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Közel 170 millió forint
Pályázati információk

Az elmúlt időszakban ilyen-olyan módon adtuk hírül, hogy a tavalyi évben
benyújtott pályázataink közül néhány elnyerte a döntéshozók támogatását. Ezen
írásban részletesebben beszámolok a fejleményekről.
A három TOP-os – Területi Operatív
Program – pályázatunkból kettőt siker
koronázott. Az óvoda energetikai felújítására vonatkozó munkánkat – ez volt
a harmadik – sajnos nem támogatták,
de lehetőségünk nyílik az úgynevezett
második körben újra beadni. Ennek hamarosan itt lesz az ideje, úgyhogy némi
átdolgozás után ismét szerencsét próbálunk.
Nézzük a két eredményes pályázatot!
Az egyik az ipari területünk fejlesztése,
a másik az iskola épületének energetikai
felújítása. Mind a kettő közel hatvanmillió forint támogatást jelent. Kevesen tudják, hogy a falu elején a Haraszt mellett
van egy kb. 6000 m2-es ipari célokra hasznosítható területünk. Ennek a helynek a

közművesítéséről szól a pályázatunk. A
közművesítés a víz, csatorna, villany, gáz
bevezetését jelenti erre a területre, kiegészítve az odáig vezető aszfaltos úttal
és kerítés építésével. A rendezési tervünk
szerint feladatunk lesz még egy húsz
méter széles sávban fák beültetése is a
terület és a lakóövezet közé. Talán néhányan felteszik magukban a kérdést, minek ez nekünk? Teljesen jogos a kérdés,
a testület is feltette magának. Lássuk be,
elég kicsi az esélye annak, hogy a klas�szikus értelembe vett ipar megtelepedjen
Tésen, nem is ez a cél! De ha már kiter-

jesztjük a lehetőséget az idegenforgalom, turisztika, esetleg a mezőgazdasági
termékek feldolgozása irányába is, akkor
már könnyebben belátható a beruházás
szükségessége. Fontos, hogy egyáltalán
versenyképesek legyünk, ha megjelenik
egy beruházó, hogy egyáltalán esélyünk
legyen felállni a „startvonalhoz”. E nélkül
semmi esélyünk sincs idecsábítani bárkit
is, hiszen más települések rendelkeznek
közművesített ipari területekkel, a vállalkozások pedig nem bolondok, hogy
plusz hatvanmilliót beruházzanak a mi
kedvünkért, amikor másutt ezt már nem
kell megtenniük. Csak hogy tudják, tavaly egy százmilliós projekt ment el mellettünk, mert ez a terület – bármennyire
is szép fekvésű – nem volt közművesítve,
ezért egy másik települést választottak.
Az iskola felújítása talán már sokkal

egyértelműbb kérdés. Mindnyájan látjuk, ráfér egy alapos tatarozás. Ki fogjuk
cserélni a nyílászárókat, homlokzati és
födémszigetelést kap, és napelemek is
fogják szolgálni a hatékonyabb fenntartást és működtetést. Még jobban ki tudjuk majd használni az épületet, főleg a téli
időszakban, de a nyár is jóval nagyobb
kihasználtságot fog eredményezni. Aki
már járt a felújított könyvtárunkban, az
pontosan tudja, mekkora a különbség a
felújított rész és a régi között.
Örömmel számolok be egy harmadik
fejlesztésről is, ami ugyan nem pályázat
eredménye, mégis meghatározó jelentőséggel bír.
Bizonyára többen már hallottak róla,
hogy tavaly év végén a kormánytól öt-

