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Lehetőségeit figyelembe véve a Képvi-
selő-testület úgy döntött, hogy módo-
sítja és kiegészíti a szociális rendeletét. 

Természetesen jelen kiadvány nem nyújt 
lehetőséget a teljes (12 oldal) dokumen-
tum ismertetésére, de azért egy-két jelen-
tős változásról hírt adunk. A teljes anyag 
a honlapunkon (www.tes.hu) olvasható, il-
letve a hivatalban ügyfélfogadási idő alatt 
tanulmányozható, megtekinthető.

Az alábbi támogatási és ellátási formá-
kat tartalmazza a rendelet:

– Eseti települési támogatási formák: 
települési létfenntartási támogatás, te-
lepülési gyógyszertámogatás, települési 
temetési támogatás, települési gyermek-
nevelési támogatás, szociális tűzifa.

– Rendszeres települési támogatási 
formák: települési létfenntartási támo-
gatás, települési gyógyszertámogatás, te-
lepülési lakásfenntartási támogatás, tele-
pülési ápolási támogatás.

– Egyéb önkormányzati pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátások.

Mint említettem, nem kívánok mindről 
szólni, de lássunk néhányat. Eseti telepü-
lési létfenntartási támogatást egy naptári 
évben maximum három alkalommal le-
het megállapítani, feltéve, hogy az előző 

támogatás megállapítása óta 90 nap eltelt. 
Az egy alkalommal megállapított eseti te-
lepülési létfenntartási támogatás maxi-
mális összege 5.000 Ft-ig terjedhet.

Az egy alkalommal megállapított eseti 
települési gyógyszertámogatás maximális 
összege 10.000 Ft.

Rendszeres települési gyógyszertámo-
gatást havi rendszerességgel legalább 3 
és maximum 12 hónapra lehet megállapí-
tani. Az egy hónapra megállapított rend-
szeres települési gyógyszer támogatás 
maximális összege 6.000 Ft lehet.

A temetési költségekre tekintettel tele-
pülési temetési támogatásra jogosult az 
a személy, akinek a temetési költségek 
viselése a saját, illetve családja létfenn-
tartását veszélyezteti. Ha jogosult, abban 
az esetben 37.500 Ft illeti meg. Abban az 
esetben, ha valaki a jövedelmi viszonyai 
alapján nem jogosult az ellátásra, akkor 
részére 25.000 Ft temetési segély kerül 
megállapításra.

Települési gyermeknevelési támogatásra 
jogosult az a személy, aki létfenntartását 
veszélyeztető élethelyzetbe került a gyer-
mekneveléshez kapcsolódó, alkalman-
ként jelentkező többletkiadások miatt, 
és ezért anyagi segítségre szorul. Az egy 

alkalommal megállapított eseti települési 
gyermeknevelési támogatás maximális 
összege gyermekenként 6.000 Ft.

200.000 Ft egyszeri, vissza nem téríten-
dő támogatásban részesíthető a kérelme-
ző, ha az első személyi tulajdonú lakás 
építéséhez vagy vásárlásához támogatást 
igényel. Feltétel, hogy a kérelmező tési la-
kóhellyel rendelkezzen, vagy itt kívánjon 
letelepedni.

Az önkormányzat vissza nem térítendő 
természetbeni támogatást, tűzifát biztosít 
azon szociálisan rászoruló személyeknek, 
akiknek a háztartásában együtt élők egy 
főre jutó jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200%-át, egyszemélyes ház-
tartás esetében 220%-át, és a háztartás-
ban élők egyikének sincs vagyona. A tűzi-
fa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra 
vonatkozóan csak egy jogosultnak álla-
pítható meg, függetlenül a lakásban élő 
személyek és a háztartások számától.

A rövid felsorolásból természetesen 
hiányoznak a jogosultsági szintek, ezért 
kérek mindenkit, tájékozódjon az új ren-
deletről, olvassa át részletesen a már em-
lített lehetőségek szerint.

