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Feltámadás ünnepe
„Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre meg
mondta.” 
(Mt 28.6.)
„Miért keresitek az élőt a halottak kö
zött? Nincs itt, feltámadt”

(Lk 24,5b-6a.)
Szeretett Testvérek!
Kedves Olvasó!
A legnagyobb és a legáldottabb keresztény ünnephez érkeztünk el idén
is, húsvéthoz! Ezen szent ünnepben
találjuk meg hitünk szerint életünk
értelmét, célját. Minden ünnepünk
húsvéttól kapja fényét. Krisztus feltámadásával reánk köszöntött Isten
végtelen kegyelme, minden szenvedésünk értelmet nyert! Nem veszítjük el kedvünket, mert van értelme
küzdelmeinknek. Jézus Krisztus feltámadása hirdeti, hogy van értelme
szeretni és élni! Vele együtt van értelme szeretni és élni!
Húsvét hajnalán mi is lélekben elfutunk Jézus sírjához, és elénk tárul
az üres sír látványa.
Hitünk szerint a világtörténelem
legnagyobb eseménye, Krisztus Urunk
feltámadása a legnagyobb csendben
ment végbe. Jézus feltámadását senki
sem látta.
A húsvéti evangélium azzal kezdődik, hogy Jézust senki sem találja!
Keresik Őt: Mária Magdolna, majd
az apostolok. Amikor hallják, hogy
a sír üres, keresésére sietnek. Üres
sírt találnak, s látják az elhengerített követ a sír bejáratától. A halotti
lepleken kívül nincs más! De majd
megkapják a kegyelmet: találkoznak
a feltámadottal, Mária Magdolna, az

apostolok. Ez a találkozás a legboldogabb és a legnagyobb ajándék volt
számukra.
Krisztus Urunk feltámadása Isten
hatalmának, jóságának a legfőbb és
örökké felülmúlhatatlan tette! Jézus feltámadása történelmi, valóban
megtörtént s dokumentált esemény,
amelyről szemtanúk tettek bizonyosságot! A feltámadás az az esemény,
amelyre a mi egész hitünk alapul! Hitünk lényege s legfőbb oka!
Szent Pál apostol is ír erről: „Ha
Krisztus nem támadt föl, hiábavaló
a mi igehirdetésünk, s hiábavaló a ti
hitetek… Ha Krisztus nem támadt
föl, semmit sem ér a hitetek…”.
A szentírás nem írja le Jézus feltámadásának menetét. De közli azok
tanúságtételét, akik személyesen találkoztak Vele feltámadása után. A
mi hitünk ennek a jó hírnek az állandó és hűséges továbbadásán alapul!

Szeretett Testvérek! Kedves Olvasók!
Vigyük el mi is a jó hírt: Jézus él! Feltámadt! Sokszor próbálták már letagadni Jézus győzelmét, diadalát a halál felett. De oly sokan a történelem
folyamán és ma is hisznek Neki. Mi
az élő, a feltámadott Krisztusban hiszünk! Jézus, az élő, a feltámadt elénk
áll és szelíden üzen nekünk: ITT VAGYOK VELETEK, ÉLEK! GYŐZTEM
A HALÁL FELETT, TI IS GYŐZHETTEK VELEM A HALÁL FELETT!
Húsvét öröme az igazi öröm! Túlmutat ez az öröm a földi örvendezésen! Az örök örvendezés boldog valóságát hirdeti meg!
Ezen gondolatokkal kívánok kegyelemteljes, áldott szent húsvétot
mindenkinek:
2019 húsvétján
Beke Zsolt
h. esperes, plébános
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Hírmozaik
Fény a buszmegálló felett
Lakossági kezdeményezésre még tavaly ősszel úgy döntött a képviselő-testület, hogy a Bakony utcai buszmegálló
melletti villanyoszlopra egy világítótestet szereltet fel. Felvettük a kapcsolatot a
szolgáltatóval, és elkezdtük a nem éppen
egyszerű és gyorsan megvalósítható procedúrát. Ennek idén február 15-én lett
vége, amikor is – reméljük mindnyájunk
örömére – felkerült az oszlopra a lámpa.

