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„Nincs rá időm!” – szól gyakran a 
válasz. „Mindenkinek ugyanaz a 
24 óra áll a rendelkezésére” vagy 
„mindenkinek arra van ideje, amit 
fontosnak tart” halljuk gyakorta 
ezeket a frappáns replikákat. Me-
lyik igaz? Tudjuk jól, mindegyik. 
Nagyon kevés ember él a világban, 
aki száz százalékban önmaga osztja 
be az idejét. Mi, átlagemberek ló-
tunk-futunk, és próbáljuk felvenni 
a ritmust saját kötelességtudatunk-
kal és a külvilág diktálta tempóval 
egyaránt. Aki ott tudott lenni a má-

sodik gyertyagyújtásunkon, az hall-
hatta Pintérné Helt Marcsi ehhez 
kapcsolódó „életszagú” karácsonyi 
monológját. Ő is arról beszélt, hogy 
nincs időnk megélni a várakozás és 
az ünnep örömteli pillanatait, mert 
folytonos rohanásban élünk. Nem 
szeretném most feloldani, vagy ha 
úgy tetszik, megoldani az idő prob-
lematikáját, nem érzem elég hite-
lesnek magam, amikor nekem is 
kihívást jelent. 

Ezért, mint karácsonyi jókíván-
ságot szeretném megfogalmazni 

abbéli reményemet, hogy legalább 
az ünnepekre sikerül mindnyájunk-
nak kellőképpen lelassítanunk, és 
ezáltal megtalálnunk a karácsony-
ban rejlő és mással nem pótolható 
hitet és érzelmeket.

Nyugodt, békés és egyben áldott 
karácsonyt kívánok mindnyájuk-
nak!

Fodor-Bödös István 
polgármester

Karácsonyra
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Mint minden évben, idén is nagy izga-
lommal várták a falu kisgyermekei a 
Nagyszakállú Mikulás érkezését. Decem-
ber 6-án kora délután az iskola nagyter-
mében játszóházzal vártuk az ünnepség-
re érkezőket. A családsegítő munkatársai 
papírból hajtogattak apró mikulásokat 

a gyerekekkel. Az óvoda dolgozóival 
karácsonyfadíszeket lehetett készíteni 
spatulából, papírból, zseníliadrótból. 
Egymás után készültek el az angyalkák, 
hóemberek, csillagok és szívek mindenki 
örömére. Anyukák, apukák és nagyma-
mák szorgalmasan alkottak a kicsikkel 

együtt. A játszóház 
után a Manner nápo-
lyit adagoló automata 
aratott nagy sikert. A 
helybeli zenészeink  
közös éneklésre hívták 
a jelenlévő felnőtteket 
és gyerekeket, majd 
megérkezett a várva-
várt Mikulás. A bátrab-
bak énekkel és verssel 

köszöntötték, végül az ajándékcsomag-
ok átadása következett. Jó volt látni a 
sok csillogó szemű kisgyereket, ahogy a 
csomagok kibontása közben felfedezték 
a régen óhajtott apró ajándékokat, fi-
nomságokat. Sajnos hamar elröpült a kö-
zösen eltöltött idő, de a jó öreg Mikulás 
megígérte, jövőre újra eljön közénk.

Köszönet Domján Ildikónak, Hajas 
Edinának, Nagyné Aigner Georginának, 
a Családsegítő Szolgálattól Bacsinszki 
Évának és munkatársainak, a Mikulás 
bácsinak, Anitának és Edinának és min-
denkinek, aki valamilyen formában 
segített örömet szerezni a kisgyerme-
keknek.

Grám Lászlóné

Nálunk járt a Mikulás

Ki gondolta volna, hogy ennyi év után, 
mint „előadó” térek ide vissza gondola-
taimat elmesélni, és könyveim születését 
és tartalmát elmondani? Reményt adni a 
jövőt illetőleg. 

