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Szoborfelújítás
pályázati pénzből
A februárban megjelent Tési Híradóban számoltunk be egy sikeres pályázatunkról, ami az első világháborús
szobor felújításáról szólt.
Örömmel tájékoztatjuk a tisztelt Tésieket,
hogy elkészült a beruházás. Amint akkor
jeleztük, a támogató, az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság pályázati bíráló bizottságának döntése alapján
740.410 Ft támogatásban részesültünk.
Az önkormányzat 120.000 Ft önrésszel
járult hozzá a költségekhez.
Nehezen indult a felújítás. No, nem
azért, mert nem tudtuk, mit kellene
tenni, hanem azért, mert az időjárás
nem volt túl kegyes hozzánk. Az eredeti szerződés szerint március 31-re be
kellett volna fejeznünk a munkálatokat,
de a hónap közepe felé már láttuk, hogy
ennek kicsi az esélye. Kérelmet írtunk a
pályázati bíráló bizottságnak, hogy az
időjárásra való tekintettel módosítsák a
támogatási szerződésünket április 30-ig.
Megkönnyebbülésünkre hozzájárultak a
módosításhoz, így joggal bízhattunk az új
határidő betartásában. Sajnos az időjárás
továbbra sem volt kegyes hozzánk, ezért
technológiai sorrendet kellett váltanunk,
és előbb a szobor körüli munkálatokat
kellett elvégeznünk. Április végére aztán
szelídült a szél ereje, és már el lehetett
végezni a szobor vegyszeres tisztítását
is. Öröm volt látni, ahogy a tisztításnak
köszönhetően a verőfényes napsütésben
egyre világosabbá, egyre tisztábbá válik
a katona alakja. A szürke és mohás foltokkal sűrűn belepett test visszanyerte
vélhetően eredeti színét egy kellemes
halvány homoksárga árnyalatban. Ekkor már éreztük, hogy jó választás volt

a talapzat burkolására felrakott kőlap,
hiszen ennek is sárgás az árnyalata. Így
legalább a szürke színű térkövezésből
hangsúlyosan kitűnik a szobor, mintegy
uralva a teret. Mostanra már (szerintem)
nem lehet csak úgy elmenni az emlékmű
mellett. A maga méltóságában és szépségében vonzza a tekintetet.
Bevallom, a pályázat beadásakor nem
tudtam teljes mértékig elképzelni milyen lesz, ha kész lesz. Hogyan is tudtam
volna? Sohasem láttam eredeti, színes
képeket erről a szoborról, de szerintem
senki sem, hiszen amikor készült, még
nem létezett színes fotográfia. Annyit
azonban megállapíthatunk, hogy elődeink bölcs döntést hoztak, amikor ezt a
homokszínű követ kiválasztották. Talán
úgy gondolkodtak, hogy 100 év múlva
is kő legyen ez a kő. Ellenálljon minden
viharnak bármerről is jöjjön, és bármilyen erős is legyen. Eltelt ez a 100 év, és
nekünk adatott meg, hogy itt állhatunk
szemben 100 esztendő üzenetével.
Köszönjük az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottságnak a támogatást, és bízunk benne, hogy ők is hozzánk
hasonlóan eredményesnek értékelik a
programot!
Úgy érezzük, hogy a hősökhöz méltó
módon sikerült fel- és megújítani Tés
község egyetlen köztéri szobrát és közvetlen környezetét. Természetesen látjuk,
hogy a megmaradt régi struktúra is változtatásokra szorul, és szándékunkban
is áll a teljes terület megújítása. Célunk,
hogy egy kedves és barátságos, használható tér jöjjön létre.
Szeretnénk kérni a tésiektől valamit!
Anyagot tervezünk gyűjteni a hősi halottainkról. Végiggondoltuk, és abban

