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A feltámadás ünnepe
Húsvéti bolondságok (?)

Kedves Tési Testvérek!

„Micsoda bolondság!” – mondhatja a mesékből kinövő gyermek. – „Még hogy a nyuszi tojja a tojást?!”
„Micsoda bolondság!” – mondhatja a felvilágosult ember. –
„Még hogy Jézus feltámadt a halálból?! Akkor inkább maradok a
nyuszinál!” Mert akkor nem kell törődni nagypéntekkel, szenvedéssel, halállal. És főleg nem kell arra gondolni, hogy bűnös
vagyok, és hogy valaki – az Isten Fia! – meghalt a bűneimért! A
nyuszi nem szembesít a vétkeimmel, de a húsvét örömével sem
tud megajándékozni.
Az ószövetségi történet szerint Mózes zúgolódó népének
táborát kígyók lepték el. Csak annak nem ártott a mérges marásuk, aki felnézett az érckígyóra, amit Mózes – Isten mentő
parancsa szerint – feltűzött egy hosszú póznára. „Micsoda bolondság?!” – mondhatták volna a haldoklók. „Felnézek és meggyógyulok?” De, aki hitte és megtette, az életben maradt! A
póznára tűzött érckígyó Jézus keresztjének előképe. Aki azzal a
hittel néz nagypénteken és húsvétkor a szenvedő és a feltámadt
Jézusra, hogy Benne van az ő bűnbocsánata és örök élete, az
megmenekül.
Kedvesek a húsvéti hagyományok, népi játékok, de ezek
nem önmagukért vannak. Mind arról szólnak, hogy a húsvét
az Élet ünnepe. A megújuló, feltámadott életé. Kár lenne úgy
őrizni a hagyományokat, hogy megfeledkezünk azok alapjáról.
A nyuszi és a piros tojás önmagában nem hozza el számunkra a
húsvéti örömöt, főleg nem az örök életet. De aki hittel föltekint
Jézus keresztjére, megmenekül: Bűnei terhétől, a céltalanságtól,
a reménytelenségtől, az örök haláltól.
Az értünk meghalt és feltámadt Jézus adjon minden kedves
Olvasónak áldott ünnepet, megújuló életet és reménységet!
Dr. Zsednai Józsefné evangélikus lelkész

Húsvét a legáldottabb és legnagyobb keresztény ünnepünk. A
szent három napon, majd pedig az ezt követő ötven napon át az
évenként megújuló emlékezetét üljük a történelmet és az emberiséget elkápráztató eseménynek: Krisztus feltámadt a halálból.
Jézus számtalan csodája közül a legnagyobbikat szemléljük.
S valóban nagy csodáról van szó! Egyrészt azért, mert a halálból
való visszatérés még senkinek sem sikerült, kivéve azokat, akiket Ő maga támasztott fel. Másrészt a csoda nagysága ezen túlmenően abban is megnyilvánul, hogy a húsvéti ünnepek, mint
ahogyan minden egyes liturgia is, nem csak puszta emlékezés
az eseményekre és hálálkodás, hanem egyben Krisztus keresztáldozata megújul az értünk való szenvedése, halála és feltámadása. Ez legalább akkora csoda, mint maga a feltámadás.
Ebből az következik, hogy minden ma élő ember Nagypénteken részese lehet Jézus halálának, ahogyan Húsvétkor az Ő
feltámadásának is. A keresztény szertartások a történtek legelevenebbjéig visznek bennünket. S míg Krisztus meghal a kereszten, addig mi, ennek az üdvös halálnak érdeméből merítve,
a bűnbánat által szabaddá leszünk a bűntől és a büntetéstől.
A Feltámadottal való szoros kapcsolatba lépünk. Ez a Húsvét
igazi ajándéka számunkra!
A Húsvét minden örömünk forrása. A szent liturgia, húsvéti
szertartásaink által átéljük azt a fölséges és végtelenül örömteli
élményt, melyben Mária Magdolnának része volt: az üres sír,
halotti leplek, feltámadt Urunk nagy diadalát. A tanítványoknak, Péternek és a szeretett tanítványnak sem volt könnyű,
hogy higgyenek, de miután látták az üres sírt és Jézus halotti
lepleit, hittek.
A ma élő ember bizonyítékokat keres még mindig, mely befolyásolja a hitét vagy hitetlenségét. Pedig a Biblia számtalan
helyen leírja a tanítványok tanúságtételét. „Mi ettünk és ittunk
vele, miután feltámadt a halálból” (ApCsel 10,41b).
Sajnos, sokan nem olvassák a Szentírást, a Bibliát, hanem a
pocokon porosodik. A baj azonban nem csak ebben van. Nem a
bizonyítékok hiányán múlik, hanem a nyitottságon és akaraton.
Addig, míg az élet öröknek látszik a földön, míg élvezni tudom
a magam - önállónak hitt - döntéseit, amíg Istenben konkurenciát és szabadságom megcsonkítóját látom, addig nem születhetik meg a hit számomra. El kell jutni odáig, hogy felismerjem, Isten nélkül az életem egy illúzió.
Csakis az Isten halhatatlanságából származhat nekünk is
öröklét, s szabaddá is csak akkor válhatunk, ha Isten áldása kíséri életünket, s így megszabadulunk a félelemtől, mely bizonytalan döntéseink zsoldja.
Húsvét az idén is ezt üzeni: Én élek, hogy Ti is élhessetek!
Ünnepeljük az idei Húsvétot is a feltámadás igazságának fényében és örömével! Ezen gondolatok jegyében áldott Húsvétot
kívánok minden Kedves Tési Testvéremnek!
Dasek Viktor plébános
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Egyházi húsvéti szertartások
Evangélikus istentiszteletek a templomban

