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„Totus mundus agit histrionem” azaz 
Színház az egész világ. Ez a latin szál-
lóige William Shakespeare Globe 
színházának volt a jelszava. Mostan-
tól akár a miénk, tésieké is lehetne, 
hiszen ezt a világot, a színház világát 
kínálja nekünk féláron a Veszprémi 
Petőfi Színház.

A közelmúltban kaptunk egy leve-
let Oberfrank Páltól, a színház igazga-
tó urától, amelyben 14.500 Ft helyett 
féláron, mindössze 7.250 Ft-os áron 
ajánlanak nekünk színházbérletet. 

Egyedi, minden eddiginél nagyobb 
kedvezményük célja, hogy Veszprém 
vonzáskörzetében élő közösségek szín-
házba járását és minőségi szórakozását 
biztosítsák úgy, hogy mindez közös-
ségi élményt is jelentsen a településen 
lakók számára a helyi önkormányzat 
együttműködésével. Ezt a kedvező le-
hetőséget a testülettel tovább gondol-
tuk, és úgy határoztunk, hogy felmér-
jük az igényeket, és önkormányzati 

szinten vásárolnánk valamennyi bér-
letet. Gondoltuk mindezt azért, hogy 
a kevesebb jövedelemmel- vagy sza-
badidővel rendelkező személyek vagy 
családok is eljuthassanak színházba, 
és élvezhessék a kulturált szórako-
zás ezen fajtáját. Legfeljebb 20–30 db 
bérletet vásárolnánk hivatali szinten, 
amire egy-egy előadás erejéig igényt 
formálhat minden tési lakos. Azt is fel-
kínálták nekünk, hogy ha valaki ezen 
az áron saját bérletet szeretne vásárol-
ni, akkor az önkormányzaton keresztül 

azt is meg lehet tenni. Tehát csak a tési 
önkormányzaton keresztül lehet félárú 
bérletet vásárolni. Összefoglalva két 
lehetőséget tudunk kínálni azoknak, 
akik színházba szeretnének járni. Az 
egyik egy önkormányzat által vásárolt 
bérlet felhasználásával egy-egy elő-
adás, a másik egy saját bérlet vásárlása 
az önkormányzaton keresztül. Bízunk 
benne, hogy sokan fognak jelentkezni, 
és akkor buszt is szerveznénk az elő-

adásokra. A busz költségét az utasok 
adnák össze, tehát a buszköltséget nem 
fizetné az önkormányzat. 

A bérlet egyébként 5 nagyszínházi 
előadásra szólna, melyek csütörtöki 
napokon 19.00 órakor kezdődnének:

Bob herceg – operett,1. 
Holt költők társasága – dráma,2. 
Isten pénze – musical,3. 
Kurázsi mama – dráma,4. 
Életrevalók – igaz mese.5. 

Ha gyorsan össze tudjuk szedni az 
igényeket, akkor még novemberben 
a BOB HERCEG operettre el tudnánk 
menni. Minden következő előadás cí-
mét és idejét vagy az aktuálisan meg-
jelenő Tési Híradón keresztül vagy 
szórólapon hirdetnénk meg.

Mivel még nem volt ilyen lehető-
ség, és így a várható érdeklődést sem 
tudjuk előre, előfordulhat az is, hogy 
a túljelentkezés miatt nem minden 
jelentkezőnek jut az önkormányzat 
tulajdonában lévő 20–30 db bérletből. 
Annyit azonban megígérhetünk, hogy 
igyekszünk mindenkinek lehetősé-
get biztosítani az igényes szórakozás-
ra. Kérjük, hogy a programban való 
részvételi szándékát mihamarabb, de 
legkésőbb OKTÓBER 26-ig jelezze 
személyesen a hivatalban, vagy hívjon 
minket az 589-431-es telefonszámon. 
Ha kérdése támadna, természetesen 
örömmel állunk rendelkezésére.

Biztatok mindenkit, kerekedjünk 
fel, alakítsunk ki új szokást, és járjunk 
színházba!!!