Hogy is kezdődött? Alsópere-pusztá-
ról az ottani nádfedeles vadászházból, 
ami apám, Gróf Nádasdy Pál tulajdona 
volt, és a második világháború után ott 
húztuk meg magunkat, szóval onnan 
sokszor jártuk a környéket, persze gya-
log. Az erdő akkor még érintetlen volt, 
tele szarvasokkal és mindenféle „vad-
állattal”, ahogy mi gyerekek hívtuk.  A 
gyermekcsapatnak - ahova nővérem és 
én is tartoztunk - az erdőben való bóklá-
szás nem csak játék volt, hanem sokszor 
az ottani termés összeszedése például 
ebédre: gomba, vadsóska, szamóca.

Akkoriban nem volt aszfaltos út. A 
szélesebb utakon kocsi, szekér járt, ami-
vel a mészégetők a meszet szállították, 
na meg a kitaposott gyalogutak, ami a 
környékbeli falvakhoz vitt lerövidítve a 
kilométerek számát. Ilyen gyalogút ve-
zetett Tésre is. Kedvenc utunk volt oda-
látogatni. A Házi-vágás mellett át a pa-
takon fel a „hegynek”. A Róka-lik, ahol 
májusban virágzott az illatos gyöngyvi-
rág, megannyi minden más, amit meg 
lehetett szagolni, tapogatni. Még mohás 
sziklák között is vezetett az ösvény, míg 
ki nem értünk a mezőkre. Baloldalt a ha-
talmas szelídgesztenye fasor. Néha ősszel 

szedtünk is, bár egyik társunkat egyszer 
megkergette a csősz. Aztán az út egyszer 
csak véget ért, vagyis inkább szétvált. Az 
egyik Kistésnek ment le, a másik Tésre. 
Pár fa mellett egy sír rögtönzött kereszt-
tel állt. Rajta katonai sisak. Név nélkül. 
Pillanatra megálltunk, és sajnáltuk az 
ott nyugvót. Innen már futva tettük meg 
az utat Horváth Rozi néniékig, ahol po-
gácsát, szilvát kaptunk. Az utcát szegé-
lyezték az eperfák. Annak a termése is 
finom volt. Általában valami esemény 
miatt mentünk: búcsúkra vagy húsvéti 
feltámadásra. Hej, azok a régi búcsúk… 
Egyszer feltámadásról hazatartva besö-
tétedett, és eltévedtünk. Anyánk velünk 
volt, úgy nem féltünk. Hajnalodott, mire 
megtaláltuk az utat. Még ma is emlék-
szem az ébredő erdő illatára és a madár-
dalra.

Búcsúkon néha Köveskúti Gyurira 
voltunk bízva, a „tési fiúra”. Ha találko-
zunk mostanság, könnyezve emlékezünk 
ezekre az időkre. 

Aztán el kellett hagynunk az ötvenes 
években még a környéket is. Néha átutaz-
tunk a falun most már autóval, ahonnan 
nem sokat lát az ember. Hetven év alatt 
minden megváltozott. Sokszor a vidék, 
a város javára, sokszor nem. A civilizá-
ció teret nyert, átváltoztatta az emberek 
gondolkodásmódját, életét. Nincs már 
gyalogösvény, de van játszótér az erdő 
közepén. Van aszfaltos út és turistáknak 

kijelölt, ami felvisz a kilátóig. Van erdei 
iskola. A gyerekek már autóval járnak 
iskolába vagy buszon. A búcsú falunap 
lett, és így tovább.

Bennem örök nyomokat hagyott az 
akkori falu és erdő lelkisége. Az akkori 
úgynevezett „nehéz idők” neveltek em-
berré. 

Tés most. Nagy öröm volt a meghívás. 
Az, hogy a gyönyörűséges könyvtárban 
az ottani felelősök nagy szeretettel fo-
gadtak, és meséltek a mostani faluról, 
tisztelettel emlegetve a régi embereket. 

Na, és az Árvalányhaj néptánccsoport 
előadása! Táncoslábú gyerekek, fiatalok. 
Mindig mondom: ezeknek a hagyomá-
nyoknak megőrzése és művelése a meg-
maradásunkat szolgálja. Isten éltesse 
őket!

Tés most sok erőt adott, hogy tovább 
tudjam folytatni előadó körútjaimat.

Köszönöm.

