke-
zik, akkor ünnepelj egészen.”. - „Tisztálkodjál 
belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a 
köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet 
nemcsak a naptárban írják piros betűkkel.”. 
- „Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és 
varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies.”. 
„Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj 
föl reá, testben és lélekben. S nemcsak a naptárnak 
van piros betűs napja. Az élet elhoz másféle, lát-
hatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, 
figyelj az ünnepre.”.

Mély tisztelettel és imádságos szeretettel: 

Beke Zsolt  
h. esperes – plébános 

Ünnepeink 
összetartó ereje
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Október 24-én pompás napra virrad-
tunk. Kellemes volt a hőmérséklet, és 
ragyogóan sütött a nap. Hét órától már 
turisták járták a határt, felpezsdítve a 
szombat reggelt. A kultúrház körül autók 
sokasága parkolt, azonban benn az épület 
még csendes volt. Tisztán, szépen megte-
rítve várta a meghívott vendégeinket.

Nekünk, az önkormányzat dolgozó-
inak gyorsan teltek az órák. Délelőtt és 
kora délután az iskolában tevékenyked-
tünk, és segítettük a túrázók kiszolgálá-
sát, de fél háromtól már a kultúrház volt 
a feladatunk helyszíne. Előőrsként érke-
zett egy hangmérnök kolléga, aki fel- és 
beállította a hangosítást a négy órakor 
kezdődő rendezvényre. 

Időközben a mű vészeink is megérkez-
tek, akik rövid öltözködés és sminkelés 
után azonnal nekiálltak a beéneklésnek. 
A próba vége felé már kezdtek jönni a 
vendégeink is. Mosolygó arcukon lát-
szott, hogy örömmel jönnek és kíván-
csian. Régen volt már, hogy neves mű-
vészek szórakoztatták őket. Ahogy telt a 

terem, egyre erősebben szűrődött ki az 
előtérbe a beszélgetések egybegabalyodó 
morajlása. 

Már közel jártunk a kezdéshez. Gyor-
san kifutottam az épület elé, körbenéz-
tem, jön-e még valaki, majd visszafelé je-
leztem a művészeinknek, hogy kezdünk.

A műsor elején köszöntöttem megje-
lent vendégeinket, és utána felkonferál-
tam Dominek Annát és Szeles Józsefet, 
a Veszprémi Petőfi  Színház két színmű-
vészét. A felkonferálás közben nagyon 
látványosan – olyan igazi színészesen 
– vonultak be a színpad elé. Már az él-
ményszámba ment, ahogy rájuk nézett 
az ember. Ketten voltak, mégis teljesen 
betöltötték a színpad és az asztalok kö-
zötti teret. A műsoruk első részében nó-
tákat adtak elő, amiket egy-két bátrabb 
néző bár még halkan, de velük együtt 
énekelt. A műsor közben aztán folyama-
tosan sikerült megnyerniük drága kö-
zönségüket. 

Volt közös éneklés, sőt a zárórészhez 
közeledve, amikor már az operett iro da-

lom kincseiből szólaltattak meg dalo-
kat, a színészek még táncra is felkértek 
egy-egy vendéget. Do minek Annának 
nem tudott –szerintem nem is akart vol-
na – nemet mondani Sza bó Kálmán. Ő 
már javában ropta a művésznővel, mikor 
Szeles Józsefet Marika néni – teljes ne-
vét természetesen fedje jótékony homály 
– kikosarazta, és a vicces fenyegetések 
ellenére sem volt hajlandó táncba men-
ni vele. A kétségbeesés határán szédelgő 
Szeles művész úrnak Troják Lászlóné 
Margitka nyújtott segítő jobbot, így a 
dal maradék részében már neki is jutott 
táncpartner. Ilyen emelkedett hangulat-
ban ért véget vendégművészeink közel 
ötven perces műsora. Láthatóan min-
denki jól érezte magát, sajnos nótafa – 
értsd Dokinéni – híján. 

Hat óra körül egy élménnyel gazda-
gabban elindult hazafelé a kedves szép-
korú közönség.

FBI

Egy szép nap szépkorú délutánja

Adva volt egy a Canon és a Magyar 
Írószövetség által meghirdetett pályázat. 
Verseket, novellákat, regényeket, mese-
regényeket és ismeretterjesztő pályamű-
veket lehetett beadni. A nyertesek alko-
tásait 250–250 példányban nyomtatja ki 
a Canon díjmentesen, a pályázót mind-
össze a kötészeti díj terheli. 