Fodor-Bödös István polgármester

Változások a szociális rendeletben

Május 21-én a Bakony Virágai Népdalkör 
a Vass Lajos Népzenei Vetélkedő országos 
középdöntőjén vett részt. A nagyszabású 
verseny az ország öt különböző pontján 
zajlott a több száz résztvevő miatt, mi a 
Dunapataji Középdöntőn „mérkőztünk 
meg” népdalkörös társainkkal. Nagy 
volt az izgalom, hiszen a tét az országos 
döntőbe való bekerülés volt. 
Ráadásul az élet úgy hozta, 
hogy citerás lányaink, Anna 
és Dóri az egyetemi, illetve 
érettségi vizsgák miatt nem 
„erősíthették” csa pa tun kat. 
Ezúton is sok si kert kívánunk 
nekik a „nagybetűs élethez”, 
és mindig visszavárjuk őket 
a Népdalkörbe!

Szerencsére ezt a nehéz-
séget sikerült áthidalnunk 
egykori veze tőnk, Hor váth-
né Bakos Ilona segítségével, 

akinek szakmai igényessége a siker egyik 
záloga volt. Ugyanakkor művészeti ve-
zetőnk, Patonai Fábián Renáta is fáradt-
ságot nem kímélve készít fel minket a 
versenyre a heti rendszerességgel tartott 
próbákon. Mi, népdalkörösök mindig 
szívesen dalolunk együtt, de amikor ilyen 
nagy a tét, akkor nálunk is „megugrik az 

adrenalinszint”, és mindenki a legjobb 
formáját hozva próbál tenni a siker érde-
kében. Éppen ezért a több órás várakozás 
után kitörő örömmel fogadtuk a „Kiváló 
Arany” elismerést. Fárasztó, de örömteli 
volt a Dunapataji Középdöntő, mely felért 
egy kirándulással is. 

Sok szép élménnyel gazdagodtak nem 
csak népdalkörös társaink, 
hanem a minket elkísérő pár-
toló tagok is. Vidám nótaszó-
tól volt hangos a hazafele út. 

A zsűri építő jellegű ész re-
vételeivel felvértezve ké szü-
lünk a novemberi or szá gos 
megmérettetésre, és ismét 
el mondhatjuk: bol dogok va-
gyunk, hogy együtt énekel-
hetünk, hogy a Tési Bakony 
Virágai Népdalkör ott lehet 
az országos döntőben.

Dr. Gergelyfi Vilma 

„Kiváló Arany” a Bakony Virágai Népdalkörnek
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Idén május 7-én rendezték meg falunk-
ban az V. Bakonyi Vigasságot.

Délelőtt kézműves játszóházzal, népi ját-
szótérrel és népművészeti vásárral kez-
dődött a rendezvény.
A délutáni programokat táncos, zenés 
felvonulás előzte meg. 
Én kétszer szerepeltem fellépőként. 
Először a Bakony Virágai Népdalkörrel, 
utána pedig az Árvalányhaj Néptánccso-
porttal. 
Mint minden évben, most is nagyon jól 
éreztem magam, de azért egy picit izgul-

tam, mert nagyon sokan voltak. Szerin-
tem jól sikerült mind a két fellépés.
A gálaműsor után gyerek, illetve felnőtt 
táncház vette kezdetét.
Az estét a Fláre Beás zenekar koncertje 
zárta, ami késő estig tartott, de megérte 
ott maradni, mert nagyon színvonalas 
műsort adtak a zenészek.
Másnap csak a gyermektánccsoportoké 
volt a főszerep. Ezen a napon a környező 
települések gyermektánccsoportjai sze-
repeltek. Ez a nap nem volt meghirdetve, 
ezért a nézők és a fellépők is mi magunk 
voltunk. 

Az Árvalányhaj Néptánccsoporttal ezen 
a napon is részt vettünk fellépőként, és 
nagy sikert arattunk műsorunkkal. 
Én személy szerint nagyon szeretem ezt 
a műfajt, ezért szívesen járok próbákra 
és fellépésekre is. 
Nagyon jó lenne, ha még évekig meg-
rendezésre kerülhetne ez a csodás ren-
dezvény, minél több helyi és vidéki lakos 
menne el rá, és ismerné meg ezáltal a 
néptánc és a népzene szépségét, vará-
zsát.

Stefánkó Sára

V. Bakonyi Vigasság – gyerekszemmel

A Múlttal a Jövőért Egyesület szer-
vezésében május 7-én, immáron ötödik 
alkalommal rendeztük meg a népha-
gyományok őrzéséről, ápolásáról szóló 
fesztivált. Előző évektől eltérően idén 
már csak Tésen. 