„Nem a feledésben van az orvosság, hanem 
éppen az emlékezetben.”  (Babits Mihály)

Ádventre és Karácsonyra kívánok 
nyugodt, szép készülődést! 

Teremtsünk külsőségekből valóságot, 
lelkiséget!

Tisztelettel:

Nádasdy Borbála

Újra Tésen hetven év után
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„... üdvözlégy kis Jézus reménységünk, 
Aki ma váltságot hoztál nékünk, meg-
hoztad az igaz hit világát, megnyitád 
szent Atyád mennyországát ...” (részlet 
az egyik karácsonyi énekből)

Mit jelent számomra Szent Karácsony 
ünnepe?

Szeretett Testvérek!
Kedves Olvasók!

Nem egyszerű röviden megfogal-
mazni erre a kérdésre a választ! De pár 
gondolatban megpróbálom röviden ösz-
szefoglalni. 

A karácsony számomra egy gyö-
nyörű kezdet, amelyet a Jó Isten az Ő 
Fia által adott meg nekünk. Ez a kez-
det pedig nem más, mint az emberiség 
megváltásának elindulása. Ez az elindu-
lás a legemberibb módon történt meg. 
Gyermekké lett Jézus, Aki által hitem 
szerint maga az Isten lépett be ebbe a 
világba nagyon is emberi és megfog-
ható módon. Ennek az örömnek a meg-
ünneplése érkezik el nemsokára, szinte 
már csak egy pár nap múlva. Ha erre fi-
gyelünk, akkor láthatjuk, hogy mennyire 
emberi tudott lenni az Isten. 

Nem elvont módon, hanem nagyon 
is érthető módon közelít ma is felénk. 

Elgondolkoztat, hogy fontos a család, 
fontos az édesanya, fontos az ember-
társ szeretete. Rádöbbent arra is, hogy 
ne csak, és elsődlegesen ne a külsősé-
gekben keressük a boldogságot, mert 
nem ott van, s nem találjuk meg ott. 

Megható, de egyben óriási nagy üze-
netértéke van a betlehemi jászoloknak, 
amelyeket szent karácsony ünnepére 
állítunk! Az első betlehemállítás tör-
ténetét Celánói Tamás örökítette meg. 
Assisi Szent Ferenc az itáliai Greccióban 
1223-ban megkérte egy barátját, hogy 
rendezzen be egy barlangot, és készít-
sen jászolt, hozzon szalmát, szamarat és 
ökröt, és értesítse a pásztorokat, és így 
„alkalmi színészekkel” felelevenítették a 
szent karácsonyi éjszaka eseményeit. Le-
het, sőt szólni is kell a betlehemi kisded 
Jézushoz, hogy igazi örömet sugározzon 
ránk az idei karácsonykor is!

Egyszer egy kedves történetet hallot-
tam, amely megragadott. Egy fiatalem-
ber teli gonddal, problémával a temp-
lomba megy a karácsonyi idő alatt, és a 
betlehemi jászol előtt imádkozik. Fáradt 
volt, és elbólintott imádság közben és 
azt álmodta, hogy megszólal a kis Jézus 
a betlehemi jászolból, és nevén szólítja. 
Azt kérdezi, hogy mit kér tőle ajándék-
ként. Ő csak szeretetet kért és békét a 
világnak! A kis Jézus megígérte, hogy 

megpróbál segíteni neki ebben! De Ő is 
kért tőle valamit. Az ember megkérdezi, 
hogy mit? Ő csak annyit válaszolt Neki, 
hogy: „Add Nekem a bűneidet, a gyötrel-
meidet, a bánatodat, az aggodalmaidat!”. 
Emberünk erre megkérdezi Tőle: „Miért 
nem mást kérsz, kis Jézus?!”. A kis Jézus 
így felelt: „Te ezzel ne törődj, csak higgy 
erősen továbbra is benne, hogy Én tudok 
neked ebben segíteni! Higgy abban, hogy 
fogok is segíteni Neked! S ha ezeket oda-
adtad Nekem – folytatja Jézus –, akkor 
kérhetsz még sok szép dolgot is szeret-
teidnek, barátaidnak és önmagadnak is! 
De az első kérésemet sohase feledd el!”

