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Legyen egy kicsit másmilyen
Kedves Tésiek, Falustársaim!

Néhány nap és karácsony szép estéjén ismét ünnepelhetjük 
a Jézuska születését. Talán addigra sikerül előteremtenünk az 
ünnepi hangulat megannyi kellékét, és némi áhítattal az ar-
cunkon sikerül boldognak lennünk. Vajon sikerül boldognak 
lennünk? Mi is kell az aznapi boldogsághoz? Kinek mi. Egy új 
tévé? Vagy egy még drágább valami? Egy régi ismerős vagy egy 
már rég elvesztett társ simogató érintése? Ahányan vagyunk, 
annyiféle válasz lehetséges. Meggyőződésem azonban, hogy 
minél inkább haladunk előre a korban, annál kevesebb és nem 
feltétlen pénzben kifejezhető dolog tesz bennünket boldoggá. 
Ezen véleményemet alátámasztandó, elmesélek Önöknek egy 
történetet, és remélem, jó néhányan érteni fogják, mire gon-
dolok.

Néhány évvel ezelőtt pont karácsony szent estéjén úgy jött 
ki a dolog, hogy hármasban voltunk a kislányommal és a fele-
ségemmel. Sajnos nyoma sem volt a fehér karácsonynak, sőt 
inkább ködös, nyirkos hideg volt. Hazaérve az ilyenkor szo-
kásos várpalotai nagy családi vacsoráról jó volt benyitni a kis 
házikónk ajtaján. A kályhában a fa már kellemesen parázslott, 
vörösesen izzó fénye lágy, meghitt hangulatot terített a szobá-
ra. Körbevett minket az a fajta sugárzó meleg, amilyenre csak 
egy ilyen fatüzeléses kályha képes.

Ilyenkor a karácsony miatt egy kicsit át szoktuk rendezni a 
lakást, ezért az ebédlőasztal bekerült a szobába közel az em-
lített kályhához. Mivel már nem akartunk többet enni – jól 
belaktunk a mamáknál –, leültünk ehhez az asztalhoz beszél-
getni, kicsit értékelni az estét, és nem utolsó sorban átadni 
kislányomnak az ajándékot. Ekkor nagy meglepetésünkre a 
feleségem bejelentette, hogy neki még van egy titkos ajándé-
ka nekünk. Kérdőn összenéztünk, hiszen nem láttunk csoma-
got odakészítve, közben nem állt fel az asztaltól, szóval nem 
látszott semmilyen tárgy elérhető közelségben. És amíg mi 

valamit kutattunk a szemünkkel, valamit, ami alkalmas aján-
déknak, addig Anita kis izgatottsággal a kedves és szelíd hang-
jában elkezdte mondani az alábbi verset:

Juhász Gyula 
Rorate

A kéklő félhomályban Hideg kövön anyókák 
Az örökmécs ragyog, Térdelnek. Ifju pap 
Mosolygón álmodoznak Magasba fölmutatja 
A barokk angyalok. Szelíden az Urat.

A gyertyák rendre gyúlnak, Derűs hit tűnt malasztját 
A minisztráns gyerek, Könnyezve keresem. 
Mint bárány a mezőben Ó, gyönyörű gyerekség, 
Csenget. Az árny dereng. Ó, boldog Betlehem!

Nehéz szavakat találni arra a pillanatra. Emese arcán gurul-
tak a meghatottság könnycseppjei, és nekem is elszorult a tor-
kom. A mi kedvünkért titokban megtanulta ezt a verset, és le-
küzdve az ilyenkor szinte mindenkiben felmerülő szorongást, 
elénk terítette – a versso rokba foglalva – szíve őszinte kincsét, 
a szeretetét.

A Jézuska azon az estén egy arany színű ecsetvonást húzott 
a szívemre, egy sohasem fakuló arany festékkel. Milyen aján-
dékokat kaptam akkor, már nem emlékszem. De ez a pár vers-
szak és az a szeretetteljes félhomály kitörölhetetlen emléket 
hagyott bennem. Nem kellett hozzá földkörüli utazás, szuper 
LCD televízió vagy más egyéb sokpénzes valami, csupán meg-
hitt, őszinte pillanat azokkal, akiket szeretek.