Katolikus húsvéti szertartások

Április 14. (nagycsütörtök) 14:00 istentisztelet
a gyülekezeti teremben

Április 14. (Nagycsütörtök) 16:00 Szentmise

Április 15. (nagypéntek)

Április 15. (Nagypéntek)
15:00 Keresztút, Nagypénteki szertartás, „csonkamise”

14:00 úrvacsorai istentisztelet
a gyülekezeti teremben

Április 16. (Nagyszombat) 16:00 Húsvét feltámadási Szentmise, körmenet, ételszentelés

Április 17. (húsvét vasárnap) 14:00 úrvacsorai istentisztelet
a templomban

Április 17. (Húsvét vasárnap) 9:30
Április 18. (Húsvét hétfő)

Április 18. (húsvét hétfő) 14:00 istentisztelet a templomban

Szentmise

9:30 Szentmise

Első szó a köszöneté
Kedves Tésiek!
Az első szó a köszöneté! Köszönöm,
hogy a bizalmukból tovább folytathatom
a munkát Veszprémért és a térségért,
így többek között az Önök településéért, Tésért is! Egyet megtanulhattunk
az elmúlt évek során: számunkra nem
léteznek megvalósíthatatlan célok. Úgy
gondolom, ahogy eddig, ezután is együtt
gondolkodva lehetünk csak sikeresek.
Én azt ígérhetem, továbbra is elérhe-

tő képviselőként leszek jelen, és teljes
erőmmel azon dolgozom, hogy szeretett
otthonunk még élhetőbb legyen.
De hagyjuk a politikát, hiszen közelít
a húsvét, amely Jézus Krisztus kereszthalálának és feltámadásának ünnepe, a legnagyobb keresztény ünnep. Húsvét táján
érdemes az ünnep üzenetére figyelnünk,
amely ilyenkor kicsit más fénybe helyezi
az életünket. Túlmutat a mindennapok
problémáin és eseményein. Az elmúlt
jó pár év folyamatosan kihívások elé ál-

lította nemzetünket. Azt kívánom, hogy
a húsvéti ünnepkör alkalmával csendesedjünk el, nézzünk mélyen magunkba
és vessünk számot azért, hogy aztán
újult erővel és tiszta fejjel térhessünk
vissza a mindennapokba.
Áldott ünnepet kívánok mindnyájuknak!
Ovádi Péter
Tés országgyűlési képviselője

Kedves Olvasó!
Magam és képviselő-társaim nevében
kívánok Önnek egészségben megélt
áldott, nyugodt ünnepet!
Fodor-Bödös István polgármester

Választási eredmények
A választás tési eredményei a kifüggesztett jegyzőkönyv alapján:
A részvétel 72,33% volt.
Pártlistás szavazatok:
Szavazásra jogosultak száma 694; szavazott 502; érvényes szavazatok száma 492
Egyesült ellenzék 126; Normális Élet Pártja 4; Magyar Kétfarkú Kutya Párt 12; Megoldás Mozgalom 4; Mi Hazánk Mozgalom 34; Fidesz-KDMP szövetség 312

