
Július 13-án szerdán valamivel nyolc óra 
után elsötétült az ég, és ránk szakadt az 
utóbbi idők – egyesek szerint eddig még 
nem tapasztalt – legnagyobb jégesője. 
Nem volt bevezető eső, apróbb jégdara-
bok, egyből nyakunkba kaptuk a kéretlen 
égi áldást. Ropogott, törött, szakadt min-
den, mit eltalált a diónyi-tojásnyi fehér 
rettenet. A szavak, amelyek még ma is 
eszembe jutnak erről a 20 percről: ijesztő, 
félelmetes, tehetetlen, elkeserítő. Csukott 
szemmel hallva az irgalmatlan kopogást 
csak azt vártuk, legyen már vége ennek 
a rémálomnak! Minden pillanat egy vé-
get nem érő géppuskasorozatnak tűnt, és 
amikor odébbállt a viharfelhő, aggódva 
néztem fel a háztetőre. Csodák csodájá-
ra nálunk nem történt kár, de az utcán 
álló autónkat milliónyi apró horpadás 
borította.

Nagyjából ekkor jelezték nekem 
Csőszpusztáról, hogy nagy baj van, men-
jek ki. Útközben láttam meg, hogy a falu 
azon felén jóval erőteljesebb munkát vég-
zett az a bizonyos jégeső. Itt-ott megáll-
tam, és beszéltem az utcán állókkal. Ak-
kor este kiderült, a tűzoltók nem tudnak 

segíteni, nem az ő feladatuk. Felvettem 
a kapcsolatot a katasztrófavédelemmel, 
de ők sem biztattak hathatós segítséggel. 
Mindeközben érkezett egy kétségbeesett 
telefonhívásom Jásdról az erdőből. Mint-
egy 80 fős keresztény diáktábort kellett 
volna evakuálnunk a tési iskolába, mert 
teljesen megsemmisült a felszerelésük, 
és nincs hol aludniuk, ráadásul járműve-
ik sincsenek, amelyekkel fel tudtak volna 
Tésre jönni. Járművek szerzésére is meg-
kértek. Ehhez hozzá kell tennem, hogy 
telefonos térerő alig volt, a beszélgetés 
akadozott. Az információk szerint a gye-
rekek között sokkos állapotban lévő is 
volt. Stanka Erika és egy kollégája azon-
nal rendelkezésre tudott állni, és elindul-
tak Jásdra a szó legszorosabb értelmében 
kimenteni a sötét erdőből a mély sáron 
keresztül a táborozókat. Közben kértem 
a katasztrófavédelmet, hogy intézzenek 
egy buszt a nagy létszámú szállítás miatt. 
Erika elbeszélése szerint a busz valahol a 
Szentkút környékén megállt, és ők hord-
ták át a gyerekeket az erdőből. Mindezt 
sötétben, sárban, váltakozó intenzitású 
esőben. Erre mondják, nem semmi! Kér-

tem a kollégáimat, hogy a helyzetre való 
tekintettel jöjjenek be, mert fel kell ké-
szítenünk az iskolát a gyerekek fogadá-
sára. Bár köztük is volt olyan, aki jelen-
tős kárt szenvedett a jég miatt, mégis szó 
nélkül jött, és tette a rá osztott feladatot. 
Mindezek után jutott csak időm felhív-
ni a meteorológiai szolgálatot. Az elő-
rejelzésük alapján másnap, csütörtökön 
kora délelőttre szűnik meg a csapadék, 
és nagyjából szombat délig esőmentes 
időszak lesz. Ez a hír némileg megnyug-
tatott. Állandó kapcsolatban voltam a 
katasztrófavédelemmel, és jelezték, hogy 
egy tési lakos által küldenek fóliát, amit 
természetesen később ki kell fizetnünk. 
22–23 óra között ért ide a fólia. A busz a 
gyerekekkel éjfél körül érkezett. 