Falukirándulás
Aki ott volt tavaly az országházi látogatáson, az tudja, hogy idén Pannonhalmára tervezzük a falukirándulást.

Az előzetesen begyűjtött információk
alapján szinte minden program fizetős.
Úgy gondoljuk, ha már elmegyünk, minimum az apátságot meg kellene nézni,
ami mintegy két óra és 2800 Ft/fő. Ezen
kívül még árban kedvezőbbnek tűnik
a gyógynövénykert megtekintése, ami
kb. egyórás program és 1400 Ft/fő. Díjmentes lehetőségként érdemes lenne
bejárni az arborétumot. Bizonyára ott a
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Eseménynaptár

helyszínen is adódik még látnivaló, amit
fel lehet fedezni. Az útiköltség összege
még kérdéses. Mivel az apátság megtekintéséhez is előregisztráció szükséges,
kérjük, mihamarabb jelentkezzenek a
szokásos módon!
A kirándulás tervezett időpontja
2019. június 8. szombat.

Tési Gyerekek Napja
Már sokan értesülhettek róla, hogy
Áder János köztársasági elnök úr 2019.
május 26-ra írta ki az európai parlamenti választásokat. Mivel ez május utolsó
vasárnapja, így egybe esik a gyereknappal. Hagyományaink szerint szombaton
szoktuk tartani a Tési Gyerekek Napját,
de ez a nap a választás előtti tennivalókkal terhelt, ezért nem alkalmas a programunk lebonyolítására. Több szülővel
egyeztetve úgy döntöttünk, hogy egy
héttel később, június 1-én szombaton
tartjuk ezt a számunkra oly kedves eseményt.
Kérjük a szülőket, ezzel a nappal számoljanak.

Mindannyiunk számára hasznos, ha előre tudjuk a fontosabb közösségi programok időpontját. Ha nem is egész évre, de
a falunapig mindenképpen közölni tudjuk ezeket. Javasoljuk, írják fel a naptárba vagy a noteszbe, hogy tervezhessenek
velük.
2019. május 18. VIII. Bakonyi Vigasság
2019. május 26. Európa-parlamenti
választások
2019. június 1. Tési Gyerekek Napja
2019. július 6. Falunap
A Tési Híradó megjelenésének tervezett
időpontjai:
2019. május 23.
2019. június 27.

Beírta már a naptárába?

VIII. Bakonyi Vigasság
2019. május 18.

Húsvéti felekezeti alkalmak
Evangélikus istentiszteletek a templomban

Katolikus ünnepi alkalmak

Április 18. nagycsütörtök

14.00 úrvacsorai istentisztelet
a gyülekezeti teremben

Április 18. nagycsütörtök

15.00 szentmise

Április 19. nagypéntek

14.00 úrvacsorai istentisztelet
a gyülekezeti teremben

Április 19. nagypéntek

10.00 szentmise

Április 20. nagyszombat

20.30 szentmise, utána
feltámadási körmenet

Április 21. húsvét vasárnap 14.00 úrvacsorai istentisztelet
a gyülekezeti teremben
Április 22.

húsvét hétfő

14.00 úrvacsorai istentisztelet
a templomban

Gyermekistentiszteletet húsvét vasárnap nem tartunk, a követ
kező alkalom április 28án lesz – szokás szerint – délelőtt 11 óra
kor, ahova minden általános iskoláskorú gyermeket szeretettel
várunk.

Április 21. húsvét vasárnap 18.00 szentmise

2019. április
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ÉrtékmenTÉS!
A Közösségfejlesztés a Bakony Keleti
Kapujában pályázat keretein belül lehetőség nyílik arra, hogy megszülethessen
egy, a Tés múltját feldolgozó könyv. Most
Önök is hozzájárulhatnak ehhez! A tar-

talom színesítése érdekében szívesen
fogadunk régi képeslapokat, bizonyítványokat, fotókat, tárgyi emlékeket, papírra vetett történeteket, melyeket a tési önkormányzati hivatalban tudunk átvenni.