Most is színes műsor várta az érdeklő-
dőket, az ország több pontjáról érkeztek 
fellépők. Emellett különféle programok, 
kézműves foglalkozások, játszóházak, 
nép művészeti vásár, lovasbemutató is 
csa logatta a vendégeket. 

Érdeklődve, és nagy szeretettel vár-
tuk a Nemzeti Művelődési Intézetet és 
vándortérképét, melyet az iskola aulájá-
ban helyeztek el. Hungarikum játszóhá-
zukban egész délután különféle kirakók 
tettek próbára kicsiket és nagyokat egy-
aránt.

A Fláre Beás együttes nem csak kon-
certjével lepett meg bennünket és közön-
ségét, hanem finom babos káposztával és 
cigány lecsóval tette feledhetetlenné az 
ebédet. 

Felvonulással vette kezdetét az V. Ba-
konyi Vigasság. 

A megnyitón fellépett a Dunántúli 
Népi Kommandó, Sziránszki Zsófia és a 

Tési Napsugár Óvoda néptáncosai is. Vi-
selet- és lovasbemutató is társult a prog-
ramhoz.

Bepillantást nyerhettünk a Várpalotai 
Barantások életébe, hogy hogyan is épül 
fel a jurta, miként kell az íjat és a karikás 
ostort használni. Népi kirakodóvásár-
ban is gyönyörködhetett és vásárolhatott 
mindenki. A kistérség kézművesei hoz-
ták el portékáikat, amiket szép számban 
vásárolt a vendégsereg.

A nap fénypontja a gálaműsor volt, 
ahol az ország számos helyéről a ven-
dégfellépők két órás folklór műsorral 
kápráztatták el a közönséget. Fellépők: 
Fóti Népművészeti Szakközépiskola nö-
vendékei, Langallik Néptáncegyüttes 
Kisbérről, Mezőföld Népi Együttes Alap-
ról, Ofella Sándor Hagyományőrző Népi 
Együttes Tápiószecsőről, Kertész Tánc-
egylet Budapestről, Vad Galamb Nyugdí-
jas Néptánccsoport Hajmáskérről, Vár-
palotai Evangélikus és Szivárvány Óvoda 
néptáncosai, Bakony Virágai Népdalkör 
és Nefelejcs Citeraegyüttes Tésről, Árva-

lányhaj Néptánccsoport szintén Tésről.
A talpalávalót a Kesző Együttes Buda-

pestről, és a szintén budapesti Szilágyi 
Tóni és bandája húzta.

A gálaműsor teltház előtt zajlott, 
melynek zárószáma a közös tánc volt. A 
nézőtér gyors átrendezésével kialakított 
tánctéren kedvére rophatta kicsi és nagy 
a táncházakban. 

Köszönetünket fejezzük ki támogató-
inknak, a fellépőknek és mindazoknak, 
akik a rendezvény létrejöttében segítet-
tek. Külön köszönjük Dr. Varga Damm 
Andrea jogászasszonynak a Jobbik ré-
széről, Talabér Márta Várpalota város 
polgármesterének és Kész Zoltán ország-
gyűlési képviselő úrnak támogatásukat, 
és hogy részt vettek rendezvényünkön. 

Bízunk benne, hogy mindenki élmé-
nyekkel gazdagon tért haza, és jövőre új-
ból találkozunk a fesztiválunkon.

Dénesné Helt Edina
és 

ifj. Lippert Ferenc

V. Bakonyi Vigasság 
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Falunapok
2016

Június 17–18.
Programok
Június 17. péntek – Kultúrház

2200  TGM együttes és Szén Alexandra közös pop-rock  
koncertje 2400 óráig

Június 18. szombat
1000  Ramazuri Bábszínház előadása  

a Kultúrházban 1100-ig
1500  Komolyzenei koncert  

az Evangélikus Gyülekezeti Teremben 1600-ig

Kultúrház
1620 Megnyitó – Fodor-Bödös István polgármester 

 Tési Napsugár Óvoda műsora
 Árvalányhaj Néptánccsoport fellépése
 Sziránszki Zsófia énekel saját citerakísérettel
  Lencseszemek Asszonykör táncbemutatója 