reménykedünk, hogy akad még odahaza Önöknek egy-egy fotó, egy harctérről
küldött levél, egy használati tárgy vagy
bármi, ami hozzájuk köthető. Egy gyűjtemény keretében megidézhetjük őket,
felidézhetjük alakjukat, bepillantást
nyerhetünk életükbe, személyiségükbe.
Talán még sosem volt egy ilyen összeszedett és méltó emléket állító kiállítás. Ha
van Önöknél ilyen, vagy tudnak valahol
ilyen jellegű emléket, keressenek minket
a hivatal telefonszámán (589-431) vagy
ahogy Önöknek egyszerűbb! Nagyon
jó lenne, ha a táblán szereplő nevekhez
az utókor újra tekintetet és mosolyt, elszántságot és bátorságot, hétköznapot és
ünnepnapot tudna társítani! Ugye milyen jó lenne?
FBI
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Hírek, információk röviden
Mára már bizonyára mindenki tudja, hogy március elsejétől van délelőtti
buszjáratunk Tésről Várpalotára, ami
10 órakor indul. További jó hír ezzel
kapcsolatban, hogy 8 óra 15 perckor indul felfelé ez a busz, így a Várpalotáról
Tés irányába közlekedő járatok száma is
bővült eggyel.

•••
Sikeresen lezajlott a hulladékgyűjtő
edények kisebbre cserélése. A tésieknek
– aki jogosult volt rá – lehetőségük nyílott 60 literes kukákat vásárolni. Mivel
nehéz a piacon ekkora méretű szabványos edényeket venni, ezért jobbnak
láttuk, ha az önkormányzat felvállalja a
beszerzést. Több mint húszan jelezték
igényüket, így kedvezőbb árat tudtunk
kialkudni a kereskedőtől. Szeretném kihangsúlyozni, hogy továbbra is lehetőség
van 60 literes edényt vásárolni, csak már
nem a kedvezményes áron. Továbbá kérek mindenkit, aki ilyen vásárlást tervez,
keresse meg az önkormányzatot, mert ha
nem szabványos edényt vásárol, nem fog
új szerződést kötni vele a Depónia Kft.

Minden jó szándékuk ellenére csak szabványos edényre tudnak szerződni! 80 literes edényt bárki rendszeresíthet, de ez
esetben is fontos a szabványos méret. Az
önkormányzat tart a Depónia Kft. által
forgalmazott 80 literes használt, de jó állapotú edényekből készleten, érdemes lehet ezekből vásárolni, nem kell utánajárni. További fejlesztésekről is egyeztetünk
a Depónia Kft-vel, melyekről a későbbiekben adunk hírt.

•••
Amint azt már korábban jeleztem,
2016 a pályázatok éve. Ennek megfelelően mi is átgondoltuk a céljainkat, és
jelen állapot szerint 3 db TOP-os (Területi Operatív Program) pályázatra kezdtük meg a felkészülést. Természetesen
ezekről még a későbbiekben bővebben is
beszámolok. Most csak röviden, nagyvonalakban adnék tájékoztatást.
1.) Az óvodánk már régóta felújításra
szorul. Ugyan 2014-ben történtek felújítások, melyek pozitív hatással voltak a
fűtési költségekre, de muszáj folytatni,
hogy a megfelelő hatékonyságot elérjük.

A Múlttal a Jövőért Egyesület szervezésében megrendezésre kerül az

V. Bakonyi Vigasság fesztivál
Időpont: 2016. május 7.

Helyszín: Tés, Művelődési Ház

Programok:
1300 –1600 Kézműves játszóház, Népi Játszótér, Népművészeti vásár
Nemzeti Művelődési Intézet játszóháza és vándor térképe
1400
Felvonulás a főutcán
1500	Megnyitó, Viselet és populáris folk ruhák bemutatója
Közreműködik: Dunántúl Népi Kommandó, Sziránszki Zsófia,
Tési Napsugár Óvoda néptáncosai
1620
Lovas bemutató
1700
Gálaműsor
1930
Gyermek táncház

2030
2130

FLÁRE BEÁS koncert
Moldvai és felnőtt táncház
Közreműködnek:

Duna Művészegyüttes szólótáncosai, Budapest • Fóti Népművészeti Szakközépiskola
növendékei • Langallik Néptáncegyüttes, Kisbér • Mezőföld Népi Együttes, Alap • Ofella
Sándor Hagyományőrző Népi Együttes, Tápiószecső • Várpalotai Evangélikus és Szivárvány
Óvoda néptáncosai • Árvalányhaj Néptánccsoport, Tés • Bakony virágai Népdalkör és
Nefelejcs Citera Együttes, Tés • Kertész Táncegylet, Budapest • Vad Galamb Nyugdíjas
Néptánccsoport, Hajmáskér

A talpalávalót húzzák:
Kesző Együttes, Budapest • Szilágyi Tóni és bandája, Budapest
A műsorra, táncházainkra és a koncertre a belépés INGYENES!
Szeretettel várjuk a kicsiket, nagyokat, táncos lábúakat, dalos kedvűeket
és minden érdeklődőt.
Támogatók:
Tés és Várpalota Önkormányzata, vállalkozói, lakossága
Múlttal a Jövőért Egyesület
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

Az energetikai felújításon kívül tervezünk néhány belső változtatást is, amelyek jótékony befolyással lehetnek az ovi
hangulatára és felszereltségére is. Izgalmas és innovatív megoldások születhetnek, ha támogatást nyerünk.
2.) Az önkormányzat tulajdonában
lévő ipari terület közművesítésére is szeretnénk támogatást nyerni. Pályázaton
kívül erre sem tudnánk megfelelő men�nyiségű pénzt előteremteni, ezért kézenfekvő, hogy ilyen módon próbáljunk
szerencsét.
3.) A harmadik projekt szintén energetikai korszerűsítésre vonatkozik. A
volt iskola épületére is ráférne egy kiadós
felújítás, úgyhogy ennek az épületnek is
elkészíttettük az energetikai felmérését.
Az eredmények azt mutatják, hogy érdemes belevágni. Az említett pályázatok
100%-os támogatottságúak, így az önkormányzatnak csak néhány nem támogatott költséget kell állnia.
Fodor-Bödös István
polgármester

Közérdekű
telefonszámok
Közútkezelő ügyelet:
06 88/819-520
Várpalotai Rendőrkapitányság:
06 88/371-511
Bakonykarszt Zrt. hibabejelentés:
06 88/471-710
E.ON hibabejelentés:
áram: 06 80/533-533
gáz: 06 80/301-301
Tési körzeti megbízott:
06 30/584-5588
Központi háziorvosi ügyelet:
Dr. Gergelyfi Vilma
hétköznap 8.00-tól 16.00-ig:
mobil: 06 20/418-1430
rendelő: 06 88/469-129
Várpalota, Szt. Imre u. 6. 16.00 után:
06 88/412-104
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Sikeresen mutatkozott be a Tési Értéktár
Sikeresen mutatkozott be a Tési Értéktár a Várpalotai Értéktár Napon
Április 24-én délután a Thury várban
értéktár napot tartott a Várpalotai Értéktár Bizottság, melynek vezetője, Galambos Szilvia meghívta a tési „csapatot”,
lehetőséget adva ezzel a bemutatkozásra.
Ezzel együtt a Népdalkört is megkérték

egy fellépésre. A szeles, hűvös idő ellenére zsúfolásig megtelt a vár rendezvényterme. A kiállítók mellett színes programok is várták a fázós közönséget. A tési
stand előtt sokan megálltak, nézegették a
szebbnél-szebb kézimunkákat, fafaragásokat és minden mást, amit a mi értéktár
bizottságunk tagjai összegyűjtöttek, és
kiállítottak. A hely sajnos szűkösnek bi-

zonyult, így nem is minden fért ki a szervezők által biztosított asztalokra. Ezért
válogatni kellett az „értékeink” közül,
mi kerüljön bemutatásra. Azonban egy
dolgot, pontosabban dolgokat mindenképpen ki kellett rakni. Nevezetesen a
süteményeket és a pogácsákat, melyeket
a Népdalkör mindig segítőkész asszonyai
sütöttek. Ezúton is köszönjük nekik a
felajánlott finomságokat! Bizonyára nem
tévedek, ha megjegyzem, hogy ezen finomságok is rásegítettek a tési bemutatkozás sikerére. Köszönet illeti az értéktár
bizottságunk jelenlévő tagjait is -Barta
Andreát, Pintérné Helt Máriát, Verebné
Hegedüs Ritát-, hogy a vasárnapjukat
feláldozva munkájukkal Tés közösségét
képviselték. Továbbá köszönjük a Népdalkörnek, hogy tovább öregbítették Tés
jó hírét. A szervezők visszajelzése alapján
az egész rendezvény sikeres volt, melyhez
a tési kiállítás jelentősen hozzájárult.
FBI