Fodor-Bödös István 
 polgármester

Menjünk színházba!
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„Polgármester úr, ez volt eddig a legjobb 
ilyen rendezvény!” Jónéhány ilyen és eh-
hez hasonló véleménnyel köszöntek el 
nyugdíjasaink kifelé menet az épületből. 
Kollégáimmal mi is így éreztük, és jóleső 
fáradtsággal ültünk le az elcsendesedett 
iskolai nagyteremben rövid értékelésre. 
A beszélgetés közben felidéztük a szo-
katlanul sok produkciót…

Már önmagában az is nagy öröm volt 
számunkra, hogy újra szerepelni láttuk 
az óvodásainkat. Nagyon kedves, szívet-
lelket simogató percekkel ajándékozták 
meg a nagyszámú közönséget, megte-
remtve ezzel az egész délutánra jellemző 
közvetlen és baráti hangulatot.

Preszter Milán és Troják Barnus is 
vállalt feladatot a műsorban. Milán egy 
rövid, humoros írást olvasott fel meg-
kacagtatva a jelenlévőket, Barnus pedig 
a csellójátékán kívül a bátor és higgadt 
személyiségét is megmutatta nekünk. 
Ha létezne ilyen elismerés, akkor most 
polgármesteri dicséretben részesíteném 
őket a kiváló és felelősségteljes szerep-
vállalásukért. Szerintem nem csak egye-
dül engem töltene el büszkeséggel, ha 
más tési fiatal is „bevállalósabb” lenne. 
Örömmel vennénk, ha többükre számít-
hatnánk egy-egy alkalommal.

A próza és a zene mellett néptánc is 
szerepelt a műsorban. Ezúttal Várpalo-
táról érkezett hozzánk három pár és a 
vezetőjük, Soós András. A Cserregőket 
képviselő csoport Mezőföld (nagyjából a 
mostani Fejér megye déli területei) pa-
raszt-polgári táncaiból mutatott be egy 
csokorra valót. A tájegység népvisele-
tében fellépő táncosok is kitettek magu-
kért. A viszonylag kis helyen oly pompá-
san forogtak a szoknyák, és csattogtak a 

csizmák, hogy annak csakis lelkes taps 
lehetett a jutalma!

Szeptember elején, amikor nekiláttunk 
a szervezésnek, úgy gondoltuk, hogy ezút-
tal meghívnánk néhány tési kötődésű vagy 
Tésért tevékenykedő nyugdíjas barátunkat 
is. Itt volt Köveskuti Gyuri bácsi – tréfás 
állítása szerint medvevadászaton szerzett 
– sérülése ellenére is. Nádasdy Borbála, 

aki tavaly ősz óta már harmadszor ült le 
közénk, és mindig kedves romantikával 
mesél a Téshez kötődő emlékeiről. Gubicza 
Ferenc, aki Tésen született, és bár korán el-
került innen, mégis fontosnak érzi a tele-
pülésünk fejlődését, kötődik hozzánk, se-
gít bennünket. Dr. Czoma László igazgató 
úr, aki hosszú évekig vezette a keszthelyi 
Festetics-kastélyt, és azért jött el hozzánk, 
mert bár személyes kötődése nincs Téshez, 
mégis most együtt dolgozik az előbb em-
lített „tésiekkel” Tésért. Hálás örömet és 
megtiszteltetést jelentett számunkra a 
jelenlétük, köszönjük, hogy mindnyájan 
elfogadták a meghívásunkat.

Ezután a rövid kitérő után térjünk 
vissza a szereplők közé! Ez az évforduló 

sem múlhatott el jeles színművészek fel-
lépése nélkül. A Veszprémi Petőfi Szín-
ház két vezető színésze: Módri Györgyi és 
Kőrösi Csaba szórakoztatta a megjelen-
teket. A közel harminc perces összeállí-
tásukban sokféle „alapanyagot” használ-
tak fel. Volt benne vers, sanzon, operett, 
tréfa, vidámság, lelket szorító pillanat. 
A sokszínű műsor mindenki ízlésének 
megfelelt, nem is maradt el a „színészek 
bére”, a kellően hangos taps sem.

Elfogadta meghívásunkat Ovádi Péter 
úr, a Fidesz Veszprém megye 1. számú 
választókerületének elnöke is. Segítsé-
gével sikerült megszerveznünk a színé-
szek műsorát. Most ezzel támogatta a 
rendezvényünket, illetve Paulo Coelho 
híres regényéből, az Alkimistából olva-
sott fel egy szép részletet.