(Nemesvámos)
 Bakony Virágai Népdalkör előadása

Sportpálya – FALUNAPI MULATSÁG!
1800 Fotókiállítás eredményhirdetése
1830   Vision Kids Hip-Hop tánciskola bemutatója 

Helyi Zumba-fittnes tánccsapat bemutatója 
Tombolasorsolás

2000 Sztárvendég: Szandi
2100 Utcabál Kockával 

Kísérőprogramok 
830  Ultiverseny – a régi idősek otthonában, nevezés  

a helyszínen
900  Főzőverseny – a szokott helyen, bármilyen étellel 

lehet nevezni hozott alapanyagból
1000  A szélmalmok egész nap nyitva tartanak,  

tárlatvezetés 1400 és 1730-kor, szelfi-pont
1030  Tűzoltóság, rendőrség járműbemutatója a Kultúr-

ház előtti téren1230-ig
1400 Egészségsátor az iskola udvarán 1800-ig
1400 Honvédség harci jármű bemutatója 1800-ig
1400  Biztonsági öv szimulátor, részegszemüveg és nar-

kósszemüveg
1400  Traktoros benzingőzös felvonulás és traktorszépség-

verseny, valamint oldtimer motoros felvonulás a 
falu utcáin

1400  „Tés és természeti szépségei” fotókiállítás az iskola 
tornatermében 20 óráig

1500  Nemesvámos község bemutatkozása,  
 helyi termékek-kóstolóval egybekötött bemutatója 
a Kultúrház kistermében 

1500  Titanic csúszdás légvár, trambulin az óvoda udva-
rán 1800-ig

1500 Népi játékok az óvoda udvarán 1800-ig
1500 Csillámtetoválás az óvoda udvarán 1700-ig

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Férjemmel, Kovács Sándorral egyetemben ökológiai szemlélet alapján termesztünk 
és dolgozunk fel zöldséget, gyümölcsöt, fűszernövényt és gyógynövényt. Termékeim 
többsége nem tartalmaz tartósítószert és adalékanyagot. Szervezetre káros anyagot 
pedig egy sem.
Termékválasztékom igen széles palettát fog át: ételízesítők, szirupok, szörpök, ivóle-
vek, lekvárok, csatnik, pesztók, egyéb zöldségkrémek, szószok, befőttek, savanyúsá-
gok, fűszerecetek, ízesített diók, gyümölcssajtok és egyéb ínyencségek. Szinte min-
dent felölel, amit a természet Balaton-felvidéki kincseiből ki lehet hozni. A kínálat 
változik évszaktól függően.
Sokféle nemzet ételét vettem inspirációul készítményeim előállítása során.
Számos termékemre megkaptam a Balaton Felvidéki Nemzeti Parki Termék védjegyet. 

Bemutatkozik Győri Ildikó őstermelő
Győri Ildikó őstermelő, kistermelő va-
gyok Várpalotáról.

Idei falunapunkon Nemesvámos 
községet látjuk vendégül.

A kulturális programok előtt Bárdos 
Zoltán önkormányzati képviselő, a helyi 
Értéktár Bizottság elnöke mutatja be a 
nemesvámosi helyi értékeket, mesél az 
értéktárról, munkájukról. 

Lehetőség nyílik a nemesvámosi helyi 

termékek megkóstolására is: lesznek 
tökmagolajos falatkák, sajtok, szalon-
nák és édesség is a palettán. 

Nemcsak a kézzel fogható értékeket 
hozzák el a vámosiak, hanem eljön hoz-
zánk a Lencseszemek Asszonykör is – az 
ő tánccsoportjuk szintén a helyi érték-
tár részét képezi.

Vendégünk lesz Nemesvámos

Néhány fellépőről röviden
TGM együttes

A péntek esti koncertet a „The Gain 
Music” (rövidített nevén TGM) jegy-
zi. A zenekar 2012-ben alakult 5 taggal 
Várpalotán a minőségi zene elkötelezett 
híveként. Feldolgozásokat játszanak a 
rock, blues és popzene világából. Rend-
szeres fellépői motoros fesztiváloknak, 
falunapoknak, de találkozhatunk velük 
klubokban is. 

Örömmel vállalták a tési meghívást, 
sőt, a siker érdekében még Szén Ale-
xandra is társul a csapathoz. Várhatóan 
egy igényes, jó hangulatú bulit kerekí-
tenek ide nekünk. Várnak mindenkit, 
akiknek már hiányzik egy igazi zenekar 
nyújtotta zenei csemege.