A Helyi Értéktárak jelentősége
Közel egy évvel ezelőtt döntött úgy a
képviselő-testület, hogy létrehozza a
Tési Értéktár Bizottságot.
Bár írtunk már a Tési Híradóban erről, de úgy gondoljuk, hogy kevesen értik ennek a jelentőségét. Megpróbálom
„konyhanyelven” leírni. Nagyon egyszerűen fogalmazva ez olyan, mint egy
helytörténeti gyűjtemény, kiegészítve
kulturális, építészeti és szellemi értékekkel. Olyan értékek ezek, amiket egy
közösség fontosnak érez, kötődik hozzá, büszke rá, és azonosul vele. Egyediek és csak arra a közösségre jellemzőek,
és nem utolsó sorban a kívülállóknak is
felkelti az érdeklődését. Így érték lehet
többek között egy 300 éves ostyasütő, a
Népdalkör munkássága, Svehlik László
„Punkfejek” rajzsorozata és természetesen a szélmalmok. De Szentgálon például Lőrince Lajos munkássága került be
az értékek közé.

Hogyan is épül fel ez a rendszer?
A kormány még az előző ciklusban
indította el ezt a mozgalmat azzal a cél-

lal, hogy a települések közösségei újra
tudják fogalmazni, vagy elő tudják hozni szerteágazó kötődésüket önmagukhoz és a településükhöz. Ez a mozgalom szolgált alapjául a mára közismert
Hungarikum Mozgalomnak. A szerkezet egyszerű: képzeljenek el egy többszintes piramist, aminek az alsó szint-

jén a helyi értéktárak vannak, a csúcsán
pedig a hungarikumok. Az alsó szint feletti második szinten a megyei értékek
találhatók. Ide is jó esélyünk van bekerülni a szélmalmok révén, mivel ezek
az ipartörténeti műemlékek Veszprém
megyének is fontosak. De megyei érték
többek között a Nagyvázsonyi Vár és a
Pétfürdői Pétisó is.

Miből lehet helyi érték?

Gyakorlatilag mindenből, amit fontosnak tart egy közösség. A folyamat
egyszerű, de adminisztrációval jár.
Helyben bárki kezdeményezheti bárminek az értéktárba való felvételét. Ehhez
egy adatlapot kell kitölteni. Ezután a
Helyi Értéktár Bizottság eldönti, hogy
befogadja-e az ajánlást. Ha befogadja,
megkezdi az „értéktárasítást”. Ez, ahogy
az előbb megjegyeztem, adminisztratív
feladatokkal jár, amit most nem fontos
részletezni, mert ez már a bizottság dolga. Amit mi magunk megtehetünk az
az, hogy ajánlásokat teszünk a bizottság
felé, megkönnyítve ezzel a feladatukat,
hiszen jó ötletei mindenkinek lehetnek.
A Tési Értéktárról további információk
találhatók a honlapunkon: www.tes.hu.
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Szűrővizsgálatok fontossága
Mindannyian tudjuk, hogy egy tíz
perces nőgyógyászati szűrővizsgálattal
egy egész évig biztonságban érezhetjük
magunkat, mégis a legtöbbünk húzzahalasztja a bejelentkezést. Sokan már
a szűrővizsgálat szóra is ijedten kapják fel a fejüket, pedig általában igen
egyszerű, rövid vizsgálatokról van szó,
melyek rendkívül értékes információkat adhatnak. Nagyon sok súlyos betegség jó eséllyel gyógyítható, ha időben észreveszik.
Ismerős az érzés, mikor sejtik, hogy
valami gond van az egészségünkkel? Hisz
a testünk jelzi (még ha nem is mindig
egyértelműen), ám nem vagyunk hajlandók tudomást venni róla. Nagyon sokan
a rengeteg munkára, családi teendőkre
hivatkoznak saját maguk előtt is, és elhessegetik a gyanút, hogy bármi bajuk
lehet. Pedig ez volna a legalkalmasabb
pillanat, hogy háziorvosától tanácsot
kérve bejelentkezzen az általa javasolt
szűrővizsgálatra.