A tavalyi évben sokan hiányolták a 
népdalkör szereplését. Hogy kiköszö-
rüljük a csorbát, idénre beterveztük az 
ő fellépésüket is. Nehéz a népdalokból 
olyan csokrot összeállítani, amelyik ki-
fejezetten idősek napjára alkalmas lehet, 
ezért inkább vezetőnk, Patonai Fábián 
Renáta egyetértésével Eger környéki 
bordalokat énekeltünk. Szeretjük ezt a 
csokrot, szívesen is énekeljük. Vidám, 
borról, borozgatásról szóló dalai sokak 
számára ismerősen csenghettek, mert 
meglepődve vettem észre, hogy az aszta-
loknál ülők közül többen együtt éneklik 
velünk a strófákat. 

Legvégére, utolsó fellépőnek kérték 
magukat a Széllelbéleltek énekegyüttes 
lányai kiegészülve Pintérné Helt Marcsi-
val. Már az előkészületek alatt roppant ti-
tokzatosak voltak, nem árultak el semmit 
a produkciójukból, nem lehetett tudni, 

Jó volt együtt lenni az idősek napi rendezvényen
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mire készülnek, csak annyit sejtettünk, 
hogy bizony készülnek valamire. Kellett 
nekik paraván meg szalmabála. Gyanús 
volt ez az igény, de semmit sem voltak 
hajlandók elárulni. Csak ott, az előadás 
kezdetével esett le a tantusz, hogy most 
nem énekelni fognak, hanem színészked-
ni. A lusta lány című mesét adták elő rop-
pant vicces módon. Annyira ügyesen be-
öltöztek, és úgy kimaszkírozták magukat, 
hogy alig lehetett felismeri őket. A darab 
közben jóízű, önfeledt nevetés töltötte be 
a „nézőteret”. Ezzel a bohózattal felkerült 
a korona az ünnepségünkre, nem is tud-
tunk volna jobb fi nálét elképzelni. 

A műsor után Gergelyfi  Vilma dok-
tornő vezetésével ismét kezdetét vette a 

közös nótázgatás, amiből a jeles vendége-
ink is kivették a részüket. Közben fogytak 
a borok, a sütemények és pogácsák, és a 
sötét este beálltával elkezdtek fogyni a 
vendégek is. Távozóban még mindenki 
magához vehette a jelképes szeretetcso-
magját, amit ezúttal is minden 65 év fe-
letti tési lakosnak elkészítettünk. Az elkö-
szönő vendégek arcáról leolvasható volt 
a derűs elégedettség. Bár sokan eljöttek 
erre az ünnepségre, reméljük, hogy jövő-
re még többen gondolják majd azt, hogy 
egy ilyen jó kis programból nem szeret-
nének kimaradni. Mi mindent el fogunk 
követni ennek érdekében.

Fodor-Bödös István
polgármester

Érdekes programnak gondoltuk A nagy 
háború konyhája című előadást. – Engem 
személy szerint amúgy is minden érde-
kel, ami a háborúval kapcsolatos. Házi-
asszony lévén pedig betekintést nyerni az 
akkori konyha világába, igazi időutazás 
volt! – Úgy véltük, ezzel az érdeklődéssel 
nem vagyunk egyedül. Palkóné Jády Me-
litta igazán rendkívüli munkát végzett, 
hogy ez a könyv létrejöjjön. Az előadás 
jó hangulatban, barátias környezetben 
zajlott. Az emberek arcán leolvashatóak 
voltak az éppen aktuális érzelmek. Időn-
ként meglepettség vagy épp mosoly ült ki 
az arcokra. Sok érdekes dolgot tudtunk 
meg, többek között azt is, hogy jelen volt 
már az első világháború idején is a ma 
is népszerű Maggi levespor vagy épp a 
margarin. Élmény volt ez a kis utazás a 
gasztronómia egykori világába.

A program a Könyvtárellátási Szol-
gáltató Rendszer keretében, a veszprémi 
Eötvös Károly Megyei Könyvtár támoga-
tásával jött létre.