Míg vártam a táborozókat, átgon-
doltam, mi legyen a másnapi stratégia. 
Úgy tűnt, magunk maradtunk. A képlet 
viszonylag egyszerűnek látszott: van két 
esőmentes napunk arra, hogy a kárel-
hárítást megoldjuk. Kellenek ácsok, te-
tőfedők és jó sok tetőléc, fólia, szeg. A 
honnan kérdésre még nem volt meg a 
válasz. Másnap reggel egy gyors feladat-
kiosztás után két kolléganőm nekilátott 
ács brigádokat felhajtani, én pedig az 
anyagbeszerzést kezdtem meg. Az inten-
zív munka kezdett gyümölcsözni, mert 
csütörtök dél körül már Csőszpusztán 
be tudott állni az első csapat. Aznap még 
három vállalkozó érkezett, és mindenki 
számára felcsillant a remény, hogy fólia 
kerül a sérült tetőkre. A felmérések alap-
ján 31 háztulajdonos kért tőlünk segítsé-
get. Közben a meteorológiai szolgálattal 
is tartottam a kapcsolatot folyamatosan 
tájékozódva a várható időjárásról. Nem 
tűnt kedvező helyzetnek, hogy péntek 
estére már ismét esőt jósoltak.  >>
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>>   Szerencsére a pénteki napra az egyik 
vállalkozó két brigádot is ki tudott állíta-
ni, így aznap öt csapat dolgozott a sérült 
tetőkön. Az anyagellátás is folyamatos 
volt, nem kellett anyaghiány miatt vára-
kozniuk. Jól haladt a munka, de péntek 
délután még jó néhány fedetlen ház volt. 
Ráadásul a munkaidejük lejárta után 
már nem terveztek maradni. Kértem 
őket, hogy estére ismét jön az eső, gon-
dolják meg magukat, mert így még lesz 
olyan épület, ami tovább fog károsodni. 
Ez a szóváltás és néhány Balaton szelet 
meggyőzte őket. Még belehúztak, és este 
20 óra 30 perc körül hagyta el a „fedél-
zetet” az utolsó csapat. Végeztünk! Némi 
megkönnyebbülést éreztem, és talán 
mindazon tulajdonosok is, akik előtte re-
ménytelennek látták a helyzetet. Az eső 
pedig a jelzett menetrend szerint meg is 
érkezett.

Új tetőt nem tudtunk adni senkinek, 
nem is feladatunk, de talán hozzájárul-
tunk ahhoz, hogy értékeik és – talán nem 
túlzó a kifejezés – életük munkája, a há-
zuk a lehető legkisebb kárt szenvedje el.

Bizonyára sokakat érdekel, mennyi 
pénzt költöttünk el a védekezésre. A vég-
összeg mintegy 3.800.000 Ft. Ennek az 
összegnek a 90%-ra van esélyünk, hogy 
visszakapjuk az államtól egy vis maior 
pályázat keretében, amit már határidő-
re be is nyújtottunk. Lehetőségünk volt 
előleget kérni, amit szintén igényel-
tünk, és meg is kaptunk. Ez nagyjából 
2.000.000 Ft. Itt tartunk most, és várjuk 
a pályázatunk kedvező elbírálását.

Ahogy mondani szokták: végül, de 
nem utolsó sorban köszönet illeti meg 
Campanari-Talabér Mártát, Várpalota 
polgármesterét és a várpalotai képvi-
selő-testületet, hogy az anyagszállítás 

költségeit magukra vállalták, csökkent-
ve ezzel anyagi terheinket. Köszönet il-
leti Ovádi Pétert is, a Fidesz I. számú 
választó kerületének elnökét, hogy nya-
ralását megszakítva segített nekünk 
ács brigádok felkutatásában, valamint 
az előleg vonatkozásában vállalta a köz-
vetítő szerepet a Belügyminisztérium és 
az önkormányzatunk között. örömmel 
fejezném ki köszönetemet más politikai 
személyiségeknek is, de más nem hívott, 
és nem ajánlotta fel segítségét.

Köszönöm Lukács László őrnagy 
úrnak, a Várpalotai Járás katasztrófavé-
delmi vezetőjének, hogy ami csak tőle 
tellett, megtette értünk, és köszönöm 
Kádár István úrnak, a Kárpátia Tüzép 
vezetőjének, hogy rugalmasan kezelte a 
megrendeléseinket.

Fodor-Bödös István 
 polgármester

A nyarunk erőteljes pályázatírással tellett. 
Ezek olyan pályázatok voltak, amelyeket 
nem erre szakosodott szakemberek ír-
tak, hanem mi magunk. Elsősorban Bor-
teleki Istvánné jegyző asszony, valamint 
Sógorka Zoltánné pénzügyi munkatárs 
volt segítségemre és természetesen a 
képviselő-testület.