másérték 120/80. A rendszeres vérnyomásmérésnek gyermekkorban kellene
kezdődnie, és évente kell ismételni.

Vércukorterhelés
A vizsgálat megmutatja, hogyan reagál szervezetünk a cukorbevitelre. A
vizsgálat cukoroldat elfogyasztásával
kezdődik, majd adott időpontokban vért
vesznek a vércukorszint meghatározásra. A szűrést kismamáknál kötelezően
elvégzik, de érdemes rendszeresen mérni a 45 év felettieknél, illetve a nagyobb
kockázattal rendelkezőknél.

Koleszterinszűrés
A vér koleszterinszintje előre jelzi a
szívbetegségek kockázatát. A koleszterinszint különösen a változókor után emelkedik meg. Az összkoleszterinszintet a
„jó” koleszterinek (HDL) és a „rossz”
koleszterinek összege adja meg. Emellett
mérik a triglicerideket (vérzsírokat) is. A
vizsgálatot 20 éves kortól kezdve ötévente érdemes végeztetni, magas koleszterinszint esetén fél-egy évente.

Csontsűrűség-mérés
A csontritkulásban szenvedők 80%-ka
nő, mivel a változókor után az alacsony
ösztrogénszint hatására kalcium szabadul fel a csontokból. A DEXA-vizsgálat a
gerinc, a csípő, a csukló csontsűrűségét
méri. Elvégzése ötévente javasolt változókor, illetve méheltávolítás után.

D-vitamin teszt

Vérnyomásmérés
Ez az egyik legfontosabb szűrővizsgálat egészségünk érdekében, mivel a
magas vérnyomásban szenvedők fele nő,
és jelenleg már több nő hal meg szívbetegségben, mint férfi. A 140/90 Hgmm
feletti vérnyomás megemeli a szívroham
és a stroke kockázatát. Az ideális vérnyo-

tegedés. A legtöbben kötelező nyűgnek
érzik ezeket a vizsgálatokat, és nem gondolnak arra, hogy ha már megtörtént a
baj, nincs visszaút. A kockázatát növeli a
szoláriumok használata és a szabadban
tartózkodás fényvédő krém használata
nélkül. A szakértők szerint havonta érdemes magunknak ellenőrizni anyajegyeinket, bármilyen gyanús elváltozás
észlelése esetén pedig haladéktalanul
keressünk fel egy bőrgyógyászt.

A D-vitamin alacsony szintjét számos
betegséggel hozták kapcsolatba a csontritkulástól a daganatokon át a fertőzésekig. Az alacsony D-vitamin szint vérvétellel kimutatható, 45 éves kortól javasolt
az ellenőrzése.

Anyajegyszűrés
Akinek sok anyajegye van, fontos
lenne évente egyszer bőrgyógyásszal ellenőriztetnie azokat, a bőrrák ugyanis az
egyik legveszélyesebb daganatos megbe-

Pajzsmirigyszűrés
A nők hormonális okokból hajlamosabbak a pajzsmirigy betegségeire; mind
a túlműködésre, mind az alulműködésre.
A pajzsmirigyhormonok szintje a vérből határozható meg, 35 éves kortól 3-5
évente javasolt ellenőrzése.