Bízom benne, hogy mindenkinek van legalább egy ilyen 
„ecsetvonása” a Jézuskától. Ha esetleg mégsem, tegyen valamit 
érte. Valami őszintét, amit méltónak talál önmagához és azok-
hoz, akik közt jól érzi magát.

Van még néhány nap karácsonyig! Legyen ez az ünnep egy 
kicsit másmilyen, kicsit „aranyosabb”!

Fodor-Bödös István polgármester

Minden kedves Olvasónak áldott, békés ünnepeket 

és sikerekben gazdag boldog új évet kíván 

                                       Tés Község Önkormányzata!
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Ismét eljött az évnek az a szakasza, ami-
kor az utcákat fények díszítik, az em-
berek lázasan készülődnek, ajándékot 
vásárolnak, adventi koszorút készítenek, 
minden egyes gyertya meggyújtásával 
egyre közelebb kerülve a karácsonyhoz. 
Érezzük az ünnep közeledtét, és már tü-
relmetlenül készülődünk, várjuk a kará-
csonyt, a szeretet ünnepét, Jézus szüle-

tése napját. A mottó továbbra is a régi: 
együtt lenni jó, jó egy kicsit lassítani, 
megpihenni, örülni egymásnak. 

Tésen sem történt ez másképp. De-
cember 2-án, a Hit vasárnapján az első 
gyertya meggyújtását a várpalotai Pueri 
Castelli gyermekkórus előadása, illetve 
Farkas István várpalotai művésztanár 
festményeiből készült „Adventi tárlat” 

című kiállítása tette még ünnepélye-
sebbé. 

Advent második vasárnapján, a Re-
mény vasárnapján Dr. Zsednai Józsefné 
evangélikus lelkésznő osztotta meg ve-
lünk ünnepi gondolatait a második va-
sárnap igéjéről. 

Az Öröm vasárnapján maga a mű-
sor is az örömöt volt hivatott mindenki 
szívében növelni. Az Árvalányhaj Nép-
tánccsoport műsora, majd Dénes Janka 
népdalcsokra és a Bakony Virágai Nép-
dalkör fellépése szórakoztatta a nézőket. 
A tési kézimunka szakkör által készített 
szebbnél szebb dísztárgyakból készült 
kiállítást az előző hetek gyakorlatához 
híven teázás, forraltborozás közben cso-
dálhatták meg a vendégek. 

Juhász Anna

Adventi találkozások

„Mellette vagyon az édesanyja,  
Mária, Mária; 
Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik  
szent Fia, szent Fia”

(részlet a Mennyből az angyal énekből)

Szeretett Testvérek! Kedves Olvasók!

Mit jelent számomra szent karácsony 
ünnepe? 

Pár gondolattal szeretnék szólni erről, 
úgy, ahogyan saját magam fogalmazom 
meg önmagamnak. 

Nem egyszerű röviden megfogalmaz-
ni erre a kérdésre a választ! A karácsony 
számomra egy gyönyörű kezdet, amelyet 
a Jó Isten az Ő Fia által adott meg ne-
künk. Ez a kezdet pedig nem más, mint 
az emberiség megváltásának elindulása. 
Ez az elindulás a legemberibb módon 
történt meg. Gyermekké lett Jézus, aki 
által hitem szerint maga az Isten lépett 
be ebbe a világba, nagyon is emberi és 
megfogható módon. 

Szent karácsony Isten végtelen em-
berszeretetét hirdeti meg! A szent éjsza-
kán földre szállott maga az Isten, amikor 
Fiát, Jézus Krisztust a Szent Szűz e világ-
ra szülte. Emberi alakot öltött, s vállalta 
értünk küldetését, hogy majd a legna-

gyobb szeretetet mutassa be, élje elénk 
nagypénteken és húsvétkor! 