venmillió forint támogatást kaptunk az
idősek otthona épületének hasznosítását

elősegítő felújításra. A képviselő-testület
turisztikai célú hasznosítást képzelt el,
így ennek megfelelően készültek el a tervek. Az elképzelések szerint egy 4 apartmanos (négy különálló egység) vendégházat fogunk kialakítani belőle. Itt majd
négy család vagy négy kisebb csoport
tud egymástól elkülönítve megpihenni.
Három egységet a főépületben, egy egységet pedig a hátsó épületben terveztünk
kialakítani. Minden egységben konyha
és fürdő lesz berendezve. A főépületben a három apartmanrész mellett egy
nagyobb közösségi tér, valamint szauna
is fogja szolgálja a vendégek kényelmét.
Az autók számára a Képesfa utcában az
épület alatti részen parkolót építünk.
Terveink szerint ezen megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően egy magasabb
minőségű pihenésre vágyó közönséget
tudunk majd megszólítani és Tésre csábítani, ami – mondanom sem kell – további bevételeket fog eredményezni!
A három fejlesztés közel 170 millió
forint. Mindegyik beruházás fontos és
meghatározó a település jövőjét illetően, mind arculati, mind közösségi, mind
pedig anyagi szempontokat figyelembe
véve. Ez az összeg majdnem 3 éves teljes költségvetésünknek felel meg! Úgy
érzem, joggal lehetünk büszkék az elvégzett munkára, egyben reménnyel tölt el,
hogy további pályázatokat nyújthatunk
be Tés községnek és Tés közösségének
javára.
Fodor-Bödös István polgármester
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’56-os emlékműavatás
Tavaly november környékén érkezett a
levél, hogy lehetőség kínálkozik az önkormányzatok számára egy pályázat keretében emléktáblát állítani vagy szobrot
építeni az 1956-os hősök tiszteletére.
Átolvasva a kiírást úgy véltem, szigorúak a feltételek, de teljesíthetőek. Úgy
gondoltam, hogy a támogatási összeg
elegendő lehet egy új emlékhely, egy szobor elkészítéséhez. Egyeztettem Lugossy
László szobrász úrral, és ő is megerősített
vélekedésemben. Ezek után vetettem fel
képviselő-társaimnak, mivel két áldozata
is volt az akkori eseményeknek, mi lenne, ha egy teljesen új, méltóbb mementót
állítanánk emléküknek. Örültem az egyértelmű és egyhangú támogatásuknak.
Egy rövid egyeztetés után megszületett a
lyukas zászló koncepciója, erről készített
látványtervet a szobrász úr, amit aztán be
is kellett nyújtani a pályázat részeként.
Mint említettem, szigorú, aprólékos,
sok papírt beszerző munka volt a dokumentáció összeállítása, így a karácsonyi
szünet előtt tudtam elküldeni a teljes
anyagot. Innentől kezdve már a maga
útját járta pályázatunk. Január közepén
kerestek, hogy egy-két adaton módosítani kellene, hogy aszerint bírálhassák
el. Természetesen örültem a hiánypótlási
felkérésnek, mert ez már némi reményt
jelentett a sikerhez. Február végére ígérték a döntést, így már tényleg csak várnunk kellett. Március elejére meg is érkezett a támogatói döntés, elfogadták a
pályázatunkat, ráadásul a teljes igényelt
keretet megkaptuk. A támogatói szerződéshez azonban még jó néhány friss
dokumentumot kellett beszerezni, és
határidőre elküldeni, de végül ezeket a
kihívásokat is megoldottuk.
A megvalósítási szakasz is izgalmakkal teli időszak volt. Az időjárást lehet
elsőként említeni, mint az izgalom forrását. Mivel számunkra a támogató április
végét jelölte meg a megvalósítás végső
határidejének, így elég kevés időnk maradt. Közben volt a húsvét és az áprilisi
havazás, ami szintén kurtította a rendelkezésünkre álló időt. Közben azért apránként a szobor is kezdte megmutatni
a formáját. Többször is meglátogattam
Lugossy urat a veszprémi műhelyében,
röviden egyeztettük a dolgainkat, és
természetesen ezen alkalmakkor készí-