Röviden összefoglalnám, mire is 
nyújtottunk be anyagot. A májusi Tési 
Híradóban említettem a TOP-os kiírá-
sokra való felkészülést. Június elején 
be is adtuk őket. Szintén a nyár elején 
a belügyminisztérium felhívására két 
anyagot is elküldtünk. Az egyikkel az 
orvosi rendelő hőszigetelését, a másikkal 
a Táncsics utcai járdaszakasz felújítását 
céloztuk meg. Erről augusztus közepén 
megérkezett az eredmény, és örömmel 
tudatjuk mindazokkal, akik még nem ér-
tesültek róla, hogy a rendelőre írt anyag 
elnyerte a bírálók tetszését, így arra 
megkapjuk az igényelt (1.750.000 Ft) 
forrást, amit még ki kell egészítenünk 
saját (1.300.000 Ft) összeggel. A járda 

felújítására beadott pályázat sajnos nem 
nyert, de azt újra elküldtük egy másik, 
az adósságkonszolidációban nem része-
sült települések számára kiírt felhívásra. 
Ennek még nem tudjuk az eredményét. 
Július 15-ei határidővel három minisz-
térium egyszerre kiadott felhívására a 
Kultúrház nyílászáróinak cseréjére, vala-
mint a mosdók teljes felújítására adtunk 
be pályázatot. Augusztus 15-ei határidőt 
szabtak egy szabadtéri kondipark építé-
séről szóló kiírás benyújtására. Augusz-
tusban volt még egy jelentős pályázati 
munkánk! össze kellett állítanunk a vi-
harkár okozta anyagi szerepvállalásunk 
ellentételezéséről szóló vis maior pá-
lyázatunkat. Ez volt a legösszetettebb és 
legnagyobb munkát igénylő feladatunk. 
Szeptember közepén az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelő felhívására adtuk 
be a Gulag-os emlékoszlop lecserélésére 
szóló pályázatot, mivel a kiírás lehetősé-
get biztosított szobor készítésére, ezért a 
Képviselő-testület úgy határozott, hogy 
tegyünk kísérletet egy pályamunkával. 

A fent leírt pályázatok eredményéről ez 
idáig – a rendelőt érintő pályázat kivéte-
lével – nincs még tudomásunk. 

A közeljövőben fogjuk benyújtani az 
56-os Emlékbizottság megbízásából kiírt 
anyagot. Ez is lehetőséget nyújt egy ’56-
os szobor elkészítéséhez, és ha nyerünk, 
akkor egy arra méltó szobor fogja már-
tírjaink nevét és emlékét őrizni tovább 
és tovább.

Ha gyorsan összeadom a felsoroltakat, 
akkor 10 pályamunka lett benyújtva. Bár 
az eredmények még kétségesek, várható-
an lesz nyertes és lesz nem támogatott pá-
lyázatunk is, mégis kezd igazolást nyerni 
azon állításunk, hogy 2016 a pályázatok 
éve. Szerényen megjegyezném és meg-
ismételném, mindezt úgy tettük, hogy 
nincs külön pályázatíró munkatársunk. 
A TOP-os pályázatok kivételével mindet 
mi magunk készítettük a meglévő napi 
feladataink mellett. Még egyszer köszö-
net minden tevékeny kollégámnak!

Fodor-Bödös István 
polgármester

Beadott pályázatok

önkormányzatunk idén is biztosít támogatást az iskolakezdéshez minden tési lakcímmel rendelkező általános iskolában, közép-
fokú intézményben és felsőfokú nappali tagozaton tanuló diáknak. 
Kérjük, hogy gyermekeik iskolalátogatási igazolásait 2016. október 14-ig hivatalunkba eljuttatni szíveskedjenek.

Iskolalátogatási támogatás
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• • Kellemes hangulatú és a gyermekko-
romra emlékeztető nap volt a tési Evan-
gélikus Családi Nap. Gyermekeimnek 
nagyon tetszettek az egyszerű, de mégis 
szórakozási lehetőségekben gazdag ha-
gyományos játékok. Lányaim még ma 
is boldogan emlegetik a vonatozást és a 
látványos bábelőadást. Kedves volt, hogy 
uzsonnával, ízletes süteményekkel fogad-
ták az éhes vendégeket. Reméljük, hogy a 
következő alkalomra is sikerül ellátogat-
nunk. Ezer köszönet a szervezőknek! 

Borbás Frida

• • Az idei családi nap nagyon jól sikerült! 
Rengeteg újdonság volt: mint például a 
kisvonat! A gyerekek kimondottan él-
vezték, és az idő is kellemes volt nagyon. 
Mindig nagyon jól érezzük magunkat. 
Jázminnak, a kislányomnak is ez volt a 
véleménye: „Jó volt anya, mint mindig!”