Nem elvont módon, hanem nagyon 
is érthető módon közelít ma is felénk. 
Elgondolkoztat, hogy fontos a család, 
fontos az édesanya, fontos az embertárs 
szeretete. Rádöbbent arra is, hogy ne 
csak, és elődlegesen ne a külsőségekben 
keressük a boldogságot, mert az nem ott 
van!

„Jászol, szalma – óriási szegénysé-
get hirdet. Igazán földhöz tapadt nyo-
morúság ül az istállóban. Érezzük át e 
szegénységben a Megváltónak végtelen 
gazdagságát, azt, hogy őneki nem kell 
semmi, hogy mindene megvan! Azért, 
mert gazdag, azért nem kell neki sem-
mi; azért, mert lélek, szellem van benne, 
azért nem kell neki földi kincs.” – írja 
Prohászka Ottokár karácsonyi gondola-
taiban. Majd folytatja: „Nem kell neki, 
mert jobb kincse van. Ezt hirdeti a kis 
Jézus: páratlan gazdagságot és függet-
lenséget! Ezt hirdeti apostola, ki a földi 
kincset szemétnek nézi. Természetes, 
hogy az szemét – de csak a lelkileg gaz-
dag embernek.”

Karácsonykor Jézus elindul itt a föl-
dön szíveinkhez, hát talán röviden ezt 
a nagy örömet jelenti nekem szent ka-

rácsony ünnepe. Induljunk mi is el Jé-
zussal együtt az örök élet felé, amely út 
majd a húsvéton át (a legnagyobb ünne-
pünk, s karácsony a kezdet, húsvét a cél) 
a mennyországba visz. 

Ez a legnagyobb szeretet és jóság. 
A szolgát, az embert jön megmenteni! 
Visszaadni azt, ami elveszett a bűn által, 
hogy újra boldog életünk legyen: örök 
életünk!

Fel kell tennünk a kérdést önmagunk 
felé: Mi (Ki) a mi kincsünk? Mire vá-
gyódik szívünk? A betlehemi kis Jézus 
tudja a feleletet, s el is mondja nekünk, 
ha megkérdezzük Őt! Az igazi boldogság 
ott rejtezik a betlehemi jászolban. Isten 
elküldte szent Fiát, azért, hogy rádöb-
bentse ezt a világot a szeretet mindent 
felülmúló erejére. Bármilyen szerényen 
és szegényen lássuk Őt a kis jászolban, 
Ő mindenkinél nagyobb kincset oszt ki 
ma is nekünk, ha kérjük Őt! Kívánom, 
hogy mindannyian részesüljünk az Ő 
kincseiben!

Ezen gondolatokkal kívánok imádsá-
gos szeretettel minden Kedves Hívünk-
nek, Olvasónak és Szeretteiknek áldott, 
szent, kegyelemteljes karácsonyt és 
örömteli újesztendőt.

Beke Zsolt h. esperes–plébános

Szent karácsony ünnepe
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Don Quijote jótékonysági futóverseny az óvodáért
Kicsit hűvös, késő őszi, de napos időben 
gyülekezett a szervező csapat 2018. no-
vember 18-án korán reggel óvodánk ud-
varán és tornatermében. Az üdvözlés és 
bemutatkozás percei után azonnal min-
denki munkához látott, kívülállóként 
észrevettem, hogy profi és összeszokott 
csapat dolgozik együtt.

A történet valamikor 2018 tavaszán 
kezdődött, amikor két volt óvodás kis-
lányunk, Baranyai Sári és Zsófi azzal ér-
kezett az óvodába, hogy testvérük, Máté 
futóversenyt fog rendezni az óvodáért, 
de még nem tudják, mikor. A többi kis-
gyerek is bekapcsolódott a beszélgetés-
be, és a lányok lelkesedve mesélték, hogy 
ők már vettek részt futóversenyen, és na-
gyon jó volt.