Egyéb híreink: új könyvek a könyv-
tárban! A Nemzeti Könyvtár sorozat a 
magyar írott kultúra legjavát gyűjti ösz-
sze. Hét részből áll: Magyar írók, Magyar 
hősök, Magyar tájak, Magyar mesék, Ma-
gyar ízek, Magyar ritkaságok, Magyar 
ünnepek. Az eddig megjelent 75 kötetből 
immáron 40 kötet büszke tulajdonosai 
vagyunk.  Néhány abból, ami fellelhe-
tő a tési könyvtárban: Abigél, Az ember 
tragédiája, Erdélyi írók novellái, A budai 
napkirály, Én, Kossuth Lajos stb…

Mesekönyvek, regények is érkeztek, 
többek között: Egy ropi naplója, Mici-
mackó, Így szerettek ők 1, 2, Leslie L. 

Lawrence könyvei, no és a többi legyen 
meglepetés! 

Szeretnénk fi lmvetítést, mozidélutánt 
tartani. Szerencsére a technikai része 
már adott, úgyhogy erről hamarosan 
plakát formájában adunk további tájé-
koztatást.

November 3-án a kicsiknek kedves-
kedünk a Mézengúzok gyermekzene-
karral. 

Ha bármilyen könyvigényük lenne, 
kérem, jelezzék felém, és pár napon be-
lül beszerzem. Szeretettel várok minden 
régi és új könyvtárlátogatót. 

Nyitvatartásunk:
péntek: 14.00 –18.00
szombat: 9.00 – 11.00 

Borbásné Hajni
 könyvtáros 

Zajlik az élet könyvtárunk tájékán… 

Az idei Idősek napjáról csak pozitívan 
tudunk nyilatkozni. Férjemmel együtt 
majdnem minden évben elmentünk, és 
mindig nagyon jól éreztük magunkat. 
Az idei évben nagyon tetszett a helyszín 
megváltoztatása. Szerintem a kisebb 
tér sokkal barátságosabb. Mint mindig 
a népdalkör nagyon tetszett, a Petőfi  
Színház művészei is nagyon színvona-
las, vidám műsorral készültek. Nálam 
a pálmát a helyi „művészek” vitték el. 
Ezúton is szeretném megköszönni, 
hogy minden évben gondolnak azokra, 
akik már nem nagyon tudnak a faluból 
eljárni színvonalas rendezvényekre, így 
azonban mégis részesei lehetnek évente 
legalább egynek. Garayné Ági 

Tök jó ötlet!
A Tési Híradó játékra hívja 

Önöket. Fényképezzék le pompás 
töklámpásaikat, melyek otthonukat 
díszítik! Küldjék be a fotót a szer-

kesztőség e-mail címére:
tesihirado@gmail.com!

A legjobb, legszebb képeket az újság 
következő számában megjelentetjük.
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Kulturális 
kirándulás

Székesfehérváron a Seuso-kincs – a leg-
jelentősebb ismert késő római ötvösmű-
vészeti lelet-együttes – lesz látható októ-
ber 29. és november 19. között a Szent 
István Király Múzeum Dísztermében.

Sokunknak már nyújtott élményt ez 
a páratlan műkincsgyűjtemény a 2014 
novemberében szervezett kirándulás 
alkalmával, amikor 7 darabot csodálhat-
tunk meg. Most együtt lesz látható mind 
a 14 darab étkezéshez és tisztálkodáshoz 
használt ezüst edényből álló kincslelet. A 
nagytisztaságú ezüstből készült tárgyak 
feltehetően a Kr. u. IV. sz. első felében 
készültek, és a IV. sz. utolsó negyedében 
rejtették el őket. Az 1970-es években ta-
lálták meg Kőszárhegy mellett, de tisz-
tázatlan körülmények között kijutott 
az országból. Első hét darabjának ha-
zaszállítását követően Magyarország 
visszaszerezte a felbecsülhetetlen ér-
tékű leletek másik hét darabját is, így 
végre teljessé vált a jelenleg ismert 
műkincs-együttes.

Kérjük, ha szívesen megtekintené a ki-
állítást, október 25-ig az 06-88/589-431-
es telefonszámon jelezze! A kirándulás 
külön busszal történne, a jegyárakról a 
múzeum a nyitás előtti héten tud tájé-
koztatást nyújtani, így a pontos költséget 
és az időpontot csak ezután tudjuk meg-
adni szórólapon és internetes oldalun-
kon keresztül.