Mellvizsgálat
20 éves kortól havonta tapintsuk át
mindkét mellünket és hónaljunkat, és
vizsgáljuk meg mellbimbóinkat is. Évente egyszer szakemberrel (orvossal) is
vizsgáltassuk meg magunkat.
Nőgyógyászati vizsgálat és citológia
A méhnyakrák az egyszerű szűrővizsgálat ellenére még mindig a második leggyakoribb daganatos halálok. A szűrést
21 éves korban vagy a nemi élet kezdete
után 3 éven belül kell megkezdeni, és
évente ismételni.
Forrás: Internet

Használjuk ki a szűrővizsgálati
lehetőségeket az egészségünk
megőrzése érdekében!

Juhász Istvánné

2016. május
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Hozzád emelem az én lelkemet Uram
A cím, amelyet írásomnak adtam, egyik
énekünk szövegéből való.
Úgy érzem, hogy jól összefoglalja a
gondolataimat, amelyeket az elmúlt és
az előttünk álló ünnepi események jelentettek s jelentenek számunkra.
2016. május 1-jén első szentáldozás
ünnepi eseménye történt a Tési Római
Katolikus Templomban. Három gyermek járulhatott először a szentáldozáshoz. Húsvét 6. vasárnapja május 1.
vasárnapja, édesanyák napja és Munkás
Szent József napja is volt egyben. Többszörösen is ünnep ez a katolikus egyház
életében. Ezen az ünnepen megérezhette az ember, mit jelent az Istenhez
tartozás tudata, ereje. Hitünk szerint
Szűz Mária és Szent József azok, akik
a legközelebb állnak Jézushoz. S Jézus

jelenlétét, velünk való állandó életét
ünnepeljük különösen akkor, amikor
a szentmisére eljövünk, s magunkhoz
vesszük Őt szent testében és szent vérében – az oltáriszentségben. Ezen ünnepen három gyermek életében legelőször
történhetett ez meg. A szentmisében
gyermekek köszöntötték Szűz Máriát és
Édesanyáikat is, és minden édesanyát is
megköszöntünk a jó Istennek.
2016. május 26-án is ünnepelni fogunk. Ez egy csütörtöki nap lesz. Este
18 órakor a Tési Római Katolikus Egyházközség Képviselő-testülete megújítja
fogadalmát, és két új tag pedig leteszi fogadalmát a jó Isten színe előtt! Továbbá
egy szép ajándékot is kap a Tési Római
Katolikus Templomunk. Árpád-házi
Szent István király ereklyéjét kapjuk

Gólyahír
Szeretettel köszöntjük legifjabb lakosainkat:
a februárban született
Aigner Maját és
Sörös-Pál Szonját,

és az áprilisban született
Pecánka Vivient és
Pecánka Marcellt.

Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk nekik és családjuknak!

Véradás Tésen
2016. május 10-én kedden
16 órától 18 óráig véradás lesz az iskolában.
A Vöröskereszt tisztelettel hív minden segítő szándékú tési lakost.

ajándékba a Szent György Lovagrend
Budavári Közössége és annak vezetője,
priorja Dr. Tóthpál Tamás tanár úr által.
Az ereklyét Dr. Varga Lajos váci segédpüspök úr hitelesítette.
Ezen utóbbi alkalomra, amely még
előttünk áll, nagy szeretettel hívunk és
várunk minden kedves tési lakost.
Emeljük lelkünket az Úrhoz, mert
Ő mindig hív bennünket! Halljuk meg
hívó szavát, és válaszoljunk Neki! Itt vagyok Uram!
Ámen.
Nagy szeretettel és imádságos lélekkel
gondolva minden kedves Tési Lakosra és
soraimat olvasókra:
Beke Zsolt h. esperes – plébános

Köszönetnyilvánítás
Megszokhatták már, hogy időről-időre megköszönjük azon személyek jótékony cselekedeteit, akik önzetlenül,
ellenszolgáltatás nélkül tesznek Tés közösségéért. Ezúttal van szerencsém egy
nem tési illetőségű személlyel kezdeni a
felsorolást. Köszönjük Ovádi Péternek a Fidesz Veszprém megyei I.számú
választókerületi elnökének, hogy segített a10 órási buszjárat újraindításában,
mert kérésünket közvetlenül a döntéshozók elé juttatta, így támogatva törekvéseinket.