Fotókat, képeslapokat lehetőség van az
annajuhasz@tes.hu e-mailcímre szkennelt formában elküldeni. Kedvcsinálónak közlünk két képet!
Juhász Anna

Könyvtári híreink
,,VERS ÉS ÉNEK’’ – Baranyai Máté és
Dávid Roland műsora a Magyar Költészet Napjára
Kedves Könyvtárlátogató és Versszerető!
Nagy örömmel tudatjuk, hogy könyvtárunk szervezésében 2019. április 18-án
18.00 órától, két nagyon tehetséges ember produkciójának lehetünk részesei.
,,Vers és ének” című műsorával lép fel
nálunk Baranyai Máté költő és író, valamint Dávid Roland énekes.
Baranyai Máté – mindamellett, hogy
sok szállal kötődik településünkhöz –
egyedi humorú költő, a ,,Vers a falon’’
mozgalom elindítója. Verseit közösségi
portálokon is megjelenteti, majd kötetekbe rendezi. Humoros, szórakoztató,
mindenki számára jól érthető versei
vannak.
Dávid Roland előadóművész, aki évekig a Veszprémi Versbusz résztvevője

volt, egy szál gitárral hirdeti a magyar
vers és dal szépségét és ezernyi lelki
rezdülését. Előadásában többek között
József Attila: Tiszta szívvel, Kertész leszek, Radnóti Miklós: Bájoló vagy éppen Petőfi Sándor: Nemzeti dal című
költeményeinek megzenésített dallamai
csendülnek fel.
A műsorban a zene és a költészet
összefonódásán van a hangsúly, mely a
20. században éledt újjá olyan neves előadók közvetítése által, mint Bródy János
és Cseh Tamás.
Baranyai Máté és Dávid Roland a Költészet Napjára összeállított műsorának
mottója: „Senki ne kötelező, pátoszos
ünnepnapként élje meg a versekkel való
kapcsolatát”.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, a helyszín az érdeklődők számától függően alakul. Kérem, jelezzék
a könyvtárban telefonon vagy a ,,Tési

Szépkorú köszöntése
2019. február 10-én, egy napsütéses vasárnap délután köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából Schekk Mihályné Ilonka nénit. Szerető családjával ünnepelte
éppen e kerek évfordulót.

Kedves Ilonka néni!
A Jó Isten éltesse és kívánsága szerint tartsa még sokáig
gondoskodó családja körében!
Tés Község Képviselőtestülete

Könyvbarátok „facebook csoportban
részvételüket.
A Program az Eötvös
Károly Megyei Könyvtár támogatásával valósul meg, ezért a belépés
minden érdeklődő számára ingyenes!
•
A Könyvtár továbbra is szeretettel várja
az olvasni szeretőket kedden, szerdán és
pénteken 16.30–18.30-ig és szombatonként 9.00–11.00-ig.
•
Minden szerdán várjuk a sakkozni
tudó és sakkozni vágyó felnőtteket és
gyermekeket az alakuló ,,Sakk-klubba”. Polgár Judit szlogenjével biztatnám
a gyermekeket a sakkozásra: ,,Hogyha
sakkal sakkozom, szuper erőm megka
pom”.
Kajuha Erika könyvtáros
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Köszönti Önöket
a Várpalotai Család- és KarrierPont!
- Gondot jelent gyermekének elhelyezése, amíg Ön ügyeit intézi?
- Szüksége lenne egy jó önéletrajzra?
- Nehézséget jelent a hatékony idő- és munkamegosztás a csa
ládban?
- Pszichológiai, mentálhigiénés tanácsra lenne szüksége?
- Vállalkozását családbaráttá szeretné alakítani?
- Szeretné kiterjeszteni civil szervezetének kapcsolatait, de nem
tudja, hogyan?
Keressen bennünket!
Ügyfélfogadási időben tanácsadást és gyermekfelügyeleti lehetőséget biztosítunk. Szolgáltatásaink között szerepel, hogy
segítséget nyújtunk az egyéni karriertervezésben, az állásinterjúkra való felkészítésben. Hamarosan induló képzéseink hasznos ismereteket nyújtanak a munka és a magánélet összehangolásában, a munkaerő-piacra való visszatérésben, a hatékony
idő- és munkamegosztásban, a háztartásvezetésben. Klubfoglalkozás keretében, illetve egyéni tanácsadás formájában pszichológiai és mentálhigiénés kérdésekben kérhetnek segítséget.
A közeljövőben a munkáltatók részére szervezett tréningen
az érdeklődők megismerkedhetnek a klasszikus munkarendtől