Reméljük, ismét minél többen buszra 
ülünk, művelődünk, és kellemes napot 
töltünk el együtt.

Gyurik Zsuzsanna

A várva-várt Táncsics utcai járda felújí-
tást október 24-én végre el tudjuk kez-
deni. Amint már korábban megírtuk, a 
teljes szakaszt felújítjuk. A kivitelezővel 
egyeztetve a 24-e utáni napokban min-
den érintett lakossal beszélnénk, mert az 
alkalmazandó technológia miatt a járda 
teljes hosszában egyszerre lesz felszedve 
a betoncsík. A felszedett betont ledarál-
ják és visszatöltik az alapba, megtakarítva 
ezzel nem kevés megsemmisítési költsé-
get, valamint építőanyagból is kevesebb 
kell. Térkövezett lesz, azonban a járda 
szelvényében lévő kocsibejárók nagy te-
herbírású betonlemezt kapnak. Mindez 
azért szükséges és célszerű, mert a tüze-
lőt szállító teherautók súlyát a térkő nem 
bírja el. A munkálatok várhatóan 3-4 hé-
tig fognak tartani. Reméljük, az időjárás 
kegyes lesz hozzánk és a kivitelezőkhöz.

***
Az orvosi rendelő épületének felújí-
tása is meg fog történni még ebben az 
évben. Mivel az építőanyag árak emel-
kedése és a kivitelezői díjak növekedése 
miatt a vállaltnál magasabb önrészt kell 
betennünk a támogatás mellé, ezért a 
képviselő-testületnek körültekintőbben 
kellett eljárnia. Mostanra megszületett a 
döntés, és megvalósítjuk a tervezett szi-
getelést és karbantartást.

***

Az ipari park tekintetében már aláírtuk a 
támogatási szerződést az Államkincstár-
ral, sőt már a beruházási folyamat elkez-
déséhez szükséges előleget is átutalták a 
bankszámlánkra. Az iskola épületének 
energetikai felújításához szükséges tá-
mogatási szerződés előkészítése is folya-
matban van, reményeink szerint a követ-
kező 1–2 héten belül meglesz. Ebben az 
esetben is számíthatunk előlegre, és így 
már mind a két beruházásunk esetében 
el tudjuk kezdeni a közbeszerzések kicsit 
hosszadalmas és bonyolult eljárását.

***
A napokban jött az értesítés, hogy a már-
ciusban Várpalotával, Jásddal, Ösküvel és 
Ősivel beadott közös pályázatunk támo-
gatást nyert. Ez a pályázat nem látványos 
beruházásokról fog szólni, mindinkább 
szabadidős, sport, közöségfejlesztő fog-
lalkozások és egyéb izgalmas programok 
megvalósításáról. A több mint 30 millió 
forintos összeg várhatóan szélesre fogja 
nyitni közösségünk előtt a lehetőségek ka-
puját. További részletekkel majd az együtt-
működési megállapodás és támogatási 
szerződés aláírása után tudunk szolgálni.

***
Tés Község Önkormányzata hóeltakarí-
tásra vonatkozó pályázatot hirdet a 2017-
2018-as szezonra. A részletes kiírás meg-
tekinthető az önkormányzati hivatalban.

Hírmozaik

Köszönetnyilvánítás
Köszönöm azoknak a jószán-
dékú tésieknek, akik tanácsa-
ikkal, gondolataikkal, bizal-
mukkal, hitükkel segítettek 
abban, hogy lányaim immár 
jogerős bírósági ítélet alapján 
is velem maradhatnak.

Tisztelettel – Lamoli István

 

 

Könyvtárunk szervezésében! 
TÉS ISKOLA 

2017.11.03-án 16.00 órakor 
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT! 

A program a Tési Könyvtári, Információs és Közösségi Hely szervezésében, a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer keretében, 
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár támogatásával valósulhat meg. 
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Két hétköznapi ünnep egyben
„…a legnagyobb szigorúság a kompromittáltakkal szemben. Sok fejnek kell lehullania, 
mint a kiemelkedő mákfejnek, ha az ember fölöttük ellovagol.” Ez volt Ferenc József 
utasítása Haynau számára.