„A Digitális Könyvnyomtatási Pályá-
zattal azoknak a tehetséges íróknak sze-
retnénk megjelenést biztosítani, akiknek 
eddig még nem volt módja megjelentetni 
a művét nagy példányszámban.” 

(Szalai István)
A 10 nyertes pályázó közül az egyik 

kis falunk lakosa. Egy tési fi atalember, 
Sörös László! Angol nyelvtanárként 
dol gozik Székesfehérváron egy közép-
iskolában, felnőtteknek üzleti angolt is 
oktat, és nem utolsó sorban könyveket 
ír. Eddig három meseregénnyel büszkél-
kedhet. Egyetemi évei alatt született az 
első Holdfény Hercegnő kedvenc meséi 
címmel, ezt követte az Évszaktündérek, 
majd a fent említett nyertes meseregény: 
Bolygóutakon és csillagösvényeken az 
Angyalok Birodalmába.

S hogy miről 
is szól a törté-
net? „Mit tehet 
egy bátor szívvel 
és élénk képzelő-
erővel megáldott 
repülős kapitány, 

ha egy verőfényes napon szembetalál-
ja magát egy igazi angyallal a felhők 
között? A találkozás csupán egyetlen 
pillanatig tart, ám ez a röpke pillanat is 
elég ahhoz, hogy a kapitány szívét rabul 

ejtse ez a mennybéli tünemény. Hősünk 
felkerekedik hát, nekivág az univerzum 
végtelen útvesztőinek, dacolva az isme-
retlen csillagrendszerekkel. Az Ámor ka-
pitány által írt naplóból megtudhatjuk, a 
főszereplőnek milyen fordulatos kalan-
dokban volt része útja során, és a törté-
netek végére remélhetőleg az is kiderül, 
vajon eljutott-e végül álmai földjére, az 
Angyalok Birodalmába.” – olvashatjuk a 
tehetséges fi atalember rövid ismertetőjét 
a meseregényről. Arra gondoltunk, ha 
már az egész ország megismerheti Laci 
repülős kapitányának történetét, nekünk 
tésieknek testközelből mesélhetne róla.

Így advent 3. vasárnapján, azaz de-
cember 13-án 16.00 órakor a 3. adventi 
gyertya meggyújtása után a kultúrház-
ban vendégünk lesz Sörös László, és 
bemutatja Önöknek a díjnyertes könyvét 
egy kötetlen beszélgetés keretén belül.  
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Reméljük, hogy minél több helybelit 
tud elkalauzolni az Angyalok Birodal-
mába!

Verebné Hegedüs Rita

Meghívó az Angyalok Birodalmába
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Az idei évben is eljön a tési aprósá-
gokhoz a Mikulás. 

December 5-én szombaton 16.00 
órakor kézműves foglalkozásra várják a 
gyermekeket a tési Napsugár Óvoda dol-
gozói az iskola nagytermébe. 

A közös Mikulást váró dalokat zenei 
kísérettel énekelhetik a kicsik és a na-
gyok. A Nagyszakállú apró meglepetést 
hoz minden gyereknek. Ha a szülők sze-
retnék, hogy a Mikulás külön csomagot 
adjon gyermeküknek, legyenek kedve-
sek az ünnepség előtt leadni azokat név-
vel ellátva az iskola nagyterme előtt!

Szeretettel várjuk a falu apraját és 
nagyját! 

Verebné  
Hegedüs Rita

A tökmagolaj, a héj nélküli olajtök 
magjából nyert olaj, jó terápiás hatása 
miatt még a népi gyógyászatban terjedt 
el, de már a modern orvostudomány 
képviselői körében is nagy elismerésnek 
örvend. A sajtolt tökmagolaj rendkívül 
gazdag telítetlen és többszörösen telí-
tetlen, esszenciális zsírsavakban, vita-
minokban és ásványi anyagokban: nagy 
mennyiségű magnézium, kálcium, káli-
um, szelén, cink, réz, vas, foszfor, man-
gán, Omega zsírsavak, B-vitaminok, F-vi-
tamin, D-vitamin, koenzim-Q10, magas 
E-vitamin tartalom, Delta 7 fitoszterol, 
Alpha-, Béta tocopherol. Nagyon sok 
antioxidánst tartalmaz, ezért kiválóan 
véd a szabadgyökök káros hatásaitól.