tettem egy-két fotót is a kibontakozó
emlékművünkről. Az utolsó tíz napban
aztán az időjárás lehetőséget adott a
munkák felgyorsítására. A vállalkozói
csapat gépeik hatékonyságát kihasználva gyorsan elkészítette a szobor alapját,
és rendezték a megbontott környezetet.
Természetesen ezalatt az idő alatt mi
sem tétlenkedtünk, és a napi tennivalók
és más halaszthatatlan ügyek intézése
mellett lázasan szerveztük és készítettük
elő a „Büszkeségpontunk” átadó ünnepségét. Meghívók tervezése és nyomtatása, az ünnepi ceremónia kommunikációjának egyeztetése, a fogadás részleteinek
kidolgozása, a műsorterv elkészítése jelentette a feladatok zömét. A meghívandó vendégek listáját már a hónap elején
összeírtuk, de még ünnepi szónokunk
nem volt. Nagy örömünkre elfogadta felkérésünket Ovádi Péter Fidesz választókerületi elnök úr, így megkönnyebbülve
végeztük tovább a munkánkat.
Hamar elérkezett a várva-várt nap.
Délelőtt még elvégeztük az apróbb kiegészítő munkákat készülve a délutánra. Az
időjárási előrejelzés azonban bizonytalanná tette a helyszínt, így előkészítettük
az iskola auláját is-gondolva az esetleges
esőre. Sürgött-forgott mindenki, tette
a dolgát. Délután 14 órára már minden
készen állt a vendégek fogadására, az
ünnepély megtartására. Úgy nézett ki,
nem kell az iskolába behúzódnunk, mert
szépnek ígérkezett az idő. A vendégek is
érkeztek folyamatosan, és a meghirde-

tett kezdési időpontra szépen meg is telt
a Hősök kertje. Nagyon örültünk neki,
hogy Varga Ferencné is elfogadta meghívásunkat, sőt egy rövid kis írással is
hozzájárult az ünnepségünk emelkedett
hangulatához. Sajnos, Rotter Ferencné
Aranka néni egészségi állapotára hivatkozva nem tudott részt venni az átadón,
de kérte, hogy egy koszorút az ő nevében
is helyezzünk majd el. Megtiszteltetést
jelentett Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármesterének jelenléte is.
A Himnusz közös eléneklésével kezdődött az ünnepi műsor, majd Pintérné
Helt Mária előadásában hallhattuk Tóth
Bálint: Magyar litánia című versét, ami
kifejezetten az 56-os események kapcsán
íródott. Marcsi meghatóan tiszta előadásmódja gyorsan segített nekünk ráhangolódni a koraeste hátralévő részére.
A vers után én következtem, röviden felidézve a két mártírunk történetét, majd
utánam hangzott el Ovádi Péter ünnepi
beszéde, melyben a kis közösségek ös�szefogását, a hősök emlékezetének ápolását hangsúlyozta, valamint a kormány
által támogatott emlékév kínálta lehetőségről beszélt. A szobor leleplezése után
Beke Zsolt atya megáldotta az emlékművet, és Isten áldását kérte a családtagokra
és minden résztvevőre. Ezután helyeztük
el az önkormányzat és a családok koszorúit. Ezt követően dr. Zsednai Józsefné
evangélikus lelkésznő adta át Isten arra
a napra rendelt üzenetét. A lelkésznőt
ismét Pintérné Marcsi követte, mert ő
olvasta fel Varga Ferencné erre az alkalomra írt megható sorait, melyeket az
alábbiakban adunk közre.
„Tisztelt Polgármester Úr, Kedves Egybegyűltek! Fájdalmas, egyben megható
pillanatokat jelent ez a nap. A veszteség
miatti seb sosem gyógyul be teljesen, de
sokat segítenek a szívmelengető megmozdulások. Megnyugvással tölt el az
összefogás, aminek szemtanúi lehetünk,
hogy méltó emléket állíthatunk a férjemnek és az 1956-os tési áldozatoknak.
Rendkívül sokat jelent számomra, hogy
részese lehetek a mai szoboravatásnak.
Ezért köszönettel tartozom magam és
családom nevében azoknak, akik ebben
segítettek, és az ünnepséget jelenlétükkel megtisztelik.
özvegy Varga Ferencné és családja”
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Irma néni rövid kis üzenete – számomra és kollégáim számára, akikkel
feszített tempóban együtt dolgoztunk a
pályázat sikeres megvalósításán – bizonyította, hogy érdemes volt a munka, az
erőfeszítés mert értéket hoztunk létre,
olyan értéket, amelyre méltán lehetünk
büszkék, de nem csak mi és a családok,
hanem minden jóérzésű tési ember.
E „szívmelengető” sorokon felül a
Széllelbéleltek Énekegyüttes műsora fokozta az amúgy is emelkedett hangulatot.
A „lányok” ezúttal is kitettek magukért,
hiszen olyan dalokat és versidézeteket
válogattak össze, amelyek igazán illettek
az eseményhez. Nagyon jó döntésnek bizonyult, hogy ők zárják az ünnepséget.