Aztán néhány hónap eltelt, a lányok 
elballagtak az óvodából, azóta iskolások 
lettek. Október végén olvastam először a 
facebookon egy felhívást, melyből érte-
sültem, hogy jótékonysági futás lesz óvo-
dánkért a Gyermekmosoly Alapítvány 
szervezésében, melynek megálmodója 
és főszervezője Baranyai Máté. A verseny 
időpontjának közeledtével felgyorsultak 
az események, személyesen találkozhat-
tunk az óvodában Mátéval, és elmondta, 

hogy azért szeretné ezt a jótékonysági 
futást, mert azt tapasztalja, hogy a ba-
konyi elszigetelt kis falvakban működő 
óvodák nagy hátrányban vannak más 
tájegységeken lévő intézményektől, de 
azt is hozzátette, hogy húgai ebbe az 
óvodába jártak, és nagy szeretettel be-
széltek az óvónénikről, óvodájukról.

A futónap reggelén személyesen is 
megismerkedhettünk a Gyermekmosoly 
Alapítvány elnökével, dr. Burján Jenőné 
Katival és családjával. Elmesélték az ala-
pítvány történetét, hogy milyen sok jó 
ügyért fogtak már össze. Majd együtt 
bejárva az óvodát láthatták, hogy az el-
kezdődött felújítási munkák ellenére 
lesz mire elköltenünk az adományt.

Az óvodánk dolgozói már korán reg-
gel nekiláttak a zsíros kenyér és tea ké-
szítésének. Aztán beindult a program, 
megtelt az óvoda emberekkel, egyre 
többen jöttek, szépen gyűlt az ado-
mány, mely a regisztrációs díj befizeté-
séből tevődött össze. Délelőtt 10 órakor 
rajtoltak a felnőtt futók, fél, negyed és 
nyolcad maratoni távon. Tizenegy óra-
kor a gyerekek állhattak rajthoz, ők az 
óvodától a szélmalom megkerülésével 
tértek vissza a célba. Öröm volt látni 

lelkesedésüket. Kajuha Erika és Borsos 
Jenőné Eti óvónénik és néhány szülő is 
együtt futott a gyerekekkel. Természete-
sen a megérdemelt jutalom sem maradt 
el. Célba érkezéskor minden gyermek 
kapott érmet, és az eredmények kihir-
detéséig zsíroskenyér partival lehetett 
múlatni az időt. 

Néhány órával a rendezvény befeje-
zése után hívott fel Baranyai Máté tele-
fonon, hogy a közel száz futó és ismerős 
adományaiból 334 ezer forint gyűlt ösz-
sze az óvoda javára. 

Az adományból sporteszközök, a bel-
ső tér további szépítését és játékok vásár-
lását, közös kirándulást tervezünk.

Köszönetet szeretnék mondani min-
den szervezőnek, Baranyai Máténak, a 
Gyermekmosoly Alapítvány tagjainak, 
a sok segítőnek, szponzornak, munka-
társaimnak és a futóknak, akik az ország 
minden részéből útnak indultak, hogy 
támogassák óvodánkat. A résztvevők 
közül sokan érkeztek a környező falvak-
ból és városokból, de szegedi résztvevője 
is volt a futóversenynek.

A szervezők ígérete szerint lesz foly-
tatás, a Don Quijote futóverseny nem 
szélmalomharc lesz! Grám Lászlóné

Katolikus miserend
December 24. 1735  Karácsonyi köszöntője 
  1800  Éjféli Szentmise
December 25. 1800  Ünnepi Szentmise
December 30.  1800  Szentmise
December 31.  1800  Évvégi Hálaadó Szentmise
Január 1. 1800  Újévi Szentmise
Január 6.  1800  Vízkereszt Szentmise

Ünnepi miserendek – Istentiszteletek
Evangélikus Istentiszteletek

December 24. 1800   Istentisztelet a gyermekek szolgálatával, 
Templom

December 25.  1400   Úrvacsorai Istentisztelet, Gyülekezeti terem
December 26.  1400  Istentisztelet, Gyülekezeti terem 
December 31.  1800  Óév esti Istentisztelet, Gyülekezeti terem
Január 1.  1400  Úrvacsorai Istentisztelet, Gyülekezeti terem

Miklós napon Tésre is ellátogatott a 
Nagyszakállú. Izgatottan vártuk érkezé-
sét kisunokámmal, Ivánnal. Az iskolába 
mentünk, ahol már sok csillogó szemű 
kisgyerek gyűlt össze. Közösen énekel-
tünk szép és kedves dalokat, mellyel a 
Mikulást hívogattuk. Nagy volt az öröm, 
mikor belépett a terembe. Kiosztotta 
a csomagokat puttonyából a gyerekek 
nagy-nagy örömére. Ezután jóízűen fo-
gyasztották a kekszet és a teát. Köszön-
jük a Szervezőknek, hogy maradandó 
élményekkel gazdagodhattunk kicsik és 
nagyok egyaránt.  Juhász Istvánné 

December 6.