Varga Zsanett

• • Minden évben alig várják a lányok és 
mi is a családi délutánt a templomnál. 
Színes előadások és programok vannak. 
A lányoknak a kedvence a csúszda, de 
idén nagy meglepetés volt a falun ke-
resztül robogó kisvonat is. Köszönjük az 
élményeket.  Jakabné Molnár Brigitta

• • Harmadik alkalommal vettünk részt 
az evangélikus családi napon. Az idén is 
szívesen fogadtuk el a meghívást, mert 
szeretetteljes, barátságos emberek szóra-
koztató programokat biztosítottak. Kö-
szönjük!  Aigner Tímea

• • Mint minden évben, idén is izgatot-
tan vártuk a délután két órakor kezdődő 
Istentiszteletet. Sok újdonság volt az idei 
Evangélikus Családi napon. Kedvencünk 
volt a kosaras körhinta, a Fanyűvők ját-
szóház és az elmaradhatatlan ugrálóvár. A 
Dotto kisvonatnak volt a legnagyobb sike-
re. Kicsik és nagyok örömmel vonatoztak, 
reméljük, jövőre is lesz. Az esti bábszín-
ház ismét egy tanulságos történetet adott 
elő. Nagyon jól éreztük magunkat. 

Balogh Cintia és Balogh Vanda

• • Visszatérő vendégekként idén is jól 
éreztük magunkat. A gyerekek nagyon 

várták és élvezték a kisvonatozást, az 
ugrálóvárat. A felnőtteknek tartott elő-
adás számunkra ötletekkel szolgált. Kö-
szönjük a lelkes, mindenre odafigyelő 
szervezést.  Csupecz család

• • Nagyon jól éreztük magunkat az 
Evangélikus Családi Napon! A gyer-
mekeim nagyon örültek a mindenféle 
játékoknak, ugrálóvárnak, ami teljesen 
új volt az előző alkalmakhoz képest. A 
kedvenc: az a vonatozás volt. Felejthetet-
len volt mindannyiunk számára. Nagyon 
köszönjük mindenkinek, aki ezt a szép 
vasárnapot rendezte nekünk. Jövőre is 
szeretnénk ott lenni! 
 Lebacq Felicien Noelné Lamoli Ilona
• • Egész délután jól éreztem magam, 
minden játékot kipróbáltam, vonatoz-
tam is, de legjobban a kosaras körhinta 
tetszett, nekem az újdonság volt. 
 Lovas Lujza

Családi nap
Tartalmas családi napot szervezett a Tési 
Evangélikus Egyházközösség.

Jó hangulatú és élménydús közössé-
gi eseménynek lehettek részesei azok, 
akik 2016. augusztus 28-án vasárnap 
megjelentek az Evangélikus Templom-
kert udvarán. Az esemény egyaránt szólt 
kicsiknek és nagyoknak. A családi nap 
kiváló alkalmat szolgáltatott arra, hogy 
a közösség tagjai családias hangulatban 
kapcsolódjanak ki.

A megnyitót a templomban tar tották, 
ahol a felnőttek istentiszteleten, a gyer-
mekek pedig korcsoportok szerint bib-
liaórákon vehettek részt.

Az udvaron a „Fanyűvők” játszóház és 
légvárpark várta a gyerekeket.

A városokban oly népszerű Dotto kis-
vonat ezen a napon Tésen is útjára in-
dult. Együtt utaztak gyerekek, anyukák 
és apukák, nagyszülők és dédszülők. A 
vonat a falun keresztül a festői tájon elte-
rülő Széchenyi Zsigmond kilátóig ment, 
majd vissza a parókiáig a legnagyobb él-
ményt nyújtva ezzel mindenkinek.

A jelenlévőket finom, házi készítésű 
süteményekkel kínálgatták. Közben szü-
lői fórumot tartottak a gyermeknevelés-
ről és fontos kérdéseiről.

Minden kedves jelenlévőt uzsonnával 
vendégeltek meg.

A nap zárásaként A városi nyuszi té-
vedése című bábjátékot nézhették végig 
az érdeklődők a Palánta Bábszínház elő-
adásában.

A záróbeszéd után áldást 
kapott mindenki. A meg-
jelent emberek boldogan, 
élményekkel gazdagodva 
tértek haza otthonukba.

Nagyon örülünk, hogy 
egy ilyen remek nap része-
sei lehettünk. Kisfiammal, 
Kristóffal mindenen részt 
vettünk. Bibliaórával nyi-
tottunk, ahol kö zösen éne-
keltünk. Az udvaron lévő 
összes játékot kipróbáltuk. A fajátékok 
közül a csigaverseny tetszett neki a leg-
jobban.

A vonatozás hatalmas élményt nyúj-
tott mindkettőnknek. A bábelőadás is 
lekötötte figyelmét.

A szervezők igazán kitettek ma gu kért, 
köszönjük nekik!

