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Nincs karácsony . . . nélkül
Mit írnánk a pontok helyére? Sokaknak
még a fülükben csenghet az évtizedekkel ezelőtt unásig ismételgetett reklámszöveg az ismert áruház nevével. Ma
már sok bevásárlóközpont, áruházlánc
nevével is kiegészíthetnénk ezt a hiányos címet. De sorolhatnánk mást is:
nincs karácsony gyermekmosoly, ajándék, hóesés, karácsonyfa, bejgli, töltött
káposzta stb. nélkül. És bár sokan elfeledkeznek Róla, a legfontosabb mégis az
ünnep szerzője, maga Jézus. Mert nincs
születésnap ünnepelt nélkül. Nem a betlehemes játékok vagy a jászol kisdedére
gondolok, hanem életünk Urára! Tudvatudatlanul minden évben meghozzuk a
döntést: úrnak tekintjük Jézust vagy ünnepi kelléknek használjuk. Ha Úr, akkor
Övé a fő hely az életünkben, a mindennapjainkban, a döntéseinkben. Ha csak

kellék, akkor annyira fontos csupán,
mint a fényfüzér vagy a szaloncukor.
A karácsony szavunk a latin megtestesülés (inkarnáció) szóból ered. Ez önmagában is arról szól, hogy Isten emberi
testet öltött és Jézusban a földre született. Az angol Christmas kifejezés Krisztus nevét hordja magában. Mostanában
sokszor lehet találkozni ennek rövidített
változatával: Xmas. Mintha Jézust vették
volna ki már az ünnep elnevezéséből is,
pótolva Őt valamiféle ismeretlen X-szel.
De Jézust nem lehet pótolni! Ott van az
X-ben is! Hiszen ez Krisztus görögül
írt nevének első betűjele (Χριστός), ősi
Krisztus-jel! Ugyanakkor a kereszt jele
is – András apostol kivégzése ilyen állású
kereszten történt, azért is nevezik András-keresztnek! Xmas – így írják sokan
már hazánkban is, talán éppen azért,

hogy ne kelljen Jézusra gondolni. De őt
nem lehet kihagyni az ünnepből! Sőt:
az Xmas egyszerre szól a születésről és a
kereszthalálról, a megváltás csodájáról,
összefoglalva Jézus messiási küldetését.
Róla nem lehet véletlenül megfeledkezni.
Aki viszont tudatosan száműzi Őt az ünnepi kellékek közé (így tekintve a szentesti istentiszteletre is), annak nincs karácsonya. Mert az ilyen ünneplést inkább a
fenyőfa, a család, az év végi bulizás vagy
éppen a grincs ünnepének lehetne nevezni. Karácsony nincs Jézus nélkül! De
Vele van! Igazi, békességes, szeretetteljes,
lélekben gazdag, reményt hozó, vigasztaló és örök életre hívogató ünnep!
Legyen része ebben minden kedves
Olvasónak!
Dr. Zsednai Józsefné
evangélikus lelkész

„Üdvözlégy, kis Jézus!”
„Üdvözlégy, kis Jézus! Reménységünk,
aki ma váltságot hoztál nékünk,
meghoztad az igaz hit világát,
megnyitád szent Atyád mennyországát.”

(részlet az egyik karácsonyi énekből)

Szeretett Testvérek! Kedves Olvasók!
Az előbb idézett karácsonyi ének sorai gyönyörűen és reálisan állítják elénk
a karácsony örvendetes üzenetét. Karácsony túlmutat önmagán. A húsvétra
mutat rá, hiszen a Betlehemben megszülető kisded, Jézus, az Istengyermek,
megnyitja előttünk az utat a Mennyei
Atya országába. Jézus által lettünk örökösei annak az életnek, amely soha véget
nem érő boldogsággal ajándékoz meg
bennünket!
Mit jelent számomra a Szent Karácsony ünnepe? Nem egyszerű, szinte
lehetetlen röviden megfogalmazni erre a

kérdésre a választ. De pár gondolat erejéig mégis megpróbálom röviden összefoglalni.
A karácsony számomra a kezdet, amelyet a Jó Isten az Ő Fia által adott meg nekünk. Gyönyörű kezdet, de csak kezdet!
Fontos az ember számára a kezdet? Erre
– jómagam, és remélem, hogy sokan
egyetértenek vele – a válaszom: IGEN!
Ez a kezdet pedig nem más, mint az
emberiség megváltásának elindulása. Ez
az elindulás a legemberibb és legérthetőbb módon történt meg. Gyermekké
lett Jézus, Aki által hitem szerint maga
az Isten lépett be ebbe a világba. Nagyon
is emberi és megfogható módon. Ennek
az örömnek a megünneplése érkezik el
nemsokára, szinte már csak egy pár nap
múlva. Ha erre figyelünk, akkor láthatjuk, hogy mennyire emberi tudott lenni
az Isten.