Tési Híradó
Minthogy időközben az iskola nagytermében elkészültek az ünnepi terített asztalok, már nem maradt más hátra, szeretetfogadásra invitáltam az ünnepélyen
megjelent minden résztvevőt. Itt aztán a
finom ételeket fogyasztva kellemes beszélgetések alakultak ki, úgy is fogalmazhatnék, hogy a jelenlévő vendégek aznap
kiteljesedett társasági életet éltek.
Sokáig ott voltunk – beszélgettünk,
értékeltük az elmúlt órák tapasztalatait, élményeit. Kétség nélkül állíthatom,
igazán fontos napot tudhatunk magunk
mögött. Vendégek, szereplők egyaránt
méltó módon fejeztük ki tiszteletünket
két hősünk új emlékműve előtt. Bár lehet, hogy most néhányan megmosolyog-
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nak érte, de hiszem, hogy azon a napon
mi ott mintegy 150-en történelmet írtunk, egy újabb bejegyzést Tés község
képzeletbeli idővonalára!
Fodor-Bödös István
polgármester
•••
Az emlékmű megvalósítását az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a
Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány által kiírt pályázat támogatta.
(Azonosító: KKETTKK-56P-02-0537)

Gyereknap Tésen
Immár második alkalommal került
megrendezésre a Tési gyerekek napja. Az
időjárás is mellénk állt kellemes meleget
biztosítva a szabadtéri rendezvényhez.
A sokszínű program reggel 10 órakor
kezdődött a kerékpáros ügyességi versennyel, ahol több korosztály képviseltette magát szép eredményeket elérve.
A gyerekek nagy lelkesedéssel haladtak végig a cseppet
sem könnyű akadálypályán,
a szervező felnőttek pedig
hangos szóval bátorították
őket.
A délutáni programokat
úgy állítottuk össze, hogy
minden gyerek megtalálja a
kedvére valót, élményekkel,
ajándékokkal gazdagodhasson. A térképes kincskereső
játék nagy sikerét látva szerveztük meg Greskó Sándor,
Mitsch Richárd és Nagy József közreműködésével a fémdetektoros
kincskeresést. A cukorkák, csokoládék
megtalálásakor a gyerekek csodálkozó
tekintete, meglepettsége, öröme mindenki számára felemelő érzés volt. Az
üveggolyó vadászat alkalmával hazavihető színes golyók József Attila sorait olvasva akár évek múltán is kellemes emlékeket idézve juttatja eszükbe e napot. A
csillámfestés örök sláger, még felnőttekre
is került pillangó, néhány kutyatappancs
vagy épp egy kisördög. A halpecázás, a

célba dobás és az ajándékválasztás a régi
falusi búcsú hangulatát hozta az árnyat
adó fák alá, amin inkább a nagyszülők
nosztalgiáztak. Bár falun élünk, mégis
ritkán kerülhetünk testközelbe póni lóval, ezen a napon ez is megvalósulhatott,
a bátrabbak lovagolhattak is. Az amúgy
is vidám hangulatot a kartondobozba