Ramazuri Bábszínház
2016. június 18-án 10.00 órakor nagy 

örömünkre ismét ellátogat hozzánk a 
Kultúrházba a Ramazuri Bábszínház.

Színvonalas előadással készülnek a 

tési és Tésre látogató gyerekek számára. 
A tavalyi évben hatalmas sikert aratott 
előadásuk után most az Itt a király hol 
a király? című zenés-játékos műsoru-
kat tekinthetjük meg, melybe bevonják 
a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt. 
Nagy szeretettel várunk mindenkit mi 
is és a Ramazuri csapata is. A program 
a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
keretében a veszprémi Eötvös Károly 
Megyei Könyvtár támogatásával jöhet 
létre.

A Ramazuri Bábszínház 2006-ban ala-
kult vidám, fiatalos, gyermekközpontú 
csapattal. Nagy népszerűségnek örvend 
kicsik és nagyok körében egyaránt.

Felejthetetlen élményt biztosítanak 
minden felkérőnek, legyen szó bábszín-
házról, játszóházról, arcfestésről, kaland-
játékokról – mindenki talál a rendezvé-
nyéhez illeszkedő programot kínálatuk-
ban.

Vision Kids Hip-Hop tánciskola 
A Vision Hip-hop Dance Tánciskolát 

Gutyán Attila tánctanár és koreográfus 
hozta létre, aki 18 éve foglalkozik tánc-
cal. 10 éve L. L. Junior háttértáncosaként 
tevékenykedik. 

Várpalotán több mint 30 diákkal fog-
lalkozik kezdő illetve haladó csoportok-
ban. Versenycsapata minden hazai nívós 
versenyen elindul, a szakmai megméret-
tetéseken mindig dobogós helyezéseket 
érnek el. A nem versenyző diákoknak 

fellépéseken adja meg a lehetőséget, 
hogy megmutathassák magukat a kö-
zönségnek. Csapatuk rendszeres meghí-
vott vendége a térség kulturális rendez-
vényeinek. 

A tánciskola diákjainak már több 
alkalommal volt lehetőségük olyan 
énekesek – előadók mögött szerepel-
ni a színpadon, mint L. L. Junior vagy 
Tolvai Renáta. A csapatból többen sze-
repelhettek a tavaly októberben meg-
jelent L. L. Junior és Mohamed Fatima 
videoklipjében. 

A csoport a Tési Falunapon egy frissen 
elkészült koreográfiát mutat be, amelyet 
20–25 fiatal táncos ad elő. Látványos 
produkciójukat szeretettel ajánlják min-
den kedves falunapozónak!

Helyi Zumba-fittnes tánccsapat 
A zumba Kolumbiából származó, 

könnyen elsajátítható, latin ritmusokra 
épülő tánc, mely fitness program is egy-
ben. 

Tésen heti rendszerességgel tart órákat 
Kupeczik Éva, egy mecséri zumbaoktató. 
Három hónappal ezelőtt kezdődött az 
oktatás, jelenleg 10–12 felnőtt nő és 5–6 
kislány jár rendszeresen az órákra. 

A falunapon megmutatják, hogy mit 
tanultak eddig. Aki a bemutató után 
kedvet kap ehhez a fajta mozgáshoz, sze-
retettel várja a zumbacsoport. Bármikor 
lehet csatlakozni!
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Gyermekszemmel:
2016. május 28-án szombaton gye-

reknap volt a mi kis falunkban. Sokféle 
izgalmas játék várt bennünket: célba 
dobhattunk egy gyönyörű szélmalomba, 
sétáltathattuk a Frakk Állatvédő Egyesü-
let kutyusait, aranytallérokat kereshet-
tünk a homokban, ezen kívül volt még 
asztali jégkorongozás (amiben a lányok 
nyertek ), kincskeresés, cukorka válo-
gatás. A szervezők sok fi nomsággal vár-
ták a gyerekeket. A nap végén mindenki 
fáradtan, de élményekkel és ajándékok-
kal térhetett haza. Nagyszerű nap volt!!! 

Preszter Milán

Szülői szemmel:
Megkeresett a Tési Híradó szerkesz-

tősége azzal a kéréssel, hogy szülőként 
mondjak pár szót a nemrég megrende-
zésre került gyermeknapról. 