Nem elvont módon, hanem nagyon
is érthető, kézzelfogható 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! Az
igazi boldogság nem a külsőségekben
rejlik! A szív és a lélek mélyében található.
Karácsonykor Jézus elindul itt a földön szíveinkhez! Röviden talán ezt a
nagy örömet jelenti nekem szent karácsony ünnepe. Induljunk mi is el Jézussal együtt az örök élet felé, amely út
majd a húsvéton át (a legnagyobb ünnepünk, s karácsony a kezdet, húsvét a cél)
a mennyországba visz.
Jézus Krisztus a keresztény ember
számára mindig a „remény csillaga”
(folyt. a 2. oldalon)
volt, az ma is, és az
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marad mindörökké.
Ő a mi reménységünk. Szent karácsony
Isten végtelen szeretetét hirdeti meg! Ez
pedig legszebben az emberiség felé mutatkozott meg! A szent éjszakán földre
szállott Fiában, aki az emberi testet magára vette, maga az Isten! Ez a szép folyamat, amely húsvétkor éri el a csúcsát,

(folyt. az 1. oldalról)

a legnagyobb szeretet és jóság megmutatkozása itt a földön a Jó Isten részérül
hitünk szerint. A szolgát, az embert jön
megmenteni az Isten!
Nem szabad húsvét nélkül szemlélni
a karácsonyt! Hiszen a karácsony épp
a húsvétért van! A karácsony, ahogyan
említettem az előbb, a gyönyörű kezdet,

2019. december
amely a legnagyobb öröm felé mutat, az
élet diadala felé. Az örök élet felé.
Ezen gondolatokkal kívánok, áldott,
kegyelemteljes, szent karácsonyt minden szeretett hívünknek, rokonaiknak
és minden kedves olvasónak.
Beke Zsolt
h. esperes, plébános

Ünnepi miserendek – Istentiszteletek
Katolikus miserend

Evangélikus istentiszteletek

December 22. 18 Szentmise
December 24. 1745 Misztériumjáték a tési gyerekek
előadásában
1800 Éjféli Szentmise
December 25. 1800 Ünnepi Szentmise
December 29. 1800 Szentmise
December 31. 1600 Évvégi hálaadó szentmise
Január 1.
1800 Újévi szentmise
Január 5.
1800 Szentmise
Január 6.
1600 Vízkereszt szentmise
Január 12.
1800 Szentmise

December 22. 1400 Advent 4. vasárnapja, istentisztelet
a gyülekezeti teremben
00
December 24. 18 Szenteste, istentisztelet a templomban
December 25. 1400 Karácsony első napja, úrvacsorai istentisztelet a gyülekezeti teremben
December 26. 1400 Karácsony második napja, istentisztelet a
gyülekezeti teremben
December 29. 1400 Vasárnap, istentisztelet a gyülekezeti
teremben
December 31. 1800 Óév esti istentisztelet
a gyülekezeti teremben
00
Január 1.
14 Újévi úrvacsorai istentisztelet
a gyülekezeti teremben