rajzolt művek még kedélyesebbé tették,
a gyerekek maguk is jót kacagtak az alkotásaikon. Mindenki mindenben részt
vett, mindenki mindenhol ott volt, fáradtságát kézműveskedéssel vezethette
le, merülőfélben lévő energiáit helyben
sütött kürtőskaláccsal, apró pogácsával
tölthette fel, szomját kívánsága szerint
olthatta, és még mellé tési 1 fabatkát
is kapott.
A családi kikapcsolódás alkalmat
nyújtott arra is, hogy a közösséghez tar-

tozás élményét éljük át. Ezen a napon
minden a családokról, a gyerekekről
szólt, az ajándékok mellett biztosak vagyunk benne, hogy érezték a szeretetet,
amivel szerveztük, hisz estig maradtak
velünk.
Köszönjük Patonainé Zásboki Évának,
Karancs Mariannak, Tóthné Ács Ramónának, Gecse
Tímeának, a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálatnak, a Csupaszív Nagycsa
ládos Egyesületnek, Pintér
Eszternek, Pintér Józsefnek, Kristóf Mariskának,
Sziráki Juditnak, Zsuzsics
Tibornak, Hajas Edinának, Grám Lászlónénak,
Tál Bélánénak, Garay Miklósnénak, Némethné Ma
rikának, Havránné Ancsának, ifj. Polonyi Lászlónak,
Borbás Barnabásnak, Németh Kriszti
ánnak, Csácsi Ferencnek, Helt Edinának,
Aigner Lászlónak, Greskó Sándornak,
Mitsch Richárdnak és Nagy Józsefnek,
akik támogatták és segítették rendezvényünket.
Külön szeretnénk köszönetünket
kifejezni Diósi Zsuzsának és Diósi Kálmánnak a tési fabatkák elkészítéséért.
Gyurik Zsuzsi
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Vélemények a gyereknapról
Nagy örömmel töltött el minket, hogy részesei lehettünk ennek a csodás napnak!
Kisfiam izgalommal várta a bicikliversenyt, ami délelőtt került megrendezésre
az aszfaltos pályán. Délután a kincskeresős játék után a gyerekek megismerkedhettek a detektorok használatával, és ki is
próbálhatták, ami Márknak nagyon tet-

szett! Természetesen a csillámtetkó sem
maradhatott ki a sorból. Mi is megkóstoltuk a finom kürtőskalácsot, ami nálunk ismét nagy sikert aratott. Remekül
éreztük magunkat. Kisfiam szavaival élve
ez volt a legjobb gyereknap a világon!
Aigner Márk és Aigner Laura

Nekem a fegyverbemutató tetszett a
legjobban. Láttam gázmaszkot, sisakokat, katonai jelvényeket és géppisztolyt.
Gabesszel jót fociztunk a pályán. Bírtam
a kincskeresést is.
Barta Benedek
Tetszett nekem, hogy egyedül sétáltathattam a pónit. A kincsvadászat, a dobozdobálás, a csillámtetkó is mind nagyon jó volt. És ízlett a kürtőskalács, amit
a polgármester sütött.
Sarkadi Virág
Tetszett a gyereknap, és különösen élveztem, hogy részt vehettem az esemény
lebonyolításában. Szerencsére jó időnk
volt, és a gyerekek is élvezték a különböző feladatokat. A kincskeresős játékban és a csillámtetoválás készítésben
segédkeztem. A hangulat nagyon jó volt,
remélem, jövőre is részt tudok venni a
szervezésben.
Pintér Eszter