Szeretettel köszöntjük 
legifjabb lakosainkat:

Kelemen-Pál Seherezádét,
ifj. Nagy Gábort,

Sörös-Pál Hunort,
Rapali Szofit,

Balaton Hanna Hajnalkát.
Sok boldogságot és jó egészséget  
kívánunk nekik és családjuknak!
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Negyedik Tés–Római-fürdő teljesítménytúra
Több, mint ötszáz az ország különböző 
településeiről érkező résztvevő volt az idei 
Tés-Római teljesítménytúrán. A két távon 
(30 km és 15 km) mindenki megtalálta a 
magának megfelelő kihívást: a kisebb tá-
von indulhattak a családosok is, míg a na-
gyobb távot választók a környék legszebb 
szakaszait járhatták, egyesek futhatták be.

Az egyre színvonalasabb, és egyre 
népszerűbb túra az idei évben már az 
Észak-Dunántúli Kupa része is volt, amire 
nagyon büszkék vagyunk, hiszen a kupa-
mozgalmak résztvevői a legprofibb és leg-
igényesebb túrázók.

A szervezők és a település kiváló 
együttműködésének köszönhetően a 
sportesemény visszhangja az idei évben 
is nagyon pozitív volt. Profi, a meleg 
ételt is biztosító büfé, valamint egy helyi 
termelő nagyon egészséges termékeit is 
kiállító stand emelte a színvonalat, nem 
beszélve a kulturált – felújított – hely-
színről, a tési Iskoláról.

Külön köszönet a település polgárőre-
inek, akik egyre profibban oldják meg a 
több száz autó parkolását, és köszönjük 
mindenkinek a segítségét és türelmét!

Suhajda László 
www.gajavolgy.hu 

• • •
A Gaja-völgy Egyesület 2018. október 

20-án negyedik alkalommal rendezte 
meg a Tés–Római-fürdő teljesítménytú-
rát. A program nem lankadó érdeklődésre 
tart számot; mi sem bizonyítja ezt jobban, 
mint a hatszáznál is több nevezés. Ahogy 
a túra ismertetője is írja: a „meseszép ba-
konyi táj, tanösvénnyel, helyenként még 
érintetlen tájjal”, és „a Gaja-szurdok leg-
szebb látványossága a Római fürdő” ilyen-
kor októberben varázslatosan szép. A fák 
között szóródó napfény, az enyhe szellő 
hatására konfettiként hulló színes leve-
lek „hangulatba” hozzák az embert. Az 
aranyló lombok alatt haladni szépen lefe-
lé, majd megérkezni Jásdra a Ribnyéken 

keresztül, átsétálni a Gaja fölé fektetett 
pallókon a barátnőm édesanyjának háza 
mellett, mind megszokott, ismerős. 