Nagyné Aigner Georgina

Vélemények a Családi napról

A program a Család-, Ifjúság- és Népesedéspo-
litikai Intézet valamint a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház támogatásával valósult meg.
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Köszönetnyilvánítás

A nyár elején elhatároztuk, hogy színe-
sebbé tesszük a gyerek könyvtárunkat. 
Augusztusra el is készült. 

Köszönjük Nagyné Aigner Georginá-
nak, Borbás Kornélnak és lelkes segítő-
iknek, hogy könyvtárunk gyermekrész-
legét ilyen csodálatosra varázsolták. 

„Másokat megajándékozni akkor a 
legértékesebb, ha azt halkan és önzetlenül 
tesszük.”  Daniel Gottlieb

Rajzpályázat! 
Az őszi Könyvtári Napok keretében 
„Kedvenc szabadtéri őszi progra-
mom” címmel rajzpályázatot hirdetünk. 
Kérjük, buzdítsák gyermeküket rajzok 
készítésére, és a pályázaton való részvé-
telre. Leadási határidő: 2016. október 3., 
hétfő. A rajzok bemutatója és szavazás: 
2016. október 6., csütörtök 18 óra. A pá-
lyamunkák készítőit díjazzuk.

Író–olvasó találkozó
„Az út a boldogabb élethez a műveltségen 
keresztül vezet.”  Kodály Zoltán

Nagy örömmel tudatom a kedves la-
kossággal, hogy szíves invitálásunkra el-
látogat hozzánk gróf Nádasdy Borbála, 
a történelmi Nádasdy család tagja, írónő, 
korábban balettmester, színésznő. 

Első könyvében élete első 17 évét írta 
meg. A lepsényi kúriában 6 éves koráig 
lakott, majd 12 éves koráig Alsópere, 
a vadászkastély volt az otthona, ezáltal 

kötődik a környékhez. Irodalmi munkás-
sága: 2008-ban jelent meg első kötete a 
Zagolni zabad? című önéletrajzi írás. A 
háromrészes életrajzi munka folytatása 

a Szabadság zaga (2009) és a Maradni 
zabad! (2010) volt. Utolsó munkája, az 
Ízes élet című anekdotákkal színesített 
sajátos szakácskönyv 2012-ben jelent 
meg. Köteteivel 2009 óta jelen van az Ün-
nepi könyvhéten. Műveit széles olvasó-
közönség szereti. Sajátos történelemórái-
val, könyvbemutatóival járja az országot. 
2012-ben a Magyar Érdemrend lovagke-
resztjének polgári tagozata kitüntetést 
kapta meg Kövér Lászlótól, az ország-
gyűlés elnökétől. Lepsény díszpolgára. 

Szeretettel várunk mindenkit egy 
kötetlen beszélgetésre 2016. október 
27-én csütörtökön a könyvtárba. 

A pontos időpont még egyeztetés alatt 
áll. A rendezvény alkalmával lehetőség 
lesz az írónőtől dedikált könyv vásárlásá-
ra. További részletekről plakátokon tájé-
koztatjuk önöket.

Borbásné Hajni, könyvtáros

Tájékoztatás 
Kedves TÉSI DIÁKOK!
Lehetőségetek van az 50 óra  

közszolgálati munka teljesítésére  
Önkormányzatunknál. 

Érdeklődni lehet  
Borbásné Hajninál a hivatalban.

Könyvtári hírek

Kedves Tésiek!

Szeretettel és tisztelettel köszöntök min-
den kedves olvasót soraimmal. A Tési 
Római Katolikus Plébánia, mint az már 
bizonyára sokak részéről ismeretes, több 
megvalósítandó feladatot tűzött ki maga 
elé.

Mindig élni kell a lehetőségekkel, 
a me lyek adódnak, és a jó ügy szolgálatá-
ba állíthatók. 

Volt lehetőség támogatást kérni az 
Egyházügyi Államtitkárságtól közösségi 
célú programok megvalósítására, s ezzel 
a lehetőséggel élve a Plébánia épületé-
re kértem támogatást, amelyet meg is 
kaptunk 3.000.000 Ft összegben. Ezen 
támogatást a Plébániaépület épületsta-
bilizálási munkálataira fogjuk fordítani. 

A megsüllyedt épületrész további süly-
lyedését injektálásos technikával akadá-
lyozzák meg, a megrepedt falakat pedig 
„falvarrással” és újrafalazással.

