,,Emberek jönnek feléd a múltból, tekintetek érnek, szavak zsongnak.
És mérhetetlenül vágyódsz oda vissza, ahonnan a sors elszakított."
(Wass Albert)

Tisztelt tetétleni Elszármazottak!
Ismét eltelt két év az utolsó találkozásunk óta, hagyományunknak megfelelően újra
szeretettel hazahívjuk és hazavárjuk Önöket a

2019. augusztus 17-én, szombaton 930 órától
Faluházban szervezett találkozónkra,
továbbá sok szeretettel várjuk Önöket
2019.augusztus 18-án vasárnap
a Sportpályán megtartásra kerülő
III. Homoktövis Fesztiválunkra.

Nem vissza, hanem haza… Haza, ahová kötnek bennünket a gyermekkor
széttéphetetlen gyökerei…. Felejthetetlen élményt jelentett

az a nagy-nagy

ragaszkodás, melyet az elmúlt években is meghatottan tapasztalhattunk, és amely a
messzi távolból is hazahozta a mára már őszülő hajú kisgyerekeket, azért, hogy
megölelhessék egykori játszótársaikat, azért, hogy a temetőben virágot tehessenek
hozzátartozói, ismerősei sírjára, hogy megölelhessék az élőt, megsimogassák a
múltat. Értelmet adva a jelennek, példát a jövőnek, s tiszteletet a múltnak. Érthetővé
téve azt a kishercegi gondolatot, ami szerint igazán csak a szívével lát az ember!

Az egykor bigéző, métázó, rongylabdát rúgó csibészkék, s a csutkababát ringató
cserfes kislányok, akik orvosként, pedagógusként, mérnökként, sportolóként,
ügyvédként, művészként, közéleti személyiségként, de szakmájuk varázslatos kezű
mestereként is megtanították a világgal, hogy hol is van Tetétlen. Ez az „Isten háta
mögötti” hely, amely istenáldotta tehetségeket adott az országnak és a nagyvilágnak:
ésszel, amelynek legnagyobb értéke talán az, hogy megtanít ma is másoknak adni, s
érzelemmel, amely még ma is hálát adó melegséggel tudja megsimogatni a múlt
emlékeit és tudja ezeket az érzelmi feltöltődéseket hasznosítani a mindennapok
során.
Az eddigi találkozóink során jó hangulat, örömök és könnyek, rég várt ölelések,
anekdoták és sztorik, sárguló fényképeken a régi emlékek, digitális technikákról
mosolygó unokák, dédunokák, féltve őrzött levelek, s megannyi csecsebecse, filléres
emlék, amely azzal vált kinccsé, hogy tetétleni.
Minden eddig megtartott találkozónk során valamennyien új, egymáshoz és szeretett
településünkhöz kötődő kedves emlékekkel, szellemi és lelki feltöltődéssel lettünk
gazdagabbak.
Most újra egy ilyen közös szellemi-lelki felfrissülésre, találkozóra invitáljuk Önt és
Kedves Családját! Bízom benne, hogy volt településéhez kötődő érzelmei és nem
utolsó sorban egészségi állapota megengedi, hogy e napot együtt töltsük.
A rendezvény részletes programját, illetve a rendezvényt követően a rendezvényről
készített képeket, filmeket megtekinthetik a település honlapján (www.tetetlen.hu),
valamint

Facebook

oldalunkon:

Tetétlenről

Elszármazottak

(https://www.facebook.com/tetetlen)
Tisztelettel kérem, hogy 2019. augusztus 10-ig szíveskedjen visszajelezni, hogy részt
tud(nak)-e venni a találkozónkon, illetve hány fővel. A szervezőknek a további
kapcsolattartáshoz nagy segítség lenne az Ön telefon és email elérhetőségének
megismerése is, melynek megadását előre is köszönjük. A találkozón az ebéd
keretében főételként az aznapi Dósa Tibor királyi főszakács által felügyelt
gasztronómiai rekordkísérletünk keretében készült struccpörkölt (A menü) vagy a
hagyományos sertéspörkölt közül (B menü) lehet választani. Jelentkezéskor kérjük
szíveskedjenek jelezni, hogy ki melyik menüt választja.
A résztvevő vendégeinket kérjük, hogy hozzájárulásként 3.000 Ft/fő szíveskedjenek
átutalni

a

10403459-50526678-67741006-os

bankszámlaszámra

a

megadott

jelentkezési határidőig. Kérjük, hogy az átutalási közlemény rovatba, a következőt
tüntessék fel: „Részvételi díj”. A hozzájárulás magában foglalja a szombati egész
napos ellátást és az ajándéktárgyat.

A visszajelzés történhet postai úton (Tetétlen Községi Önkormányzat 4184 Tetétlen,
Kossuth u. 65.), e-mailben a: tetetlenprogram@gmail.com címen, valamint telefonon
a +36-54/712-000 telefonszámon Bíró Katalinnál vagy hétfőn és csütörtökön 8 órától
17 óráig, kedden, szerdán 8 órától 16 óráig valamint pénteken 8 órától 12 óráig.
Tetétlen, 2019. július 15.

A személyes találkozás lehetőségében bízva a tetétleni lakosok nevében
Tisztelettel:
Borbélyné Fülöp Hajnalka sk.
polgármester