Karácsonykor Jézus elindul itt a 
földön szíveinkhez – hát talán röviden 
ezt a nagy örömet jelenti nekem szent 
karácsony ünnepe. Induljunk mi is el 
Jézussal együtt az örök élet felé, amely 
út majd a húsvéton át (a legnagyobb 
ünnepünk, s karácsony a kezdet, húsvét 
a cél) a mennyországba visz! 

Ezen gondolatokkal kívánok imádsá-
gos szeretettel, minden Kedves Hívünk-
nek, Olvasónak és Szeretteiknek áldott, 
szent, kegyelemteljes karácsonyt, és 
örömteli új esztendőt.

Beke Zsolt  
h. esperes–plébános

Szent karácsony ünnepe

Katolikus miserend
December 24.  1730  Gyermekek karácsonyi köszöntője
  Bakony Virágai Népdalkör
 1800  „Éjféli” Szentmise
December 25.  1800  Ünnepi Szentmise
December 31.  1600  Évvégi Hálaadó Szentmise
Január 1.  1800  Újévi Szentmise
Január 6.  1600  Vízkereszt Szentmise

Evangélikus miserend
December 24.  1800  Istentisztelet a gyermekek szolgálatával, Templom
December 25.  1400  Úrvacsorai Istentisztelet, Gyülekezeti terem
December 26.  1400  Istentisztelet, Gyülekezeti terem 
December 31.  1800  Óév esti Istentisztelet, Gyülekezeti terem
Január 1.  1400  Úrvacsorai Istentisztelet, Gyülekezeti terem

Ünnepi miserendek
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Tisztelt tési polgárok, idősek és fiatalok!

Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánl-
jam Gubicza Jenő (született 1941-ben) 
két verseskötetét, amelyet a 3. Gubicza 
családi találkozón Ba kony szentlászlón 
ajánlott fel Tés község könyvtára részére 
azzal a céllal, hogy Önök is megismer-
hessék a gondolatait, melyeket versek-
ben fogalmazott meg.

Gubicza Jenő édesapja Gubicza Já-
nos 1906-ban született Tés községben. 
A szorgalma, tehetsége révén erdész és 
vadgazdálkodási szakképzettséget szer-
zett a munkája mellett, mely révén veze-
tői munkakörbe került, ezért más vidék-
re szólította a sors az 1930-as években.

Gubicza Jenő így másutt született és 
nevelkedett, de Tés édesapja révén min-
dig a nagy munkabírású embereket, a 
Bakonyt, az erdőt, a természetet, a szél-
malmot jelentette számára. Iskolái elvég-
zése után katonai pályára került, a mű-
vészetek iránti szeretetét, a versírást és a 
festőművészetet a tábornoki rang elérése 
után nyugdíjasként gyakorolhatja iga-

zán. Mindkét területen sikeres műveket 
alkot, melynek eredményeként felaján-
lotta a Köznapi dallamok és a Mezítláb a 
mennyországba című verses köteteit Tés 
község érdeklődő lakosainak, az önkor-
mányzat könyvtárának.

Érdemes megismerni a költő gondo-
latait, mely az élet különböző területein 
felmerülő kérdéseket, gondolatokat mu-
tatja be.

Csak néhány vers címét említem meg: 
Bakonyi akvarell, Téli fuvallat, Alsóperei 
találkozó, Végtelen történet, Fohász, Is-
teni csoda stb.

Bízom abban, hogy elnyerik az érdek-
lődők tetszését a megfogalmazott gon-
dolatok.

A két verseskötet mellett a Gubicza 
családok évszázadai című könyv szer-
zőjét és a találkozó szervezőjét, Gubícza 
Ilonát is bemutató Veszprém megyei 
helytörténeti lexikon című könyvet is fel-
ajánljuk Önöknek. Tés község múltjának 
megismertetésére kaphatnak ötleteket, 
mellyel a község látogatottságát, hírne-
vének öregbítését tovább növelhetik.

Gubicza családokból ma már csak a 
női ágon élnek Tésen a Lénárd, a Stanka 
és Cseszneki családok.