eltérő foglalkoztatással, valamint a családbarát munkahelyek
jellemzőivel, megvalósításának eszközeivel. A civil szervezetek
részére társadalmi együttműködés témában nyújtunk képzési
lehetőséget.
A programokról, képzésekről tájékoztatást kaphatnak az
alábbi elérhetőségeken, illetve a Várpalotai Család- és Karrier
Pont megjelenő hirdetésein keresztül.
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 12:00–16:00
Kedd: 8:30–12:30
Szerda: 13:00–17:00
Csütörtök: 8:30–12:30
Péntek: 8:30–12:30

Elérhetőségek:
8100 Várpalota, Újlaky út 18.
tel.: 06 30/998-8963, 06 30/309-0681
e-mail: nagy.monika@varpalota.hu
facebook: csakvarpalota

1%

Óvodai beíratás

Itt van az adóbevallások időszaka. Szerencsére, Tésen van néhány szervezet,
melyeknek nagy segítséget tudnak nyújtani az adójuk 1%-nak felajánlásával.
Kérünk minden kedves lakost, hogy adja
valamelyik helyi egyesületnek az 1%-ot!
Nincs más dolga, csak jeleznie kell
a munkáltatója felé, hogy rendelkezni
kíván az 1%-ról, és leadja az általa kiválasztott szervezet adószámát.
• Bakony Virágai Hagyományápoló
Egyesület adószáma: 18933565-1-19
• „A Helyi Közművelődésért és Kultúráért” alapítvány
adószáma: 18917231-1-19
• Múlttal a Jövőért Egyesület
adószáma: 18517941-1-19
• Alba Regia Barlangkutató Csoport
adószáma: 190097628-1-07
• Frakk Várpalota és Környéke Állatvédő Egyesület: 18937813-1-19

Tés Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodás korú
gyermekek beíratása a következő időpontokban lesz.
2019. április 25. csütörtök 8.00 órától 18.00 óráig,
2019. április 26. péntek 8.00 órától 16.00 óráig.
A beiratkozás helye: Napsugár Óvoda, 8109 Tés, Szabadság tér 1.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében
lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
A 2011. évi CXC tv. 8 § (2) szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus
31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában
óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző, az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó- a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő
egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az 5. életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi
körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Jelentkeznie kell annak a szülőnek is, akinek a gyermeke óvodába nem jár, és a gyermek 2018.
évben 5. életévét betölti, ugyanis a gyermek abban az évben, amelyben az 5. évét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
A beiratkozáshoz szükséges:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a gyermek TAJ kártyája,
- továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntést az óvodavezető legkésőbb 2019. május 25-ig értesítésben közli az érintett szülőkkel.
Kérem, hogy a megadott időben gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról!

Az egyházi 1%-ot az alábbiak szerint le
het felajánlani:
• Magyarországi Evangélikus Egyház
technikai száma: 0035
• Magyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011
• Magyarországi Református Egyház
technikai száma: 0066

Borteleki Istvánné
Tés község jegyzője