Gondolom, nem mondok azzal nagy 
újdonságot, hogy nagyon jó kis nap volt! 
Akik részt vettek rajta, azok jól érezték 
magukat, akik nem, bánhatják nagyon. 
A Facebookon megjelent képek is ezt 
tükrözik. Polgármester úr és lelkes se-
gítőcsapata rendíthetetlenül sütötte a 
kürtőskalácsokat, amit a gyerekek a 
nap folyamán nem tudtak megunni. A 
Frakk Állatvédő Egyesület ön kéntesei 
játékosan felelős állattartásra tanították 

a gyerekeket. A kincskeresés nagyon 
tetszett, csillogó szemmel indultak neki 
a gyerekek a feladatnak! Az óvónénik 
asztalainál kedves fi gurákat készíthettek 
a legkisebbek is.

Nem beszélve az asztali jégkorongról, 
ahol barátságos meccseket vívtunk. So-
rolhatnám még a játékokat, de együttvé-
ve minden szuper volt! Szeretném meg-
köszönni, hogy a szervezők időt, energiát 
nem sajnálva, szabadidejükben gondol-
tak gyermekeinkre és ránk, így egy felejt-
hetetlen napot tölthettünk együtt. 

Kicsit mi is gyermekké válhattunk eb-
ben a rohanó világban. 

Preszter Zoltánné

Gyereknap két szemszögből

Felnőttek: 
„Nagyon tetszett, jó hangulat volt, a 

gyerekeken láttam, hogy jól érezték ma-
gukat. Frappáns ötlet volt a kürtőskalács-
sütés. Érdemes lenne ebből hagyományt 
csinálni. Jó ötlet lenne még valamilyen 
evőversenyt szervezni, például palacsin-
tával.”  (Kovács Árpádné)

„Nekem és a testvéreimnek is nagyon 
tetszett. Családias volt a hangulat. A gye-
rekek nagyon sok ajándékot kaptak, min-
den feladat jutalmazva volt. Tetszettek a 
kézműves feladatok is. Testvéremnek na-
gyon szimpatikus volt, hogy a polgármes-
ter maga sütötte a kürtőskalácsot. Mind-
egyik gyereknek nagyon tetszett, különö-
sen a kincskeresés. Tele voltak élménnyel. 
Kislányom, Klaudia elment Várpalotára 

is, de nem érezte ilyen jól magát, mert 
nagy volt a tömeg és nem tudott semmire 
felülni.”  (Lénártné Varga Renáta)

„Nagyon hangulatos volt, a gyerekek-
nek leginkább a kincskeresős feladat volt 
a kedvencük, és nagyon ízlett a kürtőska-
lács. Családias, hangulatos rendezvény 
volt.” (Varga Andrea)

„Minden nagyon tetszett, Kristóf is 
nagyon jól érezte magát. A kincskeresés 
volt a kedvencünk. De nagyon jó volt az 
aranytallér keresés is a homokban. Azóta 
is a tallérokkal játszik, mindig kérdezi, 
hogy anya, hol van az aranyam? A kür-
tőskalács nagyon fi nom volt, legyen más 
rendezvényen, akár úgy is, hogy fi zetnénk 
érte!” (Nagyné Aigner Georgina) 

Gyerekek: 
„A feladatok nagyon jók voltak, a 

kincskeresés térképpel tetszett a legjob-
ban. Jó volt a hangulat. Sok ajándékot 
kaptam, legjobban a szemüvegnek örü-
lök.”  (Németh Klaudia)

„A legjobb a kincskeresés volt, meg a 
kutyák. Jó volt a hangulat, jövőre is eljön-
nék, ha lenne.”  (Hivekovics Sára)

„Legjobb a kincskeresős térképes fel-
adat volt, de a rajzolás és a cukorkaválo-
gatás is tetszett. Jövőre is el fogok jönni, 
mert nagyon jól éreztem magamat.” 