Egyéni lista:
Szavazásra jogosultak száma 694; szavazott 502; érvényes szavazatok száma 489
Kovacsics Zsolt (Mi Hazánk) 30; Vértesi Benjámin (Kétfarkú
Kutya) 11; Ovádi Péter (Fidesz) 320; Csonka Balázs (Egyesült
ellenzék) 125; Simor István (Megoldás Mozgalom) 3
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Boldog karácsony a Tési Napsugár Óvodában
Mivel tavaly december óta nem jelent
meg Tési Híradó, ezért jelen hasábokon tudunk beszámolni óvodánk
egyik nagyon kedves programjáról és
fontosabb híreiről.
Az észszerű gazdálkodásnak köszönhetően az óvoda költségvetéséből karácsonyra nagyon sok ajándékot vásárolhattunk. A dajka munkájának
megkönnyítése érdekében mosogatógépet, szárítógépet, gáztűzhelyet, kombinált hűtőszekrényt, kávéfőzőt, hőálló
tálakat, konyharuhákat szereztünk be.
• • •
December 17-én ünnepeltük az óvodában a karácsonyt. A csoportba a gyerekek rengeteg ajándékot kaptak, játékokat, amivel együtt játszhatnak kicsik
és nagyok: bábparavánt, sok-sok mesekönyvet, babakocsit, babákat, autós

szőnyeget, autókat, fejlesztő-, logikai-,
társasjátékokat, szerepjátszó eszközöket,
szenzoros ortopédiai „szőnyeg” szettet a lúdtalp megelőzésére. A kíváncsiságtól azt sem tudták, melyik játékhoz
nyúljanak, mindent egyszerre szerettek
volna megnézni és kipróbálni. Az alvós
csoportba két nagy színes szőnyeget, a
csoportszobába szekrényt, polcot, óvónői asztalt, légtisztítót, micro hifit, gyermek törölközőket, négy garnitúra terítőnek való anyagot vásároltunk. A terítők
megvarrását köszönjük Nagyné Sas Adriennek. A középső- és nagycsoportosoknak porcelán tányérokat, bögréket,
üvegpoharakat vettünk. A művészeti
tevékenységekhez vizuális eszközöket is
vásároltunk.

gozóinak, Hegyi Dávidnak és Domfeld
Ginának az általuk felajánlott 22.000 forint támogatást, melyet kiegészítve hozzájárultak ahhoz, hogy Juhász Katalin
énekesnő ismét ellátogathasson április
21-én óvodánkba, és interaktív zenés
műsorával felejthetetlen napot szerezzen a gyerekeknek.

A csoportunkból egy édesanya azzal
a kéréssel fordult a Segítség Köve Alapítványhoz, hogy segítsék cipősdobozajándékokkal karácsonykor a Tési Napsugár Óvoda 18 kisgyermekét. Schönek
Márta és Schönek Alfréd, az alapítvány
alapítói örömmel tettek eleget kérésének.
Minden kisgyermek a karácsonyfa
alatt saját, névre szóló dobozban ajándékot talált. Nagyon izgatottak voltak, és
kíváncsian bontogatták a dobozokat, mi
is lehet benne.
Az adományozók nagyon nagy örömet szereztek ezzel a gyerekeknek, hiszen saját ajándékokat kaptak, amit hazavihettek.

• • •
A Múlttal a Jövőért Egyesület Tés Jézuskája is járt a tési óvodában. Kettő logikai játékot kaptak a gyermekek, melyek
nagy örömet szerzett nekik.
Nagyon szépen köszönjük Lippert Ferenc közbenjárását.
• • •
Ezúton szeretnénk megköszönni a Tési
Napsugár Óvoda gyermekei nevében
a dudari Masszázs és Izomterápia dol-