Én 1939-ben születtem Tésen. Egy 
éves voltam, amikor édesapám bognár 
szakmájának megfelelő állást kapott 
Lókúton – mely szintén a Bakony magas 
vonulatában van –, ott éltek a szüleim az 
évezred végéig, ahol a húgommal együtt 
felneveltek és iskoláztattak bennünket. 
Tésen a temetőben nyugszanak akara-
tuknak megfelelően a nagyszüleinkkel 
együtt. Gyerekkoromtól évente egy-két 
alkalommal jártunk „haza” a rokonok-
hoz, legtöbb esetben barátját, Helt Józse-
fet és Simonits Sándor mestert is meglá-
togattuk, míg éltek.

Bizonyára ezért is alakult ki bennem 
Tés község iránti szeretet, tisztelet, amely 
miatt sok esetben mutattam meg a tud-
nivalókat, látnivalókat a barátaimnak, a 
család tágabb rokoni köréhez tartozók-
nak egyaránt.

Mindannyiuknak sikeres életet és jó 
egészséget kívánok!

Gubicza Ferenc, okl. agrármérnök

Gubicza Ferenc levele

Kedves Tési és Csőszpusztai lakosok! 
Holnap ünnepeljük a Falukarácsonyt. Változatlan módon, de új programokkal is szí-
nesedik közös ünnepünk. Minden fellépőnk izgatottan készül, és alig várja már, hogy 

bemutathassa Önöknek azt a kis műsort, amit ajándéknak szán a falu karácsonyfája 
alá. Bízom benne, hogy minél többen eljönnek, hiszen ezer szállal kötődnek ehhez 

a közösséghez, és ezek az ünnepi pillanatok mindenki számára örömet, reményt, 
bátorítást nyújthatnak. 

Önt is szeretettel várjuk a 2016. évi Tési Falukarácsony Ünnepén  
december 17-én 16 órától a kultúrházban

Program:
16.00–16.30-ig a közös karácsonyfa díszítése. Ekkor mindenki elhelyezheti a sa-

ját díszét a falu karácsonyfáján.
16.30-tól ünnepi műsor

Fellépők:
Tési Napsugár Óvoda óvodásai • Árvalányhaj Néptánccsoport • Troják duó  

• Dénes Janka és Bognár Kitti • Kutenics Gábor • Bakony Virágai Népdalkör • 
Széllelbéleltek énekegyüttes 

A műsor végén pedig kiosztjuk az ajándékcsomagokat a falu „aprajának”.
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„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egé-
szen. Ölts fekete ruhát. Keféld meg hajad vizes kefével. 
Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami 
a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nem-
csak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, 
milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülmé-
nyesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a 
különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. 
Az ünnep legyen ünnepies… S mindenekfölött legyen 
benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, 
a megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne 
áhítat és föltétlenség. 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, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts 
el mindent, figyelj az ünnepre.” (Márai Sándor)

Jókívánság

A karácsonyi vásárlások, az adventi ké-
szülődések idején fokozott óvatosságra 
és körültekintésre hívják fel a várpalotai 
rendőrök a vásárlók figyelmét. A bevá-
sárlóközpontok, piac és üzletek környé-
kén tájékoztatókat adnak át a rendőrök, 
és tanácsokat, ajánlásokat fogalmaznak 
meg az áldozattá válás megelőzése, vala-
mint a vagyonvédelem érdekében. 
• Rendszeresen előfordul, hogy a boltok, 
piacterek nagy forgalmát használják ki a 
tolvajok, és megkárosítják a vásárlókat. 
Az esetek túlnyomó részében végképp 
búcsút kell mondani értékeinknek, ked-
venc és nélkülözhetetlen használati tár-
gyainknak. A kellemetlen helyzetek és a 
felesleges bosszúságok némi odafigyelés-
sel elkerülhetőek. A rendőrök elővigyá-

zatosságra intik a lakosságot, és a taná-
csaik megfogadását ajánlják. 
• A karácsonyi vásárlások alkalmával 
gépjárműveik utasterében ne hagyjanak 
értéket, még kabátot sem! A navigációs 
rendszer és mobiltelefon tartóját is tá-
volítsa el a szélvédőről, ne utaljon arra, 
hogy ilyen készülék fellelhető a gépjár-
műben! Győződjön meg arról, hogy az 
autót bezárta-e!
• A házaló árusokat ne engedje be lakásába! 
• Az ajándékot lehetőleg üzletben vásá-
rolja meg!
• A vásárlások alkalmával értékeire, tele-
fonjára, kézitáskájára fokozott figyelmet 
fordítson, ne helyezze azokat jól látható 
helyre, és semmiképp ne hagyja őrizetle-
nül, még rövid időre sem! 