Az állami támogatás mellett a Veszp-
rémi Főegyházmegye (Érsekség) is tá-
mogat bennünket, amely támogatásból a 
Plébániaépület utcafronti részének a kül-
ső és a belső felújítása valósulhat meg. 
Külső ereszcsatorna, új vakolás, új abla-
kok és ajtók, a folyosó, valamint a belső 
termek – amelyek az utcafronti oldalra 
néznek – újulnak meg belülről is. 

Mindezzel párhuzamosan a Plébánia-
templom teljes külső felújításának a terv-
dokumentációja is készül, amely szintén 
az utolsó fázisban van. Ez pedig ahhoz 
szükséges, ha pályázati lehetőség adó-
dik, akkor a templomot is szeretnénk, ha 

felújíthatnánk. A templom tervei közel 
1.000.000 Ft összegbe kerülnek, amelye-
ket adományokból és a Plébánia költség-
vetéséből fedezünk.

A Plébániaépület felújítása kapcsán 
2016. szeptember 19-én írtam alá a vál-
lalkozóval a szerződést. Kérem a kedves 
hívek imáit, és egyben köszönök minden 
támogatást. 

S mindenkinek, aki szeretettel gondol 
ránk, és jó szándékával figyelemmel kí-
séri munkánkat, kívánom hitem szerint 
a Jó Isten bőséges áldását.

Tisztelettel és szeretettel:

Beke Zsolt h. esperes,  
berhidai és tési plébános

Megújul a Tési Plébánia

gróf Nádasdy Borbála
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Múlttal a 
Jövőért 

Egyesület
Egyesületünk folyamatosan gyűjti – 
alaptörvényének megfelelően – a termé-
szetvédelem és a szelektív hulladékgyűj-
tés népszerűsítése érdekében a település 
hulladékát. PET palack, aludoboz, papír, 
színesfém, rossz akkumulátor. Ezeket 
az újra hasznosítható hulladékokat, ha 
önök felajánlják egyesületünknek, érté-
kesítjük. Így nemcsak közösen teszünk a 
környezetünkért, de nem kevés anyagi 
forráshoz is hozzájuthat civil szerveze-
tünk. 

Köszönettel:
 MJE elnökség

Ünnepeljünk együtt!

Tés Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt  

2016. október 23-án 1530 órára 

az 1956-os forradalom és szabadságharc  

kezdetének 60. évfordulója alkalmából  

rendezett ünnepségre.

Fellépők:  
Széllelbéleltek énekegyüttes 
Bakony Virágai Népdalkör

Helyszín: Iskola nagyterme

„Lenni vagy nem lenni”, menni vagy nem 
menni?

Mielőtt nekiálltam volna ennek az írás-
nak, megkérdeztem néhány hozzám közel 
álló személyt, mit szólnak ahhoz, ha ebben 
a témában egy politikailag független pol-
gármester megnyilatkozik. Volt, aki elle-
nezte és volt, aki támogatta az ötletemet. 
Ezen aztán elgondolkodtam, és úgy látom, 
hogy egy felelős vezetőnek igenis fel kell 
hívnia a település lakóinak figyelmét arra 
az esetre, ha minden kétséget kizáróan a 
település jövőjét érintő kérdés merül fel, 
és úgy vélem, az október 2-ai népszavazás 
ilyen téma. Nem politikai állásfoglalást kí-
vánok kifejteni, bár nyilván nekem is van 
határozott elképzelésem az elhelyezendő X-
szel kapcsolatban. Írásom inkább a szavazni 
vagy nem szavazni kérdéskörét elemezné.

Egyetértek Thürmer Gyulával (Munkás-
párt), Fodor Gáborral (Liberálisok), Vona 
Gáborral (Jobbik), Szili Katalinnal (volt 
MSZP), Orbán Viktorral (Fidesz) és mind-
azon politikusokkal és szervezetekkel, akik 
úgy vélik, el kell menni szavazni október 
2-án. Említett személyek más-más helyre 
fogják rakni az X-et, viszont egyikük sem 
vetemedik arra a demokratikus jogainkat 
bagatellizáló kampányra, hogy felesle-
ges részt vennünk ezen a referendumon. 
Büszke vagyok rá, hogy 1989 óta minden 
egyes szavazáson – legyen az országgyű-
lési vagy önkormányzati vagy más egyéb 
– ott voltam, részt vettem! Emese lányom 
még kicsi volt, de jött velem a fülkébe, és 
magyaráztam neki, miért fontos ezeken az 
alkalmakon részt venni. Ma már 21 éves, 

és fel sem merül benne, hogy kihagyná azt 
a lehetőséget, amikor véleményt alkothat 
befolyásolva ezzel életünk alakulását.