• • •
A szülői munkaközösség itt szeretné
megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjon minden olyan tési lakosnak,
szülőnek, nagyszülőnek, aki támogatói
jegy vásárlásával támogatta, hogy kicsi
ovisaink karácsonya még szebb legyen!
Az összegyűlt pénzből rengeteg szép
és hasznos játékkal gazdagodhatott óvodánk csoportszobája, ami hatalmas boldogságot okozott mind a gyerekeknek,
mind pedig az óvodapedagógusoknak.
• • •
Nagyon hálásak vagyunk az egyetlen
vállalkozói felajánlásért is, melyet a
KreÁlom Manufaktúra tett. A cég képviselője, Nagyné Aigner Georgina személyesen nyújtotta át az óvoda részére vásárolt futóbicikliket és rollereket, melyek
már nagyon hiányoztak az állományból.
• • •
Köszönjük szépen mindenkinek, aki
hozzájárult a gyermekeink boldogságához.
Tobak Márta intézményvezető
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Óvodai beíratás
időpontjai
Értesítjük az érintett családokat,
hogy a 2022/2023-es nevelési évre az
óvodai beíratás az alábbi időpontokban lesz:
2022. április 25.
8:00 órától – 16:00 óráig
2022. április 26.
8:00 órától – 16:00 óráig
A részletekről Tobak Márta intéz
ményvezetőtől kérhetnek tájékoztatást a 88/469-306-os telefonszámon
vagy a tesovi@gmail.com e-mail címen.

1%
Itt van az adóbevallások időszaka. Szerencsére van Tésen néhány szervezet,
melyeknek nagy segítséget tudnak nyújtani 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.
Ne feledkezzenek meg az egyházi 1%ról sem!
• 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
• Magvetés alapítvány adószáma:
18285408-1-19
• Tési Tömegsport Szabadidő és
Kulturális egyesület adószáma:
19281500-1-19
• Alba Regia Barlangkutató Csoport
adószáma: 190097628-1-07
• Frakk Várpalota és Környéke Állatvédő Egyesület: 18937813-1-19
Az egyházi 1%-ot az alábbiak szerint lehet felajánlani:
• Magyarországi Evangélikus Egyház
technikai száma: 0035
• Magyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011
• Magyarországi Református Egyház
technikai száma: 0066
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Pályázati hírek
A közösségi médiában nemrég már
röviden hírt adtunk róla, hogy ismét
jelentős pályázati sikereket értünk el!
A decemberi Tési Híradóban még csak
mint beadásra váró tervekről számoltunk be ezekről a projektekről, azonban március végére realitássá vált e két
fontos tervünk megvalósítása.
A Veszprém–Balaton 2023 Európa
Kulturális Fővárosa (EKF) program kapcsán a közelmúltban nyertünk el 90 millió forintot a régi Szalczer bisztró megvásárlására, majd kulturális- és látogató
térré alakítására. Az épület tulajdonosá-

val, Weidinger Lászlóval már tavaly tavasszal elkezdtünk egyeztetni az épület
megvásárlásáról, ugyanis ekkor jött hír
arról, hogy várható egy olyan infrastrukturális pályázat kiírása, amelyben – bár
egyedi kérelem kell hozzá – ingatlan
vásárlásra is lesz lehetőség. Ekkor fogalmazódott meg a Malomkapu kulturális és
látogatóközpont terve,
ami a tulajdonosnak
is tetszett, hiszen az
ő szándéka is az volt,
hogy a falu közössége
használhassa újra ezt a
jellegzetes, szépmúltú
épületet. Jelenleg az
adásvétel zajlik, várhatóan május közepevége felé kerül az önkormányzat tulajdonába. Közben készülnek az építészeti
tervek. Ebből az összegből – az ingatlan
megvásárlásán felül – belső átalakításra
és belső felújításra lesz lehetőségünk.
Reményeink szerint év végére elkészülünk, de a pályázat 2023 március végéig
ad erre lehetőséget. Mivel közbeszerzést
kell kiírnunk a munkálatokra, sok mú-

lik ezen a szükséges lépésen. Az egyedi
támogatást tekintve az EKF csapatával
közösen bízunk benne, hogy izgalmas
és érdekes helyszíne lesz Tés a 2023-ban
zajló EKF programok közül néhánynak.
Március végén írtuk alá a Magyar
Államkincstár illetékeseivel a „TOPPLUSZ 2.1.1 Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című uniós
pályázaton elnyert 90 millió forintos
keretről szóló támogatói szerződést. A
címből is kitűnik, hogy energetikához
kapcsolódó programot tudunk megvalósítani, ami nagyvonalakban a kultúrházunk szigetelését, nyílászáróinak
cseréjét valamint gépészeti korszerűsítését
foglalja magába. Ahhoz, hogy mindenki
tisztán lássa, hogyan
áll össze az épület rekonstrukciója, fontos
tudni, három különböző pályázatból reméljük megvalósítani
– legalábbis a terveink
szerint. A háromból
kettőt már elnyertünk. Az első egy Magyar Falu Program-os (MFP) volt, ebből
lett a nagyobbik tetőszerkezet lecserélve
és a mosdók felújítva. A második ez a
most említett energetikai uniós pályázat. Végül a harmadikból, ami szintén
egy MFP-s pályázat – ennek még nem