• A bankkártyájának PIN kódját ne tárol-
ja a kártya mellett illetve a pénztárcájá-
ban!
• A vásárlást követően a csomagok au-
tóba történő pakolása közben is legyen 
elővigyázatos! 
• Kérjük, hogy fokozott figyelmet for-
dítsanak az adományozási kéréssel Ön-
höz fordulókkal szemben! A jóhiszemű, 
másokon segíteni szándékozó embereket 
kihasználva előfordul, hogy az elkövetők 
szervezetekre hivatkozva adományként 
különböző pénzösszeget kérnek, vagy 
csalnak ki. Amennyiben az ünnepek al-
kalmával anyagi segítséget kíván nyújta-
ni, azt hivatalos szervezetek számlájára 
történő befizetéssel tegye meg! 

Várpalotai Rendőrkapitányság

Vagyonvédelmi felhívás

A téli időjárás, a látási és útviszonyok 
megváltozása növeli a balesetek bekö-
vetkezésének kockázatát. 

Kérjük, hogy szenteljen nagyobb fi-
gyelmet járműve kifogástalan műszaki 
állapotára, különösen a világító beren-
dezések megfelelő beállítására és mű-
ködőképességére, az ablaktörlő lapátok 
kifogástalan állapotára! 

A jól beállított futómű és 7 °C fok alatt 
a jó minőségű gumiabroncs segítségével 
javul a menetstabilizálás, a kerekek tapa-
dása, illetve jelentősen lerövidül a féktá-
volság vészfékezés esetén. 

Amennyiben hosszabb utazásra ké-
szülne – egy esetleges hosszabb idejű 
kényszervárakozásra felkészülendően –, 
készítsen be a járművébe védőitalt, élel-
miszert, meleg takarót vagy ruhaneműt! 

A megváltozott út és látási viszonyok 
miatt kiemelt figyelmet fordítsanak a 
járművezetésre, a sebesség helyes meg-
választására, legyenek türelmesebbek és 
körültekintőbbek!

Ködös területre érve tartson nagyobb 
követési távolságot, a tompított fény-
szóró használata mellett alkalmazza a 
ködlámpát is! Amennyiben a ködlámpa 

használata már szükségtelen, annak ki-
kapcsolásáról gondoskodjon, ellenkező 
esetben zavarhatja a közlekedőket! 

A járművel történő tiltott megállásra 
és várakozásra fokozottan figyeljenek, a 
jármű leállításával ne akadályozzon mást 
a közlekedésben! 

Balesetmentes közlekedést kíván 
a 

Várpalotai Rendőrkapitányság! 

Fokozott óvatossággal közlekedjen!
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Közútkezelő ügyelet:  
telefon: 88/819-520
Várpalotai Rendőrkapitányság: 
telefon: 88/371-511
Bakonykarszt Zrt. hibabejelentés: 
telefon: 88/471-710
E.ON hibabejelentés: 
Áram: 06 80/533-533 
Gáz: 06 80/301-301

Központi háziorvosi ügyelet:
Dr. Gergelyfi Vilma  
hétköznap 800-tól 1600-ig 
mobil:  06 20/418-1430 
rendelő:  88/469-129
Várpalota, Szt. Imre u. 6. 
1600 után:  88/412-104

Tési körzeti megbízott: 
mobil: 06 30/584-5588  
(Kovács Ákos)

Tési polgárőrség: 
mobil: 06 30/710-4722  
(Ferenc István)

Mentők: 104

Tűzoltók: 105

Közérdekű 
telefonszámok

„ ... ne a hóban, csillagokban,  
ne ünnepi foszlós kalácson,  
ne díszített fákon, hanem 
a szívekben legyen karácsony!” 