00

Adventi vasárnapok Tésen

Nagy örömömre szolgál, hogy már nem teni, hogy teret engedjen az újnak, az isA második vasárnapon Dr. Zsednai
első alkalommal lehettem közreműködő meretlennek. Gyermekeim születésükkel Józsefné evangélikus lelkésznő kérésére
és vendég a település adventi rendezvé- bearanyozták a mindennapjaimat, hogy beengedtük a kultúrházba és bensőnkbe
nyein.
fényükkel tisztítsák meg életem hajna- is az evangéliumot. Ezt követően jöttek a
Az első adventi vasárnapon
betlehemesek, a Kaláka együtMolnár Róbert atya segítségétes, és az igazi művészi alázatvel kezdtük meg a felkészülést
ról is példát kaptunk.
az ünnepre, és ekkor nyitottuk
A Kaláka nem a mai közbemeg Pál Viktória festőművész
szédben oly gyakran használt
„Metamorfózis” (átváltozás) císztárokból áll, mert ők már
mű tárlatát.
harminc évvel ezelőtt is méltán
Nyugodtan
mondhatom,
ismert és elismert művészek
lelki táplálékot kaptunk tőlük.
voltak. Mi jellemezte őket: a tőRóbert atya az ünnep lényegére
lük megszokott magas művészi
irányította figyelmünket, Vikszínvonal mellett a közérthetőPál Viktória kiállításának megnyitója ség, a közvetlenség, az egyszetória megnyitotta a szívünket,
így mi magunk is egy kis belső
rűség, a kedvesen barátságos
metamorfózison, átalakuláson
közeledés és a befogadás.
estünk át. Jó érzés volt!
Mi szeretettel befogadtuk
A hangulat visszaadására a
őket, ők nagy szeretettel befofestőművész önvallomásából igadták a velük együtt fellépő
dézek: „Minden ember szemvárpalotai Pueri Castelli kamapontjából nagyon meghatározó
rakórust. A Horváthné dr. Csolépés, hogy olykor magába formó Orsolya vezette kis csapat
duljon, a mélységekbe pillantnagyon jó közreműködő volt,
son, számot vessen eddigi munszínesítették fellépésükkel a
kájával, és mindezekből levonja
kedves estét.
a megfelelő konzekvenciát. Ha
Aztán még egy kicsit beszélA Kaláka együttes és a Pueri Castelli kamarakórus közös fellépése
ennek szellemében építkezik,
gettünk, teáztunk-sütiztünk, és
és néha meg-megáll ebben a felgyorsult lának őrlődéseit és vívódásait, hogy új folytattuk a reményteljes várakozást.
és rohanó világban, melyben csak sod- szintre emeljék a létezés értelmét száPócsik József
ródik az ember, akkor a múlttal számot momra. Köszönöm nektek Szonja és Huvárpalotai gyógypedagógus
vetve, megtisztultan tud a jövőbe tekin- nor.” – Csodálatosan bölcs gondolatok!
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Ünnepre hangolódás

Adventi koszorú és csuhé díszek készítésével hangolódtunk az ünnepekre
A TOP-5.3.1.-16-VE1-2017-00013.
azonosítószámú pályázatnak köszönhetően 2019. november 29-én közel félszáz
tési lakos közösen készíthetett adventi
koszorút és csuhé karácsonyi díszeket

a Faluház egyik újonnan felújított termében. Az eseményen Kellerné Szász
Anikó berhidai koszorúkészítő és Márton Anikó népi játszóház vezető – aki
nem mellesleg pár hónapja már tési
lakos – irányításával készültek a szép
díszköltemények. Jó érzés volt látni,
hogy az este alatt a közös munkálkodás
összekovácsolja a falu lakóit, legyenek
azok gyermekek vagy felnőttek. A rendezvény végére rengeteg kreatív koszorú
és csuhédísz készült, melyeket Molnár
Róbert diakónus adventi beszédét követően megszentelt. Így mindannyian
megszentelt koszorúinkkal térhettünk
haza otthonunk melegébe, hogy a Hit
vasárnapján meggyújtsuk rajtuk az első
gyertyát.
Boldog vagyok, hogy együtt kezdhettük az évnek ezt a varázslatos időszakát!
Hertelendi-Feith Nóra

A Tési Kézimunka Klub kiállítása
Az utóbbi időszak egyértelműen bővelkedett kulturális programokban községünkben. Ezek egyikén 2019. november
26-án a Tési Kézimunka Klub kiállítását
tekinthettük meg a Faluházban.
A kézimunka klub jelenleg tizenegy
taggal működik, akik hetente egy alkalommal találkoznak a Faluházban, hogy
közösen dolgozzanak. A kiállításon az
eddigi munkáik kerültek bemutatásra,
középpontban a varrott Magyarország
térképpel, amelyre az adott tájegységek
szerinti hímzésmintákat helyezték fel az
ügyes kezű hölgyek. A fő látványosság
mellett bemutatásra kerültek a község
két lakója, Bódai Sándorné és Kovács
Lajosné által felajánlott, körülbelül 200
éves tési jegykendők is. Mivel a kézi-