tudjuk a végeredményét – szeretnénk
átépíteni a kisebbik tetőrészt, és tervezünk némi belső átalakítást, felújítást is.
Ebben az esetben is közbeszerzést kell
kiírnunk, ami lassítja a megvalósítás folyamatát.
Fodor-Bödös István
polgármester
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Elismerő kitüntetés
Ferenc István az április 9-én Herenden
megtartott VeMPSZ tisztújító közgyű-

lésen a „Polgárőr Érdemkereszt” arany
fokozata kitüntetésben részesült, melyet
Mezei József megyei, valamint Túrós
András OPSZ elnököktől vehetett át.
Ezúton közöljük elnök úr köszönetnyilvánítását:

„

Kedves Tésiek!

Tisztelt Tési Honfitársaim,
Polgárőr Társaim!

Köszönettel tartozom a Tési Polgárőr
Egyesület tagságának, Polgárőr Társaimnak valamint a helyi lakosság bátorításának, barátságának, az Önkormányzat
támogatásának a kapott elismerésért.
Köszönettel tartozom még Takács Bé
lának, a Vilonyai Polgárőr Egyesület el
nö
kének, Járási koordinátorunknak a
jelölésért, a bátorításért!
Külön és a legnagyobb köszönettel
tartozom családomnak, az elmúlt lassan
huszonnégy évnyi megértésért, támogatásért.
Ferenc István

Tési P. E. elnök

Tisztelt Tésiek, Kedves Falustársaim!
Úgy tűnik folyamatos segítséget kell nyújtani az Ukrajnából menekülőknek, ezért
ismét közöljük azokat a lehetséges módozatokat, amelyek közül valamelyiket választva, könnyedén elküldhetik anyagi felajánlásukat!
1. Adományvonal: 1357, erre a számra SMS-t küldhetnek és hívhatják is, alkalmanként 500 Ft
2. Nemzeti összefogás számlaszáma: 11711711-22222222, mely banki utalásra szolgáló lehetőség
3. A pénzadománygyűjtő-ládát továbbra is fenntartjuk az önkormányzatnál. Munkaidőben ebbe a ládába is elhelyezheti bárki az általa felajánlott összeget. Az itt
összegyűlt adományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek juttatjuk el.
Fodor-Bödös István polgármester

Nagy szeretettel köszöntjük a közelmúltban született
legifjabb tési lakosainkat

Dombai Zétény Lászlót, Németh Áront,
és Kovács Kendét.
Gratulálunk nekik, jó egészséget kívánunk a babáknak és
szüleiknek egyaránt!

Fodor-Bödös István
polgármester

„

„Híd Kárpátaljáért – Tés is segít”
program

Gólyahír

A képviselő testület nevében is szeretnék
gratulálni Ferenc István parancsnok úrnak, a Tési Polgárőr Egyesület vezetőjének a lelkiismeretes munkájáért kapott
magas kitüntetésért!

Juhász Gyula

Húsvétra
Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmúláson.
Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!
Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!
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A 2022. év tervezett programjai
Nagyjából megvannak az idei évre tervezett programjaink
dátumai. Egy részükről már írtunk a karácsonyi Tési Híradóban, de bizonyára vannak, akik akkor nem olvasták,
akik pedig igen, azoknak már az időpontok is ismertté válnak.
Az alábbi írásban az időpontok mellett néhány elemét villantjuk fel a tervezett programoknak. Tehát nem teljes, komplett
programterv! Bízunk benne, hogy meg is tudjuk mindet valósítani, és mindenki örömére sikeresek is lesznek. Lássuk!
Május 20. péntek 18.00 • Tavaszi Tárlat
Időről-időre lehetőséget kívánunk nyújtani amatőr képzőművészek bemutatkozására. Mivel Adventi Tárlatunk elmaradt, most áll módunkban pótolni egy kedves festőnő, Katona
Judit színpompás festményeinek bemutatását. Meghívó gyanánt álljon itt egy rövid gondolat önéletrajzából: „A festés, a
színekkel való játék már régóta foglalkoztat, gyermekkorom
óta kísér”. Szeretettel várunk minden szépséget kedvelő, kíváncsi lakosunkat!
Május 28-án végre ismét Gyereknapot szervezünk!
A megszokott programok mellett készülünk egy kis újdonsággal is. A részleteket majd a plakátokon közöljük.
Június 25. • Nagy bringanap
Bár nem önkormányzati rendezvény, de a falu lakosságának
szól a Nagy bringanap a Tési Tömegsport Klub szervezésében.
Sok minden lesz, ami a kerékpárokhoz köthető: biciklis túrák,
gyerekeknek ügyességi versenyek, sebességmérés, Kóti László
többszörös ironman bemutatója, és természetesen több teremkerékpáros edzés is. A pontos tervet a szervezők közlik majd.
Július 16. • Tési nagy gasztronap
Ezt a napot a gasztronómia jegyében töltenénk el. Ismét
szerveznénk főzőversenyt, szakértőkkel zsűriztetnénk a helyi
pálinkákat, ugyanígy értékelnénk a tési hölgyek által készített
lekvárokat. Betöltenénk a gulyáságyút. Mesterszakácsunk is
tartana bemutatót. Mindezek figyelembevételével már szerveződhetnek a főzőcsapatok, a férfiak előkészíthetik a legjobb-