•••
Köszönetet mondunk
Rotter Lackónak,
Németh Tominak és
Hajas Jocinak,
amiért összehangolt munkával kivágták
az idősek otthona udvarán közvetlen
az épület mellett álló, veszélyessé vált
fenyőfát. Külön öröm számunkra, hogy
fiataljaink képesek ilyen szakszerű, felelősségteljes munka elvégzésére. Ajánlom
őket mindenki figyelmébe, akinek problémát jelent a veszélyes fa, mert helyben
talál rá megoldást!
Fodor-Bödös István
polgármester
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Jobb agyféltekés rajztanfolyam
Kedves Tésiek és Környékbeliek!
A közeljövőben ellátogatok községükbe, ahol egy rendkívül érdekes rajztechnikát mutatok és tanítok meg csupán 3
nap alatt a kedves érdeklődőknek és jelentkezőknek.
Van, akinek már ismerősen hangzik a
jobb agyféltekés rajztechnika, van, akinek kevésbé. Az említett rajztechnika
egy amerikai hölgy, Betti Edwards nevéhez fűződik, aki azokat az alapkészségeket kezdte együtt alkalmazni, melyek
velünk születtek, és mindenkiben ott
vannak. Tulajdonképpen egy teljesen
más látásmódban kezdünk megfigyelni
mindent, ami magában foglalja termé-

szetesen az említett rajztechnikát, és így
kialakulnak a szebbnél szebb alkotások.
Ez a rajtechnika nem kíván semmiféle
rajzi előképzettséget, és 3 nap alatt egészen a pálcikaembertől eljut a résztvevő
az élethű alkotásokig. Amit még pluszba
kap az ember a technika elsajátításával,
az nem más, mint a türelem, koncentráció képességének fejlődése, javítása, önbizalom növelése.
Ha csupán szeretne többször elcsendesedni, de nem tudja, hogy hogyan tegye, jöjjön el a tanfolyamra, és élje át a
lehetetlennek tűnő valóságot!
P. Bandi Tímea

Gyereknap
Május utolsó vasárnapja világszerte a gyermekeké. Örömünkre
szolgál, hogy ebben az évben kedveskedhetünk a településünkön élő gyerkőcöknek.

2016
Tés

Mivel környékünkön mindenhol vasárnapra szervezték az eseményt, mi, hogy minél többen részt tudjanak venni,

2016. május 28-án szombaton 14.00 órai kezdettel
rendezünk vidám, mókás gyereknapot. Az aszfaltos sportpályán kicsiknek és nagyobbaknak is kedvére való programokkal
kedveskedünk. Lesz célba dobás, cukorkaválogatás, minifoci,
kézműveskedés, és hadd ne áruljunk el mindent!

Jöjjenek, vegyenek részt, érdemes!
Tés Község Önkormányzata

Állatvédelem

Többen tapasztalhatták, hogy az elmúlt időszakban több kóbor
eb jelent meg a környékünkön. Lassan már napi szinten jönnek
a bejelentések.
Szükséges, hogy ezeket a kutyákat önmaguk és a lakosság
védelmében gyorsan be tudjuk fogni, és ideiglenesen elhelyezzük, amíg a további sorsuk rendeződik. Fontos, hogy ha valaki kóbor állatot lát, rögtön szóljon, de a legjobb, ha megfogja,
vagy ott marad vele, míg kiérünk. Elég nagy erdős terület vesz
körül minket, könnyen szem elől lehet veszíteni a megriadt jószágokat. Hiába hívjuk a gyepmestert, ha addigra nyoma sincs
az állatnak, mire ideér. A befogási kísérlet is pénzbe kerül!
Ha valakinek van feleslegessé vált olyan anyaga, amelyet
kennelnek fel lehet használni, kérem, jelezze! Elérhetnek hivatali időben a 88/589-430 telefonszámon, munkaidőn túl pedig
a 0630/233-5257, 0688/469-033 telefonszámokon.
Borbásné Nagypál Hajnalka
állatvédelmi referens

Batyus Buli
Tésen a Kultúrházban
2016. május 20. (péntek)
Zenél: DJ Lacika
A belépő: 500 Ft