Ezzel a mondattal az uralkodó szabad kezet adott a bresciai hiénának. Haynaut 
csak a bosszú vezérelte. Kimondhatjuk, hogy az ítéletek már az eljárás előtt megvol-
tak, így a vádlottak a vizsgálat során nem részesülhettek méltányos eljárásban. Az az 
abszurd helyzet állt elő, hogy a vád képviselte a védelmet is!!!

Ezen történelmi tények ismeretében 1849. október 6-án, Aradon Tichy őrnagy és 
Franc Bott ítéletvégrehajtó, közismertebb megfogalmazásban hóhér a nap délután-
jára már levezényelte a 13 elfogott honvédtisztünk kivégzését. Pesten gróf Batthyány 
Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét az esti órákban állították a kivég-
ző osztag elé.

A fentieket csak azért írtam le, hogy egy kicsit képbe helyezzük magunkat. Erről a 
napról és 1848/49-ről annyi mindent olvashatunk, annyi érdekes momentum létezik, 
hogy a végtelenségig lehetne mesélni, ezért a történetet nem szeretném folytatni.

De emlékezünk még az aradiak neveire? Bizonyára fel tudnánk sorolni néhányat, 
de az összeset nem nagyon. Az országban számtalan városban számtalan utca viseli 
a nevüket de hogy kik is voltak valójában, azt sem igazán tudjuk.

Ezért úgy gondoltam, megérdemlik, hogy legalább a neveiket felidézzem a kivég-
zések sorrendjében:

Schweidel József, Kiss Ernő, Dessewff y Arisztid, Lázár Vilmos, lovag Poeltenberg 
Ernő, Török Ignác, Lahner György (éppen aznap volt az 54. születésnapja), Knezic 
Károly, Nagysándor József, gróf Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damja-
nich János, gróf Vécsey Károly, valamint gróf Batthyány Lajos.

…
A most átadott és felszentelt szobor úgy készült, hogy a szabadságharcnak és az 

aradiaknak is egyaránt emlékhelyül szolgálhat. Ha majd közelebbről is megfi gyelik, 
láthatják a legendás farkasfogas zászló rúdján van 13 egyforma és 1 nagyobb bevésés, 
rovás. Ezek a rovások szimbolizálják a kivégzett honvédtiszteket és Magyarország 
első felelős miniszterelnökét. Olyanok ezek a rovások, mintha a bujdosó zászlóvivő 
az utolsó zászló rúdjába bicskájával belefaragta volna.

Innentől kezdve nem csak a szabadságharcunkról tudunk megemlékezni, hanem 
méltóbb módon az aradi mártírjaink előtt is tiszteleghetünk.

Köszönjük Lugossy Lászlónak, az emlékmű alkotójának a kiváló munkáját és azt, 
hogy egységesre „komponálta” a három szobrot, megteremtve ezzel közöttük az esz-
tétikai harmóniát.

Fodor-Bödös István
polgármester

Életem egyik legjobb hétvégéjén sok 
élményben volt részem, s ezek mind 
Téshez kötnek.

A szombati nap örömben, tűzzo-
mánc kemencénk megérkezésével és sok 
ház körüli munkával telt. A vasárnapot 
gombászással, kerti betakarítással, tési 
barátainkkal töltöttük, igazi kellemes 
nap volt.

A péntekről se feledkezzünk meg, az 
Aradiakról. Számomra ez a nap az egyik 
legszebb magyar ünnep. Igaz gyász és 
igaz szomorúság övezi, ennek ellenére 
szeretem.

Itt Tésen a pénteki ünnepség volt az 
5. rendezvény, amin részt vettünk, mió-
ta a településen lakunk. Mindig szívesen 
hallgatjuk az éppen esedékes műsort, a 
beszédet, mert egyszerű, lényegre törő 
és szívünkből szól. Sokunkéból.

A megemlékezés október 6-án szép 
volt, illő, könnyeket csalt a szemünkbe. 
Örültünk a daloknak, ami népünk re-
ményét, hazaszeretetét, sorsát üzente 
nekünk. Most, hogy együtt áll a három 
szobor, már érthetőbb, szebb a látvány, 
azt érzem, itt a helyünk minden esedé-
kes megemlékezéskor, s remélem egyre 
többen a faluból. Melegséggel töltött el, 
mikor szombaton estefelé arra jártunk, 
még égett a 13 mécses, emlékeztünk új-
fent.