Tudományos kísérletek egész sora 
bizonyítja, hogy rengeteg betegség gyó-
gyítására, megelőzésére kiválóan alkal-
mas, továbbá az egészség megőrzésére. 
Higítatlan, tiszta, mindenféle vegyszertől 
és adalékanyagtól mentes. A természet 
patikájának egyik legértékesebb kincse. 

Az első amit a tökmagolajjal kapcso-
latosan említeni szoktak, az a kiemelke-
dő tulajdonsága, hogy segít a prosztata 
jóindulatú megnagyobbodása által oko-
zott panaszok enyhítésében. Szakértők 
azt mondják, hogy nem lennénk képe-
sek annyi tökmagot elfogyasztani, hogy 
a jótékony hatás érezhető legyen, ezért 
kifejezetten a sajtolt olaj fogyasztását ja-
vasolják.

A legfontosabb tulajdonság, amit tud-
ni kell, hogy a sajtolt tökmagolajnak ma-
gas a telítetlen zsírsavtartalma (79,4%) 
amely csökkenti az emelkedett kolesz-

terinszintet, lassítja a szervezet érelme-
szesedési folyamatait, illetve előnyösen 
befolyásolja az agyi keringés normális 
állapotának fenntartását. A népi gyó gyá-
szatban évezredek óta használják, de a 
gyógyszeripar is kezdi felfedezni. 

Gyulladásgátló és -csökkentő hatású, 
an ti oxidánsai segítik a szervezet regene-
rálódását, fokozza a testi és szellemi tel-
jesítőképességet, és csökkenti a szívin-
farktus kialakulásának esélyét

A sajtolt olaj a gyógyszerek, kozme-
tikumok alapanyaga. A tökmag száz 
grammja 623 kalóriát tartalmaz. Magas 
a fehérje- (33,9/100 g) és a zsírtartalma  
(50,5/100 g), esszenciális zsírsavakban 
gazdag. Viszont kevés benne a szénhid-
rát (3,6/100 g) és jelentős az élelmirost-
tartalma.

A tökmagolaj rendszeres fogyasztásá-
val teszel a:  

-  prosztataproblémák és a prosztata-
rák megelőzéséért

-  szív- és érrendszeri megbetegedé-
sek megelőzéséért

-  daganatos megbetegedések meg-
előzéséért (magas telítetlen zsír-
savtartalma miatt)

-  felfázás és húgyúti megbetegedé-
sek, a gyulladásos megbetegedések 
megelőzéséért

-  a keringési rendszer optimális mű-
ködéséért

-  a terhesség korai szakaszában be-
következő vetélések elkerüléséért, 
a magzat megfelelő fejlődéséért, 
idegrendszerének helyes fejlődé-
séért

-  az érelmeszesedés és a szívinfark-
tus megelőzéséért

-  E-vitamin tartalma miatt bőröd 
e gészségének megőrzéséért (segíti 
a gyulladt, sérült bőr gyógyulását), 
hajad szépségének megőrzéséért

Amennyiben meggyőzte a fenti tájékoz-
tató, szeretettel állunk rendelkezésére!

Tési Tökmagolaj 
Egy csepp egészség a Bakonyból!

Kovács Ákos őstermelő
06-30/584-55-88
06-30/685-99-98

Tési tökmagolaj

VÉRADÁS TÉSEN

2015. december 18-án pénteken 
15 órától 17 óráig véradás lesz  

az iskolában. 
A Vöröskereszt tisztelettel hív  

minden segítő szándékú  
tési lakost.

Kedves Tésiek! 
A képviselő-testület nevében sze-

retnék én is mindenkit kérni, aki 
alkalmasnak érzi magát véradás-
ra, alakítsa úgy a programját, hogy 
részt tudjon venni. Mutassuk meg 
ezeknek a derék embereknek, hogy 
Tésen nem csak heten tudnak segí-
teni nekik.!

Fodor-Bödös István

Röviden
Köszönetnyilvánítás

Köszönjük Benkovics Miklósnak az 
óvodában végzett társadalmi mun-
káját és családjának az önzetlen fel-
ajánlásokat.