munka klub törekszik a falu népi értékeinek továbbmentésére, a jegykendők
mását a kézimunkás hölgyek is elkészítették a kiállításra.
A kiállítás megnyitóján beszédet
mondott a község polgármestere, FodorBödös István, valamint a tési Bakony Virágai Népdalkör is tiszteletét tette, és vidám dalokkal fokozta az est hangulatát.
A kiállítás kellemesen telt el az elkészült
munkák megtekintésével, közös beszélgetésekkel, teázással és sütizéssel.
Köszönjük szépen a klub tagjainak,
hogy szabadidejüket áldozva, sokszor
éjszakába nyúlóan elkészítették ezeket
az igényesen kidolgozott munkákat!
Hertelendi-Feith Nóra
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Köszönjük
a 28 évet!
Talán már nincs ember a faluban, aki
ne tudná, hogy szeretett doktornőnk,
Gergelyfi Vilma január elsejétől nekivág a nyugdíjasok szerfelett szabad
és pihenéssel teli életének. Minden
bizonnyal sokat fog unatkozni, így
kénytelen lesz a rengeteg szabadidejét
családjával és unokáival tölteni. Mi,
többiek csak reménykedni tudunk abban, hogy azért rólunk sem feledkezik
meg, a temérdek idejéből áldoz ránk is
valamennyit, és tiszteletét teszi közösségeinkben, vidám, közvetlen, energikus személyiségéből nekünk is jut egy
kiskanálnyi.
Kedves Doki néni!
Fontos vagy számunkra, mint ama
mesebeli királynak a só! Ezért a magam, a képviselőtestület, és bizton
állíthatom, az egész falu közössége
nevében kívánom neked, hogy az elkövetkezendő éveid teljenek úgy, ahogy
azt dolgos életed alatt megálmodtad!
Az ide gondolt terveid mindegyike valósuljon meg, és a jó Isten dédelgessen
még sokáig közöttünk erőben, egészségben, gazdag szeretetben!
Fodor-Bödös István
polgármester

Gólyahír
Szeretettel köszöntjük
legifjabb lakosunkat,

Németh Mátét.

Édesanyja: Rotter Vivien,
édesapja: ifj. Németh Ferenc.

Sok boldogságot és jó
egészséget kívánunk
neki és családjának!
djának!
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„Színház az egész világ” – avagy Tés a világ közepe

Kedves meghívást kaptam feleségemmel
Fodor-Bödös István polgármester úrtól november 19-ére a tési kultúrházba
színházi előadásra.
Néhány éve már több rendezvényen
is találkoztunk, illetve szerveztünk már
közösen – ha jól számolom – három
alkalommal is adventi tárlatot. Először
ezeknek az alkalmaknak a kedves, családias hangulata fogott meg, így reméltem,
hogy lesznek még együttes élményeink.

Hírmozaik

Most egy új típusú találkozás kerített
hatalmába. Színházi előadás Tésen!
A Veszprémi Petőfi Színház az elkövetkező hónapokban tavaszig négy alkalommal tart kihelyezett előadást a falu
művelődési házában. Mindezt egy sikeres pályázatnak köszönheti a település
színházbarát közönsége.
A nyitó napon a „Jövőre veled, ugyanitt” című kétfelvonásos kétszereplős darabot tekinthettük meg. Zsúfolásig meg-

Új háziorvosi rendelési idő!
2020. január 1-től március 31-ig a rendelési idő az alábbiak szerint valósul meg:
hétfő: 	 Jásd 11:30–13:00;
Tés 13:30–15:00
szerda: 	 Jásd 9:00–10:30;
Tés 11:00–12:30
péntek: 	Jásd –– ;
Tés 11:30–13:00
Az orvosok: dr. Lestyán János és
dr. Vincze Margit

Pócsik József
művészetbarát gyógypedagógus
Várpalotáról

Mikulás
Ezzel át is vonatoztunk az estébe, és a
gyerekek hívogató énekére belépett a terembe a Mikulás, aki idén a krampuszát
is magával hozta. Természetesen nem
üres kézzel jöttek, hiszen a gyerekek
egész évben jók voltak, így mindenki
megkapta a kis ajándékcsomagját, amit
boldogan szorongatott. Aki idén nem
tudott részt venni ezen az eseményen,
készüljön, jövőre is jön puttonyában
minden jóval a Mikulás!

Változás az önkormányzati
ingatlanok és közterület
használatának díjaiban
Tés Község Önkormányzati Képviselőtestülete által elfogadott 124/2019.
(XI.07.) számú határozat alapján a tési
Faluház épülete, valamint a közterületek vásárok rendezése céljából történő
igénybevételének díja 5.000 Ft/alkalomra változik 2020. január 1. napjától. Ezen
kívül a Faluház épületében történő családi és egyéb rendezvények szervezése
esetén a szervező 10.000 Ft/alkalom ös�szegű díjat köteles fizetni szintén 2020.
január 1-jétől.
Kérjük, a jövőben a fentiek szerint
tervezzék programjaikat!

telt a színházterem értő közönséggel.
Miért írom le ezt? Mert Fodor-Bödös
István polgármester és Oberfrank Pál
színi direktor bevezetőjéből megtudtuk,
hogy a színház fontos szerepet játszik
a tésiek életében. Évek óta bérletesek
Veszprémben, a Petőfi Színháznál, a novemberi–decemberi időszakban pedig
két bérletes és két hazai előadást tekinthetnek meg az érdeklődők. Pestiesen
szólva ez nem semmi: Tés a világ közepe!
A színdarab remek előadást hozott,
két nagyon felkészült szereplő hiteles
és hibátlan alakításával. Köszönet érte
a színművészeknek: Váradi Eszter Sárának és Keller Jánosnak, a rendező Hargitai Ivánnak és az őket segítő stábnak.