Jó tésinek lenni, ezen a hétvégén vég-
leg eldőlt, szeretünk itt lakni.

Jó szívvel:
Sziráki Judit és Kristóf Mariska

Tésen itthon 
vagyunk!

Szeretettel köszöntjük 
legi� abb lakosunkat,

Jakab Emmát.
Sok boldogságot és jó 
egészséget kívánunk 
neki és családjának!

Gólyahír „Most itt vagyunk! Emlékezünk!”
Tés Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 

2017. október 23-án az 1956. évi forradalom és
szabadságharc kezdetének 61. évfordulója

tiszteletére rendezett ünnepségre.
Fellépnek: Széllelbéleltek énekegyüttes

Helyszín: Önkormányzat Tanácsterme
Időpont: 2017. október 23. 15.30
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Feri bácsi
Augusztus 18-án töltötte be 90. 
életévét Vittmann Feri bácsi Csősz-
pusztán. Ezen jeles alkalomból kö-
szöntöttük fel őt otthonában Borte-
leki Istvánné jegyző asszonnyal és 
Kövi Lajos képviselő úrral közösen. 
Örömmel adtuk át neki a Minisz-
terelnök úr által aláírt emléklapot 
és a képviselő-testület ajándékát. 
Szeretnénk megragadni az alkal-
mat, hogy itt, a Tési Híradón ke-
resztül is jó egészséget, finom süte-
ményeket és zamatos vörös borokat 
kívánjunk neki „szépkorúvá” válása 
alkalmából!

Fodor-Bödös István 
polgármester

 

 

a Nádasdladányi horror csapat közreműködésével 
 

 

 

 

Csak erős idegzetűeknek! 

A buliba való eljutáshoz kösd fel a gatyád! 

A hangulat fokozásához, ha van kedved, öltözz be! 

Büféről gondoskodunk!      Discoról DJ Lacika gondoskodik. 

Lőtérzárás
Lövészeti napokon a jelzett időpon- 

tok között van zárva a sorompó!

07:30 – 08:20 50 perc
08:45 – 10:00 75 perc
10:20 – 10:40 20 perc
11:00 – 12:00 60 perc
12:30 – 12:45 15 perc
13:10 – 14:00 50 perc
15:30 – 16:45 75 perc
17:25 – 17:45 20 perc
18:15 – 19:25 70 perc
20:00 – 20:30 30 perc
21:00 – 22:30 90 perc

Október 21-én harmadik alkalommal rendezi meg a 
Gaja-völgy Egyesület Tés Község Önkormányzatának 
támogatásával a „Tés – Római fürdő” teljesítménytúrá-
ját, mely sporteseményre megint több száz természet-
barát indulót várnak a szervezők.

A három távon rajtolók edzettségi szintjüktől függő-
en választhatnak a távok közül, a szervezők mindenki-
nek szeretnének kedvében járni.

A kezdők és családosok számára 15 kilométeres távot 
állítottak össze, a gyakorlottabbaknak egy 30 kilométer 
feletti, míg a profiknak egy közel 50 kilométeres távot 

terveztek. A leghosszabb táv az első ilyen a Tési túrák 
életében, mely reményeink szerint vonzani fogja az iga-
zán „nagytalpú” túrázókat is.

A nagyobb távokat teljesen új, a Tés környéki bakonyi 
tájak esetében már megszokott dimbes-dombos szaka-
szokkal, meseszép kilátásokkal és az idei évben először 
beiktatott Burok-völggyel gazdagítottuk.

Bízunk benne, hogy az idő kegyes lesz, és megint na-
gyon sokan vesznek részt ezen a túrán, mindazonáltal 
szétviszik a világban a Tési-fennsík jó hírét.

További információk  
és regisztráció:
www.gajavolgy.hu

Újra országos 
teljesítménytúra Tésen

„Együtt erő vagyunk, szerteszét 
gyöngeség!”

Wass Albert

***
„A nagy szavak nem érnek semmit, 

elszállnak, mint az őszi szél, de a 
szeretet, ha tiszta szívből fakad, 

elkíséri az embert, amíg él.”
József Attila

***
„Azokért élünk, akiket szeretünk, 

azokért, akik igaznak tartanak.
A jövőnek élünk, a szépért, s a 

jóért, amit tehetünk!”
gróf Széchenyi István