(Bakai Dorina)

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik a gyereknap-
hoz hozzájárultak felajánlásukkal, 

munkájukkal: 
Svehlik László • Pintér József • Szabó 
Richárd • Patonai Zoltánné • Lippert 
Ferenc • Schekkné Wittmann And-
rea • Karancs Mariann • Cserei Fló-
ra • Németh Fe rencné • Tál Béláné • 
Borbás Barnabás • Németh Krisztián 
• Garayné Kisbej Ágnes • Dénesné 
Helt Edina • Grám Lászlóné • 
Domján Ildikó • Hajas Edina • Ma-
gyar Máltai Szere tetszolgálat • Frakk 
Várpalota és Környéke Állatvédő 
Egyesület • Tés önkormányzatának 

dolgozói

Vélemények a gyereknapról
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Mottónk:
Mert csak én tudom, mi a tervem ve-
letek – reményteljes jövőt adok nek-
tek. Jer 29/11

A Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálatot 
2015 nyarán alapította a Magyar Pünkösdi 
Egyház azzal a céllal, hogy a hátrányos hely-
zetben élő gyermekeket és családjait támo-
gassa.

Az intézmény fő tevékenységként köz-
feladatot lát el. Nevelőszülői hálózatot 
működtet. Munkánk során otthont nyújtó, 
teljes körű ellátást biztosítunk kiskorú gyer-
mekek számára. Igény szerint különleges el-
látást is megteremtünk a tartósan beteg vagy 
fogyatékkal élő gyermekek részére.
Munkánk bemutatása: 

Nevelőszülői hálózatunk szakemberei, az 
ismerőseink, barátaink, a gyülekezetek tag-
jainak ajánlására megkeresik az arra alkal-
mas nevelő családokat, kiképezik a feladat 
ellátására valamint folyamatosan biztosítják 
a szakmai és lelki támogatásukat.

Elsősorban nem férőhelyeket, hanem 
minőségi munkát, igazi, szeretetteljes lég-
körben dolgozni tudó, befogadó családokat 
szeretnénk felkutatni.

Bár nevelőszülőink egy része gyülekezetei 
ajánlással kerül a hálózathoz, nem zárunk ki 
senkit a sorainkból. Bárki jelentkezhet, aki a 
feltételeknek megfelel, és erre alkalmasnak 
érzi magát, illetve erre alkalmasak a körül-
ményei.

Munkatársaink, nevelőszülőink száma fo-
lyamatosan nő, ennek ellenére van olyan ki-
hívás, amit a jelenlegi kereteink között nem 
tudunk teljesíteni. Gyakran keresnek meg a 
megyei területi gyermekvédelmi központok 
azzal, hogy csecsemőket és 3–6 fős testvér-
sorokat is szükséges lenne elhelyezni. Kevés 
olyan nevelőcsalád van, akik ilyen számban 
gyermekeket be tudnak fogadni elsősorban 
az ingatlanok kapacitása miatt. Ezért sze-
retnénk létrehozni 1–2 olyan nevelőszülői 
házat, illetve lakásotthont, ahol a csecsemő-
ket, a várandós kismamákat és a nagyszámú 
testvérsorokat is el lehet helyezni. Nagyon 
fontos, hogy az egyébként is nehéz helyzetbe 
került testvérek egy helyen lakhassanak, ne 
kelljen elszakadniuk egymástól.

Az intézmény létrehozásához a megyé-
ben olyan kistelepüléseket kerestünk, ahol 
nyugodt, idilli a környezet, és ahol a lakos-
ság nyitott a kezdeményezésünkre. Fontos 
szakmai és társadalmi célnak tartjuk, hogy 
az állami gondoskodásban élő gyermekek 
megéljék a vidéki élet adta szépségeket, meg-
tapasztalják, hogy milyen nagy biztonságot 
ad, ha az ember gyökeret tud ereszteni, és a 
helyi közösség ismeri és elfogadja. Fontos, 
hogy a következő generáció megtanulja a 
növénytermesztéssel, gazdálkodással kap-
csolatos ismereteket, képes legyen megélni a 
vidéki környezetben. Missziónknak tekint-
jük, hogy az öngondoskodás, a környezet-

tudatosság ezen fajtáját is megismerhesse a 
ránk bízott gyermekek sora.
És hogy miért éppen nevelőszülői háló-
zatot építünk?

Amit intézményi közegben egyáltalán 
nem lehet pótolni: az az anya és az apa sze-
rep – ami nem csak a szocializációs minták 
elsajátítása miatt fontos, hanem az érzelmi 
intelligencia kifejlődése miatt is. 