Én személy szerint nagyon jó ötletnek
tartom, hogy a mi kis falunkban is megszervezték a gyermekeknek ezt a kellemes
délutánt. Kis unokámmal mi is ellátogattunk. Maja nagyon élvezte minden percét. Különösen tetszett neki a horgászás,
a színes cukor válogatása és a kincskeresés, amit nagyon ügyesen megoldott. A
kürtőskalácsnak is nagy sikere volt. Csak
köszönetemet tudom kifejezni a szervezőnek és segítőiknek a fáradhatatlan munkájukért.
Mazák Maja és Mazák Attiláné

A Gulág-ra elhurcoltakra emlékeztünk
A tavaly szeptemberi Tési Híradóban
már tudattuk a község lakosságával,
hogy beadtuk a pályázatunkat a Gulág
Emlékbizottság által kiírt felhívásra. A
képviselő-testület döntése alapján egy
szobor elkészítését céloztuk meg. Reménykedtünk a sikerben, hiszen Tésről
meglehetősen sok fiatalt hurcoltak el. Az
ősz végére meg is született a döntés, elfogadták a pályázatunkat, ráadásul a teljes
igényelt összeget megítélték, így megvalósíthatóvá vált a teljes eredeti elképzelés. Decemberre állt össze úgy minden,
hogy meg tudtuk kötni a támogatási
szerződést, és még az év vége előtt meg is
érkezett a pénz a számlánkra.
Természetesen ez alatt az idő alatt mi
sem tétlenkedtünk. Mivel nem ismertünk szobrászt, körbe kérdeztem azon
kollégáimat, akik ismerhettek. Ovádi
Péter elnök úr ajánlotta Lugossy László
veszprémi szobrászt, mondván, ő már
többször dolgozott nekik, elégedettek
voltak a munkájával. Felvettem a kapcsolatot Lugossy úrral, aki készségesnek bizonyult, és hamarosan el is jött hozzánk.
Egyeztettük az elképzeléseket, és több
tervet is készített számunkra, amelyek-

ből kis csiszolgatásokkal a mostanra már
megvalósult elképzelést választottuk ki.
A szobor üzenete: a szögesdróttal körbezárt foglyok szelleme és lelke sólyomként
emelkedik fel, és repíti képzeletüket az
édes otthon megannyi emléke közé. Úgy
érzem, sikerült egy igazán kifejező alkotást létrehozni. Mindenki, aki megáll a

szobor előtt, és elidőz egy kicsit, az kön�nyen fel tudja ismerni az előbb említett
üzenetet.
Mire visszajöttünk a karácsonyi szünetről, készen állt minden, el tudtuk volna kezdeni a munkákat, de minek is tettük volna, hiszen a tél nem éppen ideális
időpont az építési munkákhoz, vártuk a
tavaszt, a jóidőt. Eltelt a január, a február,
és március elején jött a hír, hogy az 56os pályázatunk is nyert, így már együtt
kellett a két megvalósítást kezelnünk.
Ez körültekintőbb szervezést igényelt,
de megoldottuk. A május 24-ére tervezett átadást semmi sem veszélyeztette,
rendelkezésünkre álltak már az 56-os
szobor avatójának tapasztalatai, így még
jobban fel tudtunk készülni az átadóra,
bár közben a gyereknapot is szerveztük. Ünnepi szónoknak ezúttal Menczer
Erzsébetet kértük fel, a SZORAKÉSZ
elnökasszonyát, aki örömünkre elvállalta
a felkérést. Ovádi Péter elnök úr is elfogadta meghívásunkat.
Május 24-én elég bizonytalan volt az
időjárás, mégis bíztunk benne, hogy meg
tudjuk tartani kint az ünnepséget, és nem
kell bejönnünk az iskolába. Bár a kezdés
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előtt megviccelt minket az eső, már-már
majdnem nekiálltunk bepakolni, amikor
háromnegyed öt környékén megállt, és
kisütött a nap. Ezúttal is szép számmal
gyűltünk össze a Hősök kertjében, és immáron szikrázó napsütésben, a Himnusz
közös eléneklésével megkezdtük az ünnepi műsort. A hangulat kellő megalapozásához Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója tett hozzá sokat,
mert ahogy elmonda Dsida Jenő Psalmus
hungaricus című versét, azt sokáig fogják
még Tésen emlegetni. A környező házak
falai között csak úgy harsogtak a refrénként vissza-visszatérő sorok:
„Epévé változzék a víz, mit lenyelek,
ha téged elfelejtelek!
Nyelvemen izzó vasszeget
üssenek át,
mikor nem téged emleget!
Húnyjon ki két szemem világa,
mikor nem rád tekint,
népem, te szent, te kárhozott, te drága!”
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Menczer Erzsébet elnökasszony beszédében azt hangsúlyozta, hogy emlékeznünk kell a múltra, mert abból
tudunk építkezni, és nincs különbség
diktatúra és diktatúra között, egyformán bűnös mindegyik. A műsor további