Lehetőségem van kedvem szerint 
bármikor bejárni ezeket az ösvényeket, 
szervezett programon kívül is teljesíteni 
akár a 15–30–50 km-es távokat, hiszen 
ismerem a terepet, benne élhetek. Még-
is… Benevezünk a családdal a túrára! 
Az ősz közeledtével túrázunk hol erre, 
hol arra, gyerekkel többnyire a 15 km-es 
távokat teljesítjük. Mégis! Ezt, az ittho-
nit várjuk a legjobban. Gondolkodtam 
is rajta, mi lehet az oka, beszélgettünk is 
erről menet közben Aztán most legutóbb 
rájöttem. Mert nagyon jó hangulata van! 
Nekem a „családias” jelző jutott eszembe. 
Ahogy gyaloglás közben együtt haladunk 
kisebb-nagyobb csoportokkal egy ideig, 
elcsípünk néhány információt, honnan 
jöttek, milyen túrákon voltak, jártak-e itt 
korábban vagy most ismerkednek a tájjal 
stb. Sok helyről érkeznek ide, éppen en-
nek a túrának a kedvéért. Ez már önma-
gában is nagy dolog! Ilyen hírünk van, 
ilyen vonzó a szűkebb pátriánk! Ennyien 
eljönnek ide messziről egy túra kedvéért! 
Igen. Nem mindenkinek adatik meg, hogy 
ilyen helyen nőhet fel, ilyen környezetben 
élhet. Így eltölt itt egy napot gyaloglással. 
Közben pihen.

Mitől családias mégis, amikor ennyi 
idegen ember verődik össze az ország 
megannyi szegletéből? A táj adott. Szép-
séges, hívogató, nyugalmat sugárzó. A tú-
rázók kedvesek, segítőkészek, mindenki 

köszön mindenkinek, Ez is alap. Főként 
baráti körök, családok érkeznek. Együtt 
túráznak. Na, innentől már lassan megvi-
lágosodtam. A túra útvonalán, a tanösvé-
nyek mentén sok pihenő- és tűzrakóhelyre 
bukkanhatunk. Mindegyik használatban 
volt! Beszélgető, nevetgélő, falatozó cso-
portokat láttunk minden pihenőnél. Ami-
kor leértünk a Rómaihoz, onnan átmen-
tünk a Vadalmáshoz (Vadómás), vidáman 
pattogó tüzeket láttunk sütő, helyenként 
bográcsozó emberekkel. A messzebbről 
érkezők rákészültek a lehetőségekre: volt, 
aki főzött a csapatok tagjai közül, volt, aki a 
túrára koncentrált. Mindez együtt nagyon 
bensőséges hangulatúvá teszi ezeket az 
októberi túrákat! Kiemelendőnek tartom 
a szervezők gondosságát. Figyelnek arra, 
hogy út közben legyen lehetőség kicsit 
letelepedni, beszélgetni az erdő fái alatt. 
Vagy éppen kicsit bámészkodni és csend-
ben nézelődni a kis padokon ücsörögve. 
Más hasonló túrákon megtapasztaltam 
olyat is, hogy egyszerűen csak végigtal-
paljuk a kilométereket, maximum kidőlt 
fákra, kivágott fatuskókra ülhetünk le fél-
úton, vagy éppen a túra első 300 métere 
után van erre lehetőség, később nincs. Így 
ott mindenki megy, baktat vagy egyszerű-
en csak „ledarálja” a távot. 

Jövő októberig van még néhány túra. 
Jövő októberig biztosan lemegyünk még 
többször a Rómaihoz. De már most vár-
juk a következő Tés–Római-fürdő teljesít-
ménytúrát!

Barta Andrea

Ebben az évben is szerencsére akadtak 
olyan személyek, akik segítségünkre vol-
tak, amikor csak kellett. Itt a decemberi 
újság hasábjain is szeretném megkö-
szönni nekik önzetlen magatartásukat. 
Jó tudni, hogy számíthatunk rájuk.

Köszönetet szeretnék mondani kol-
légáimnak is a sok feláldozott szabad-
időért. Ahogy bejött a tavalyi jóslatom, 

volt bőven munkaidőn túli tennivaló és 
ismételni sem fontos önmagamat, mert 
ők már tudják: 2019-ben sem lesz keve-
sebb, sőt…

Jegyzőasszonynak és a képviselő-
testületnek is szeretném megköszönni, 
hogy ebben a nagyon intenzív évben 
mindig segítették a feladatok lehető leg-
gyorsabb megoldását.

Ahogy mondani szokták végül, de 
nem utolsó sorban köszönöm szerkesz-
tőtársam, Verebné Ritus minden rész-
letre kiterjedő, állandó segítségét.

Fodor-Bödös István  
polgármester

Köszönetnyilvánítások