Kedves Tési lakosok!
A 2015. évi CCXI kéményseprő-ipari tevékenységről szóló
Törvény alapján, egy ingatlanba, ha cég, vállalkozás telephely,
székhely, fióktelep van bejegyezve, vagy a tulajdonos nem
természetes személy, a kémények ellenőriztetése kötelező. A
bejegyzés helyrajzi számra történik, így az adott helyrajzi számon minden égéstermék-elvezetőre vonatkozik.
Ezt az ellenőrzést nem a Katasztrófavédelem végzi, hanem
kéményseprő-ipari szolgáltatók.
Az ingatlan tulajdonosának vagy használójának van lehetősége a szolgáltató cégek közül választani, és nem köteles a háznál megjelenő kéményseprő jelentkezését elfogadni. Kivétel a
társasházi ingatlanok.

nak gondolt pálinkájukat, a hölgyek pedig eldughatják a család
elől a legfinomabbnak tartott lekvárjuk utolsó üvegét!
AUGUSZTUS 20. • TÉSÜNNEP
A tavalyi forgatókönyv szerint, azaz délelőtt kenyérünnepet,
délután programoknak adnánk helyet a pályán. Annyit már
előre közölhetünk, hogy a nagy sikerre való tekintettel ismét
itt lesz közöttünk Csóka Szabi zenekara, de már jobb időpontban, közvetlen az utcabál előtt, amihez Kalmár Janika fogja a
zenét szolgáltatni.
Szeptember 10. • A nagy benzingőzös nap
Ezen a napon lenne ismét traktoros, csettegős felvonulás,
ezekkel ügyességi verseny, traktorhúzó verseny, láncfűrészes
bemutató, streetfighter show, és még sok minden más. Uraim
és – akár – hölgyeim, készíthetik elő az egyedi gépcsodákat!
November 12. • Tési ki mit tud?
Ahogy decemberben írtuk, ezzel a programmal az a célunk,
hogy a tési vagy tési kötődésű személyek – összeszedve bátorságukat – meg tudják mutatni a falustársaiknak rejtett tehetségüket. Vagy egyszerűen csak megoszthatják a közösséggel a
nekik tetsző irodalmi műveket, legyen szó versről vagy prózai
műről. De nem csak ebben lehet gondolkodni! Bármi érdekes
és értékelhető lehet, ami alkotó munkával készült kép vagy
tárgy. Egy fotó, egy grafika, egy hímzés vagy netán egy gyufából készült szélmalom. Bármi, de tényleg bármi!
Adventi találkozások
Az Adventi találkozásokról sem szeretnénk megfeledkezni,
az időpontok úgyis adják magukat. A programokat még nem
tervezzük, reméljük, idén végre ismét megtarthatjuk az egyik
legcsaládiasabbnak tartott rendezvény-sorozatunkat.
Jövő év februárjában • Farsang
A farsangi bulink sikerén felbuzdulva úgy tervezzük, hogy
jövő februárban is megtartjuk a jelmezes mulatságunkat. Csak
azért jelezzük jó előre, hogy legyen idő kigondolni, elkészíteni
a kreatív és furfangos jelmezeket!
Fodor-Bödös István polgármester
Kéménymarás, gépi kéménytisztítás magánszemélyeknél is!
Válassza a tési székhelyű Nagy Kémény Tüzeléstechnikát, cserébe kedvező áron, precíz munkát kap!