Fodor-Bödös István

Mikulás az 
iskolában
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MEGHÍVÓ
Ezúton tisztelettel meghívok 

mindenkit a 
november 23-án hétfőn  

16 óra 30 perckor kezdődő  
évértékelő rendezvényünkre, 
melynek helyszíne az önkor-

mányzat tanácsterme. 
Összegezzük az elmúlt  
egy évet, és belenézünk  

a jövőbe is.

Fodor-Bödös István 
polgármester

Szeptember közepétől október közepéig Tés és Csőszpuszta minden utcájában 
jártunk, és aki akarta, elmondhatta nekünk, amit csak szeretett volna. Az akci-
óval egészen világos volt a célunk: közelebb lépni az emberekhez, megtudni, mi 
foglalkoztatja őket, együtt gondolkodni velük. Sokan felismerték a lehetőséget, és 
jó ötletnek tartották, néhányan pedig nem értették, mire jó ez. Hiszem, hogy egy 
jó kezdeményezést indítottunk el, és az idők folyamán mindenki érteni, értékelni 
fogja. 

Nem célom, hogy minden egyes észrevételt papírra vessek, és reagáljak rá. Ezt 
megtettük személyesen a fórumokon. Összegezve azért mégis elmondható, hogy 
jól körülhatárolható mindaz, ami mindnyájunkat foglalkoztat. Ilyen a közlekedés 
(utak, járdák, buszok), valamint a „szomszéd”. E tekintetben nagy meglepetést 
nem okozott a testületnek a körút. Amit mi magunk megtehetünk, azt meg fogjuk 
tenni, illetve már tesszük is. A nagyobb volumenű beruházásokhoz talán tavasszal 
kiírják a pályázatokat, és amin el tudunk indulni, ott természetesen pályázunk.

Vannak azonban olyan dolgok, melyek megoldása jogosítványok hiányában ko-
moly problémát jelent. A „szomszéd” nehezen kezelhető önkormányzati szinten. 
Ezekre tovább keressük a megoldást.

Fodor-Bödös István 
polgármester

Utcafórumok után…

2015. november 15-től a várpalotai Geo-Bau Kft. vállalta Tésen a hótolást, mert 
elfogytak azok a tési vállalkozók, akik alkalmasnak bizonyultak volna a szerző-
désre. Sajnos azoktól a tésiektől nem érkezett ajánlat, akik oly hevesen és nagy 
„szakértelemmel” kritizálták az előző évek helyi vállalkozóit. Önmagában az még 
nem lenne probléma, hogy nem idevalósi a vállalkozó. A problémát az jelenti, hogy 
jóval drágábban vállalták el.

Végeztem egy számítást, aminek az eredménye teljesen megdöbbentett. Az előző 
szezon óradíját kiszoroztam a mostani ajánlattal, és 2,6szoros árat kaptam. Vagyis, 
ha az előző szezonban mondjuk 1.000.000 forintot fizettünk ki, akkor a mostani 
szerződés alapján 2.600.000 forintot kellene!!!

Remélem, sikerült érzékeltetnem, hogy mennyivel többe fog kerülni Tés közös-
ségének a hóeltakarítás. Mindez azért, mert néhányan úgy gondolták, hogy majd 
ők jól megmondják, hogyan kell havat tolni. Köszönjük szépen nekik. Sokat tettek 
közösségük érdekében. Ez a különbözet nagyon fog hiányozni a falu kasszájából. 

A tavaly decemberi Tési Híradóban írtam a hótolás kapcsán egy cikket. Akinek 
még megvan, vegye elő, és olvassa el újra! Abban kértem mindenkit, hogy türelme-
sen kezelje a helyzetet. Úgy tűnik, néhányuknál ennyire futotta.

Tudjuk jól, nem ment minden simán, voltak hibák. De talán normális stílusban, 
emberi szóval is lehetett volna közölni a vállalkozóval a problémákat, mint ahogy 
ezt néhányan meg is tették, és együtt is működtek. Kíváncsi lennék, ha fordított 
helyzetben hasonlóan minősíthetetlen módon valaki kritizálná az említett polgár-
társainkat, hogyan reagálnának rá?