Persze vannak száraz tények és statiszti-
kák is, amik alátámasztják, hogy miért jobb 
egy gyermeknek, ha családban nevelkedik, 
pl.:
–  A nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek 

nagyobb arányban szereznek magasabb 
végzettséget, 

–  nagyobb arányban választanak szakmát, 
és foglalkoznak a jövőjükkel, 

–  kevesebben dohányoznak, ritkábban nyúl-
nak alkoholhoz, drogokhoz, 

–  az ő köreikben jóval kevesebb az öngyil-
kossági kísérlet…
A biztonság megélése, a szeretni és szeret-

ve lenni megtapasztalása elengedhetetlen az 
ép, és egészséges lelkülethez, a társadalmi 
integrációhoz.

Ha tömören akarnám megfogalmazni, 
akkor a nevelőszülőknél élő gyermekek bol-
dogabbak, kiegyensúlyozottabbak és sikere-
sebbek a felnőtt életükben, mint azok, akik 
nevelőotthonban nevelkednek.

A szakmai elgondolásaink mellett legfon-
tosabb célunk a ránk bízott gyermekek 
hitben és szeretetben történő nevelése.

Amit kérünk:
Kérünk mindenkit, segítse munkánkat 

azzal, hogy saját lehetőségeihez mérten tá-
mogatja a kezdeményezésünket. Örülnénk, 
ha minél többen helyeselnék azt, hogy a 
településükön létrehozzunk nevelőszülői 
házakat vagy egy lakásotthont, ahol 6–12 fő 
kisgyermek (csecsemő, óvódás, és kisiskolás 
korú gyermek) nevelkedhet.

A terveinkkel kapcsolatban szeretnénk 
egy lakossági fórumot is szervezni, ahol a 
közösség tagjaiban felmerült további kér-
déseket megválaszolhatjuk. Reményeink 
szerint a személyes találkozások alkalmával 
megismerhetjük mindazokat, akik lelkében 
már érlelődik a gondolat, hogy befogad-
jon és akár felneveljen a legkisebbek közül 
egyet….

Hisz mindannyian ismerjük a tanítást: 
„Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet 

is befogad az én nevemért, az engem fogad 
be; és aki engem befogad, az nem engem 
fogad be, hanem azt, aki engem elküldött.” 
Mt. 18,1-5

A személyes találkozás reményében bíz-
va, üdvözlettel: 

Karsa Andrea főigazgató
Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat

info@gyermekvedok.hu 
mobil: 06-30-539-8730

Lakossági tájékozató Meghitt ünnep 
a katolikus 

templomban
2016. május 26-án csütörtökön este 

6.00 órakor a tési római katolikus plé-
bániatemplomban megtartott szentmise 
keretében került sor Szent István király 
ereklyéjének ünnepi átadására. Az erek-
lyét dr. Varga Lajos váci segédpüspök 
hitelesítő irata kíséretében Dr. Tóth Pál 
Tamás úr, a Szent György Lovagrend 
budavári közösségének priorja adta át. 
A szentmisét Horváth Lajos kerületi 
esperes, bakonynánai plébános vezet-
te. Sor került egy újonnan restaurált, 
a győri könnyező Szűz Anyát ábrázoló 
festmény megáldására is. A szentmise 
keretében történt a tési római katolikus 
egyházközség képviselőtestületének fo-
gadalommegújítása.
Külön köszönet Beke Zsolt h. esperes 
(berhidai és tési) plébános áldozatos 
munkájáért, mellyel ezt az ünnepet 
széppé tette számunkra.

Juhász Istvánné

az evangélikus 
parókia udvarán

2016. július 10-től 15-ig
Délelőtt bibliai történetek, korcsoportos 
foglalkozások, délután játékok, vetélke-
dők, versenyek színesítik a programot. 
Minden délután izgalmas vendég érke-
zik a táborba: mentőtiszt, kutyaterapeu-
ta a kutyusaival, kézműves és kommuni-
kációs szakember. Gyertek, és legyetek 
részesei a „Nagy változás”-nak, amely 
témára az egész hét felépül! A tábor díja 
14.000 Ft (szállás, étkezés, programok). 
További részletek: tes.lutheran.hu/tabor
Jelentkezni a májusban kiosztott vagy a 
honlapon elérhető jelentkezési lapokon 
lehet.

Nyári tábor 