Sajnos mára már sokaknak semmit sem 
jelent egy szavazás. Általában érdektelen-
ség kíséri ezen fennkölt pillanatokat. Bi-
zonyára nem gondolnak bele abba, hogy 
a világban a szabad népszavazás még nem 
mindenhol természetes dolog. Nálunk sem 
volt mindig az. Ezernyi ’48-as és ’56-os és 
sok-sok más névtelen, hétköznapi hős adta 
az életét azért, hogy Magyarországon is 
megvalósuljon ez az alapvető jog. Már csak 
az irántuk érzett tiszteletből is komolyan 
kellene venni a népszavazás intézményét. 
Meg magunk miatt is! Büszke nép a ma-
gyar, így a tési ember is. Hát húzzuk ki 
magunkat végre! Távolodjunk el a televízió 
sugárzó mámorától, hagyjuk ott a kényel-
mes fotelünket! öltözzünk ünneplőbe, és 
menjünk el szavazni most is és bármikor a 
jövőben, bármiről is legyen szó! Szánjunk 
rá egy órát, példát mutatva a jövő nemze-
dékének és emlékezve a csatamezőkön el-
esettekre, a börtönökben megkínzottakra, 
akik a mi szavazati jogunkért harcoltak!

Túlzóak az előző sorok? Szerintem 
nem! Gyorsan változik a világ és eljöhet 
még az az idő, amikor már nem lesz sza-
bad választásunk, sőt választásunk sem 
lesz! Mit fogunk akkor tenni? Nekiállunk 
„bárcsakolni”? Ugye néhányszor már fel-
merült mindenkiben ez a szó? Bárcsak ezt-
azt másként tettem volna, vagy bárcsak 
megtettem volna valamit. Ez a „mi lett 
volna ha” kategóriájába tartozik. Tudjuk 
jól, ilyenkor már nincs mit tenni, a dolgok 

megtörténtek. A „bárcsakolásnak” egyet-
len ellenszere van! Az átgondolt és mér-
legelt cselekvés. Ezért arra kérek minden 
kedves tési lakost, hogy éljen szavazati jo-
gával, és menjen el szavazni. Az X-et pedig 
tegye oda, ahova jónak gondolja!

A közelmúltban volt szerencsém a Nép-
dalkörrel együtt fellépni a SZORAKÉSZ 
tési rendezvényén. Elénekeltünk egy dalt, 
amitől sokaknak fátyolos lett a szeme, köz-
tük nekem is. Úgy érzem, helyénvaló, és 
méltó zárása lehet írásomnak, így ide idé-
zem néhány sorát:

„Ez a föld az enyém,
Itt élt az apám.
Itt tanított nótaszóra,
Édes jó anyám.

Az estharang, ha zeng a néma csendben,
Akárhová sodort az élet-ár.
Szülőfalum emléke kél szívemben,
Fölötte reng a méla holdsugár.
Szülőfalum akácvirágos tája,
A kis harang terólad énekel.
Szülőfalum, te egyetlen, te drága,
Giling-galang, te ringass egyszer el.”

Ha egyszer eljön az időm, remélem, még 
lesz harangszó és a templomon kereszt!

Fodor-Bödös István, polgármester

Tisztában vagyok vele, hogy ezen írásom 
kiválthatja egyesek ellenérzését. Nem állt 
szándékomban senkit személyében bán-
tani, általánosan írtam, amit írtam. Mind-
azonáltal ezúton kínálom fel a lehetőséget 
más vélemény közlésére!

Menni vagy nem menni?
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Október 8-án szombaton 17 órakor  
kerül megrendezésre az  

Árvalányhaj Néptánccsoport  
V. Jubileumi és Jótékonysági Gála  

műsora 

Fellépők:  
Kutenicsné Izer Viktória és bandája  

Bakony Virágai Népdalkör  
néptáncos szólisták

az ötéves Árvalányhaj Néptánccsoport

Sok szeretettel várunk mindenkit  
a rendezvényünkre.

Bensőséges ünnepségen vehettek részt 
szeptember 1-jén mindazok az egybe-
gyűltek, akik a Szovjetunióba elhurcolt 
politikai foglyok és elítéltek emlékére 
rendezett koszorúzási ünnepségre jöttek 
el a Tési Emlékparkba.

A nyárutót idéző ragyogó napsütés, a 
déli harangszó bársonyos hangja, a fel-
csendülő Himnusz ráhangolta lelkünket 
a méltó emlékezésre.