Vegyük már észre, hogy emberek között élünk! Vannak dolgok, amelyek ösz-
szekötnek, és vannak olyanok is, amelyek elválasztanak bennünket. Három betű 
mindenképpen összeköt minket: TÉS! Itt élünk, ennek a falunak vagyunk közös-
ségalkotó elemei. Nagyon nem mindegy, hogyan viszonyulunk egymáshoz. A rossz 
így is, úgy is jelen van mindegyikőnk életében, mi értelme van még fokozni is? 
Hasznosabb és célszerűbb lenne a jóra figyelni, a jót keresni egymásban! Talán 
akkor a mi életünk is jobbá válna.

Fodor-Bödös István 
polgármester

Hótolás

a 2015. október 24-én megren-
dezett I. Tés–Római fürdő 15/25 
teljesítménytúráról.

Mi kell a túrázónak? Napfény, jó le-
vegő, csodás táj és jó csapat. Minden 
összeállt október 24-én szombaton, el 
is lepték a túrázók Tést, ahonnan egye-
sületünk szervezésében reggel 7 órakor 
indult a rövidebb 15 kilométeres, és a 
hosszabb 25 kilométeres táv. A több, 
mint háromszáz induló közül mindenki 
célba talált, és dicsérték a tájat, megta-
lálták a beígért két külön világot.

A túra érintette a Széchenyi Zsig-
mond-kilátót, a Siska-forrást, a jásdi 
Szent ku tat, majd következett a Gaja-
patak, ami egy gázlóval tette próbára a 
résztvevőket.

Ezután következett a Római fürdő 
vízesése, majd a nagyobb távot teljesí-
tőknek a Csengő-Bongó tanösvény és 
a 10 km hosszú Tési-fennsík. A végére 
tettük Tés egy újonnan felfedezett, Ba-
konyra néző panorámáját és a tési szél-
malmot, ahol egy érdekes installáció 
várta az odaérkezőket.

A lebonyolításban nagy segítséget 
nyújtottak a két település önkéntesei, 
polgármesterei. Tés a kiváló helyszínen 
kívül finom teával várta a túrázókat, 
Jásdon a Szentkúton alakíthattunk ki 
egy ellenőrző pontot.

Az eseményről beszámoltunk a:
– gajavolgy.hu portálunkon,
–  valamint a Fa cebookon is.

Suhajda László 
Gaja-völgy Egyesület

Beszámoló
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„De ha megszelídítesz, szükségünk 
lesz egymásra. Egyetlen leszel szá-
momra a világon. És én is egyetlen 
leszek a te számodra... Neked azonban 
nem szabad elfelejtened. Te egyszer s 
mindenkorra felelős lettél azért, amit 
megszelídítettél.”  ( Exupery)

Régen az emberek a kutyákat első-
sorban munkavégzés céljából tartották. 
(Nyáj őrzése, gazda állatainak védelme, 
hajók, kocsik vontatása, területek őrzése 
stb.) Ma már egyre kevesebb az ilyen cél-
ból tartott eb. Legtöbben kedvtelésből, 
esetleg sport céljából tartanak kutyát. 

Mit is takar hát napjainkban a felelős 
ebtartás kifejezés?

Erről még most is különbözőképpen 
gondolkodunk, pedig az állatvédelmi 
törvény ezt pontosan meghatározza.

„ Az Országgyűlés által 1998-ban el-
fogadott Állatvédelmi törvényből:

– annak tudatában, hogy az állatok 
érezni, szenvedni és örülni képes élőlé-
nyek, tiszteletben tartásuk, jó közérzet-
ük biztosítása minden ember erkölcsi 
kötelessége.

A törvény célja
1.§ E törvény célja, hogy elősegítse az 

állatvilág egyedeinek védelmét, fokozza 
az emberek felelősségtudatát az állatok-
kal való kíméletes bánásmód érdekében, 
valamint meghatározza az állatok védel-
mének alapvető szabályait.

Az állat tartásának általános szabá-
lyai

4. § (1) Az állattartó köteles a jó gazda 
gondosságával eljárni, az állat fajának, 
fajtájának és élettani szükségleteinek 
megfelelő életfeltételekről gondoskodni.

(2) Az állat életfeltételeinek kialakítá-
sánál tekintettel kell lenni korára, nemé-
re és élettani állapotára.

(3) Az állattartónak gondoskodnia 
kell az állat igényeinek megfelelő rend-

szeres, de legalább napi egyszeri ellen-
őrzéséről.