(Szilágyi Domokos)

Minden kedves Olvasónak kívánunk  
örömteli karácsonyi ünnepet  

és boldogságban gazdag új évet!

Tési Híradó Szerkesztői

Örömmel tölt el, hogy idén is gyarapodott azon személyek száma, akik önzetlenül, a közösség javát szolgálva, a 
legkülönbözőbb módon segítettek nekünk. Név nélkül ezúton szeretném újra megköszönni nekik. 
Köszönöm kollégáimnak a sok feláldozott szabadidőt, és köszönöm szerkesztőtársaimnak az igényes munkát, amit 
a Tési Híradó színvonalas megjelenésébe fektetnek!

Fodor-Bödös István polgármester

Köszönetnyilvánítás

Mint azt az előző Tési Híradóból meg-
tudták, erre a szezonra Palángi Attilá-
val kötöttünk szerződést. Ő és Hegedűs 
Csaba fogja ellátni ezt a felelősségtel-
jes és nem túl hálás tevékenységet. Ez 
utóbbi jelzőt szerintem mindenki érti, 
nem kell magyaráznom. Azért, hogy a 
munkájukat a legnagyobb megelégedé-
sünkre tudják végezni, bizony nekünk, 
lakosoknak is tennünk kell. Bár szerin-
tem mindenki tudja, azért nem árthat 
elismételni a következő kéréseket, jó ta-
nácsokat hóhelyzet idejére: A kukákat ne 
tegyék közvetlenül az út szélére, hogy ne 
akadályozza a traktort, és legyen helye az 
eltolt, az út szélén képződő hókupacnak! 
Az autóikat se parkolják az út szélére az 
előzőhöz hasonló okokból! Előfordulhat, 
hogy az úttest fölé nagyon belógó faága-
kat le kell majd vágni, hogy kárt ne okoz-
hassanak.

Bizony az is előfordulhat, hogy Önök 
előbb kihavalják a kapu vagy kocsibejá-
rót, minthogy a traktor odaérne. Ezért ne 
őket hibáztassák, ha ilyenkor újból ki kell 
lapátolni a beforgatott havat! Végül, de 
nem utolsó sorban türelem, türelem, türe-
lem! Örüljünk neki, hogy ismét van helyi 
vállalkozónk, ezáltal több pénz maradhat 
meg a község „vászontarisznyájában”!

Fodor-Bödös István 
polgármester

Hótolás Köszönet
Köszönetünket szeretnénk kifejezni az 
Eötvös Károly Megyei Könyvtár veze-
tőjének, Pálmann Juditnak és kollégá-
inak az egész éves munkájukért, az ön-
zetlen segítségért. Számos, számunkra 
fontos programot valósíthattunk meg 
általuk az idén is. 

Emlékeztetőül: Ramazuri bábszínház 
előadása kicsik és nagyok örömére. Gróf 
Nádasdy Borbála írónő látogatása, aki 
elkápráztatott minket történeteivel és 
elragadó személyiségével. Nekik köszön-
hetjük visszatérő vendégszínészeinket: 
Szeles Józsefet és Farkasréti-Dominek 
Annát, akik idősek napi rendezvényünk 
színvonalát emelték a fellegekbe. Kéz-
műves foglalkozásainkhoz is rengeteg 
kellékkel, anyaggal, eszközzel járultak 
hozzá. Év elején nyitottuk meg megújult, 
gyönyörű könyvtárunkat. A felújítást kö-
vetően időt, energiát nem sajnálva leltá-
rozásban, polcok rendezésében, selejte-
zésben rögtön segítségünkre siettek. 

Ezúton szeretnénk kellemes kará-
csonyi ünnepeket és békés, boldog 
új évet kívánni nekik, és bízunk, a to-
vábbi sikeres együttműködésben. 

Említett programjaink a Könyvtárel-
látási Szolgáltató Rendszer (KSZR) kere-
tében valósultak meg. 

Borbásné Hajni 
könyvtáros