Polgármester úr megrázó sorokat 
idézett köszöntő beszédében Menczer 
Gusztáv A Gulag rabtelepei című köny-
véből, melyből az ártatlanul elhurcolt és 
kényszermunkára ítélt több tízezer ma-
gyar honfitársunk embertelen sorsába 
nyerhettünk bepillantást néhány mondat 

erejéig. Nem csoda, hogy csak töredékük 
térhetett vissza élve viszontagságos kö-
rülmények között szeretett hazájába.

Az emlékműveknél elhelyezett koszo-
rú fehér virágait lágyan cirógatta a meg-
meglibbenő szél. Mintha ártatlan lelkek 
simogatták volna a virágok szirmait és 
arcunkat a tündöklő napfényben…. Sze-
mem elhomályosult, torkom elszorult a 
meghatottságtól. Jó érzés volt tisztelettel 
fejet hajtani a hősök emléke előtt.

A meghitt pillanatokat csak fokoz-
ták Menczer Erzsébet asszonynak, a 
SZORAKÉSZ egyesület elnökének szív-
ből jövő köszöntő / köszönő szavai. Ezt 
követte a Széllelbéleltek és a Bakony 
Virágai Népdalkör közös emlékműsora, 

majd a tési Árvalányhaj Néptánccsoport 
műsora Simonné Harangi Brigitta és ifj. 
Lippert Ferenc vezetésével.

A hangulatos ebéd, a baráti beszélge-
tések, nem utolsó sorban a közös nótáz-
gatás után nehezen szántuk rá magunkat 
az elválásra. Annak reményében kísértük 
útjukra kedves vendégeinket, hogy jövő-
re ismét együtt élhessük át az emlékezés 
magasztos pillanatait.

Köszönet minden szervezőnek, sze-
replőnek, családtagnak, dolgozónak, 
akinek része volt ennek az emlékezetes 
napnak a megszervezésében.

Dr. Gergelyfi Vilma

Tisztelet és emlékezés

Az idén is megrendezésre kerül Tésen a Tés–Római-fürdő 15/25/50 országos telje-
sítménytúra.
A Gaja-völgyi túrák programsorozat részeként második alkalommal kerül megren-
dezésre 2016. október 22-én szombaton a népszerű Tés–Római-fürdő 15/25/50 or-
szágos teljesítménytúra Tésen.
A tési iskola épületétől induló túráknak az idei évben már három távon lehet neki-
vágni: a 15 km-en akár családosok is indulhatnak, a 25 és az új 50 km-es táv a gya-
korlottabbaknak, edzettebbeknek szól.
A túra a Gaja-patak szurdokvölgyét is érinti, ahol a Bakony egyik legszebb látványos-
sága, a Római-fürdő található. Túrázóinknak megmutatjuk a gyönyörű panorámát 
nyújtó Széchenyi Zsigmond és a Csengő-hegyi kilátókat, a Siska-forrást, a Csengő-
Bongó tanösvényt, a tési szélmalmot, és meglepjük őket Tés egy újonnan felfedezett, 
Bakonyra néző panorámájával is.
Az útvonal érinti a Tési-fennsíkot, mely a Bakony legnagyobb víznyelőbarlangjait és 
zsombolyait rejti, és csodás panorámával ajándékozza meg 
az arra járót. 
A sikeres teljesítőket oklevéllel, kitűzővel jutalmazzuk, részt-
vevőinket az ellenőrző pontokon frissítővel várjuk.
Tési indulóknak a nevezés díjából kedvezményt adunk!
Részletes hírek és információk:

www.gajavolgy.hu/•	
www.facebook.com/gajavolgyiturak•	

Gaja-völgy Egyesület

Teljesítménytúra

Blaskó Mária 
Jó tanács

Hallgassunk az okosabbra és jól fogunk járni,
Okos szóra ki nem hallgat, meg fogja még bánni.
Hallgassunk az öregekre, ők sokat átéltek,
Ifjú ész, új könyv, divat ezzel föl nem érnek.
Hallgassunk jó szüleinkre, az ő szavuk drága,
Áldott leszel, hogyha hallgatsz szüleid szavára.
Hallgassátok szíveteknek mit súg a Jóisten,
Mert őnála bölcsebb, szentebb és szeretőbb nincsen.

Tés Község önkormányzata szeretettel 
és tisztelettel meghívja önt  

2016. október 15-én 16 órára 
a Kultúrházban megrendezésre kerülő 

Idősek Napjára.

Fellép Szeles József, a veszprémi Petőfi 
Színház művésze, aki meglepetésven-

déggel érkezik.

Idősek napja

Gála

Gólyahír
Szeretettel köszöntjük a szeptemberben 

született legifjabb lakosunkat:
Kiskőrösi Botondot.

Sok boldogságot és jó egészséget  
kívánunk neki és családjának.