5. § (1)15 Az állattartó gondoskodni 
köteles az állat megfelelő és biztonságos 
elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, 
szökésének megakadályozásáról.

(2) A megkötve tartott vagy mozgá-
sában egyéb módon korlátozott állat 
számára is biztosítani kell a zavartalan 
pihenés és a sérülésmentes mozgás le-
hetőségét.

6. § (1)20 Az állatnak tilos indoko-
latlan vagy elkerülhető fájdalmat, szen-
vedést vagy sérülést okozni, az állatot 
károsítani.” 

Tehát itt a mi felelősségünk: Átgon-
doltan, lehetőségeinket számba véve 
tartani kutyát!

Figyelembe kell vennünk, hogy egy 
kutya hosszú évekre szól. Törődést, gon-
doskodást igényel, amelyet mindig meg-
hálál.

Ezért fontos, hogy első lelkesedésből 
ne vállaljunk ebet! Csak azért ne, mert 
a gyereknek most nem tudok egyéb öt-
lettel előállni karácsonyra! Csak azért 
ne, mert a szomszédnál megellett a ku-
tya, jóban vagyunk, vállalok egyet! Csak 
azért ne, mert ahol elfér egy, ott eszik 
kettő is! Csak azért ne, mert a sógorék 
már nem tudják hova tenni, és nálunk 
úgyis nagy a hely! Csak azért ne, mert 
találták a gyerekek, és kikönyörögték, 
hadd maradjon! Csak azért ne, mert 
most divat lakásban kutyát tartani!

Ők érző lények, megsínylik, ha nem 
szeretik őket, nem foglalkoznak velük, 
ha türelmetlenek, idegesek vagyunk, 
mert rájöttünk, mégsem kellett volna. 
Nem elég csak etetni, kutyaólat készíteni 

számára. Vannak kötelező oltások, köte-
lező chip. Léteznek betegségek, balese-
tek, amelyek érhetik a kutyát. Ha nincs 
pénz ezekre, nem szabad kutyát tartani!

Sokan házőrzésre visznek kutyát, 
majd rájönnek, hogy rossz a kerítés, 
meg kergeti a tyúkokat, pláne a gyerek 
piszkálta, rámorgott, és szegény jószág 
hamarosan láncon találja magát. Van, 
amelyik egy életre. 

Pedig meg lehet javítani a kerítést, 
el lehet zárni a tyúkokat, meg lehet ta-
nítani a gyereket az állattal való helyes 
bánásmódra, létezik szökésgátló kutya-
kerítés. És nem kell megkötni. Teheti a 
dolgát, ami évezredek óta a génjeiben 
van: védeni a gazdát, a családot és a te-
rületét.

2016-tól törvényileg tilos lesz láncon 
tartani huzamosabb ideig kutyát! Mit te-
szünk akkor?

Másik nagy gond, amivel évek óta 
küzdenek az állatvédők, a felesleges 
szaporulat. Nagyon sok hívást kapunk: 
Megellett a kutya, segítsünk! Sajnos 
nem mindig tudunk. Nagyon nehéz ma 
jó helyre örökbe adni kutyát. A menhe-
lyek, gyepmesteri telepek egész évben 
szinte telt házzal üzemelnek. Akkor mi 
a megoldás?

Ivartalanítás! 8–10 hónapos kortól 
bár melyik állatorvos által altatásban 
elvégezhető művelet. De ez is pénzbe 
kerül!

A hiedelmekkel ellentétben nem vál-
tozik meg a kutya egyénisége, nem őrzi 
kevésbé a házat, csak nem lesz felesleges 
szaporulat, a kan meg nem csavarog el.

Így hát tegyük fel magunknak a kér-
dést: Ha gondban vagyunk a kutyánk-
kal, vesszük-e a fáradságot megoldást 
találni, keresünk-e esetleg egy állatvédő 
szervezetet, aki segít?

Hát itt a mi felelősségünk! Tudjuk 
vállalni? 

Krénuszné Sághi Judit 
Frakk Állatvédő Egyesület Várpalota

A felelős ebtartásról

Tisztelt Olvasók!
Akinek véleménye, ötlete, észrevétele van az újsággal kapcsolatban, írja meg nekünk a tes@tes.hu-ra vagy 

dobja be az önkormányzat postaládájába!
Köszönettel: 

a szerkesztők