Az este folytatásaként fogadásra invitáltuk a megjelent ünneplőket. Örültünk
neki, hogy ez alkalommal is kedélyes
beszélgetések alakultak ki, és láthatóan
mindenki kellemesen érezte magát.

részében megtörtént a leleplezés, a koszorúzás és az áldás is. A rendezvényt a
Széllelbéleltek Énekegyüttes megható
előadása zárta.

•••

Fodor-Bödös István polgármester

Gólyahír
Szeretettel köszöntjük legifjabb lakosunkat, Lovas Gyula Dánielt.
Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk neki és családjának!

A szobor elkészítését a
Gulág Emlékbizottság
támogatta.
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VI. Bakonyi Vigasság
szülői, szervezői
szemmel
Vegyes érzelmekkel gondolok vissza. Már
hónapokkal előtte megkezdődött a szervezés és a munka. Volt lelkesedés, elkeseredés, de a határozott vezetés, összefogás
elérte eredményét.
Közelgett a rendezvény időpontja, állandó időjárás figyelés, felpörögtek a kétkezi munkák. Igazán sokan álltak az ügy
mellé, örülünk, hogy a faluban egyre többen ajánlják fel segítségüket. Egy háromnapos rendezvényt végigcsinálni..., hát
nem semmi!
Az idő sem volt kegyes hozzánk, szó
szerint beszorultunk a Kultúrházba. Csú
szás, rugalmasság, türelmetlenség, meg
minden ami ezzel jár.
5-én pénteken népdalkörös találkozón
megmutattuk egymásnak dalainkat. Igazi
baráti beszélgetések alakultak ki, vacsoráztunk, majd kezdődött a mulatozás,
tánc!
6-án szombaton az apró lábúaktól a fiatal felnőttekig ropták a színpadon.
Az esemény fővédnöke gróf Nádasdy
Borbála volt. Az Ő kedvessége, lelkesedése, dicsérete felért mindennel. Itt jegyzem
meg, hogy a tési Árvalányhaj néptánccsoport erdélyi széki szalmakalapokat kapott
Tőle. „Otthon érezte magát”, az Ő szavaival
élve.
Az esti koncertekre újra megtelt a Kultúrház, majd hajnalig tartó táncházban
szórakozhattak a fiatalok. Persze erre már
nekünk, szülőknek nem volt lelki erőnk.
7-én vasárnap Anyák napja: reggel vártam a köszöntést, elmaradt – hát el lettem
felejtve! Délután gyermek néptánc találkozóra készültünk. Okleveleket írtunk,
ajándékokat készítettünk össze. Gyermekzsivajtól volt hangos a Kultúrház. Csillogó
szemek, izgalom, pörgős szoknya, „anya
szép vagyok?”. Színpadon gyermeki báj,
egészséges lámpaláz.
Csörgött a telefonom: Anya, gyere gyorsan, feladat van! És nem lettem elfelejtve!
Anyák napja szellemében indult a műsor,
és meg lettem ríkatva, mert felköszöntött
az én drága, szervező Kisfiam. Kell ennél
több, nem mond ez eleget?
Sírva-nevetve, de jövőre is lesz vigasság!
Lippertné Stázi
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