Gyurik Zsuzsanna

Farkasréti-Dominek Anna mesevonaton
érkezve hozta el nekünk a Didergő király
meséjét a várva várt december 6-dikai
délutánon. Nyüzsgő apró közönség hallgatta átéléssel a szívmelengető történetet. Sok lányka azonosult az őszinte kislánnyal, akinek szavai az örökké didergő
királyt rádöbbentették arra, hogy testet
és lelket csakis a jóság és a szeretet képes felmelegíteni. A szép számban megjelent szülőkre, nagyszülőkre tekintve
láthattuk, hogy a klasszikus verses mese
generációk megunhatatlan kedvence.
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Juhász Gyula: Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

A várva várt nap
Még néhány nap, és túlleszünk ezen az
éven. Hamarosan elkezdjük a második
évezred harmadik évtizedét.
Idén is mindenki sokat dolgozott, sőt
egyre többet! Gyorsulunk, egyre csak
gyorsulunk. Alig jut időnk élni! Egyszer
egy graﬃtin olvastam: „Állítsátok meg
a világot, ki akarok szállni!”. Milyen jó is
lenne, legalább egy kis időre! Csak anynyira, hogy ilyenkor Isten teremtményéhez méltó módon készülhessünk Isten
fiának születésére, hogy amikor eljön az

a várva várt nap, igazán megélhessük,
teljesen át tudjuk adni magunkat az ünnep örömének. Kevés idő marad ebben a
veszett kapkodásban felkészíteni és feldíszíteni lelkünket. De reménykedünk,
és amíg reménykedünk, törekszünk, és
ha törekszünk, cselekszünk is. Ez egyetemes emberi jellemvonás. Bár – még ha
egyre sűrűbb is az életünk – úgy tűnik,
mindenki a maga módján készül, próbál
ügyes, hatékony szervezéssel felülemelkedni a „kevés idő” problematikáján.

Ezért van mégis, hogy 24-én kerül a fa
alá ajándék, az asztalra ünnepi étel és a
lelkeinkbe csöppnyi szeretettel vegyített
békés megnyugvás.
Kívánom Önöknek, kedves Falustársaim, hogy ez a szeretettel vegyített békés megnyugvás töltse fel mindnyájukat
legalább annyi kitartással, amennyi elég
a következő munkával zsúfolt elszáguldó esztendőhöz!
Fodor-Bödös István
polgármester

Minden kedves Olvasónknak
áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag boldog új évet kíván
Tés Község Önkormányzata!

6

Tési Híradó

2019. december

Köszönetnyilvánítások
Ezúton is szeretném megköszönni minden kedves régi és újonnan jelentkező segítőnknek, támogatónknak, hogy 2019ben is számíthattunk rájuk. Jó megtapasztalni a tési közösség növekvő erejét.
Köszönöm a régi és új képviselő-testület önzetlen munkáját, a kollégáim-

nak a rendezvények sikeréért feláldozott
szabadidőt. Nincs vigasz számukra, bőven lesz program jövőre is!
Köszönöm új szerkesztőtársaimnak,
Hertelendi-Feith Nórának és Márton
Anikónak, hogy csatlakoztak hozzánk,
közreműködésükkel még színvonala-

sabb újságot tudunk készíteni Önöknek. Külön köszönöm örök segítőmnek,
Verebné Hegedüs Ritának az egész éves
lektori segítséget!
Fodor-Bödös István
polgármester

Köszönet
Öt éve indította útjára ezt az újságot. Öt éve töretlenül harcol
azért, hogy Önök rendszeresen
olvashassák a Tési Híradót. Öt
éven át kitartóan küzd a megújulásért, a színvonal fenntartásáért. Széllel szemben is.

Köszönjük neked, Fodi!
Kívánom, hogy továbbra is megmaradjon lelkesedésed és szűnni
nem akaró tenniakarásod!
Szerkesztőtársad,
Verebné Hegedüs Rita

Áldott karácsonyt
és megvalósult reményekkel teljes új esztendőt kíván Önöknek
a Tési Híradó szerkesztői csapata!

