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Elkészült a MOCCANJ Sportpark
Talán már minden kedves Olvasó értesült róla, hogy június hónap elején elkészült a Moccanj Sportpark a játszótéren.
Gyakorlatilag minden korosztály számára lehetőséget kínál egy kis mozgásra.
A süllyesztett trambulint 120 kg-ig, akár
többen is használhatják, közös élményeket szerezve a családban. Ha lehet kérni,
ne ezen az eszközön akarjanak megtanulni szaltózni, mert az igen veszélyes
lenne, nem arra való! A három mozgásfajtát egybefogó fitnesz állomáson nagyon sok porcikát, izomfajtát meg lehet
tornáztatni. A biciklipedálra hasonlító
eszköz a karok, vállak, mellizmok óvatos átjáratására használható, és ez kifejezetten az idősebb mozogni vágyok
kedvét és egészségét szolgálja. A másik
két állás evező és húzódzkodó gyakorlatokat tesz lehetővé, ezáltal szinte minden jelentős izomcsoport fejleszthető. A
középső nagy „mászóka” elsősorban a
gyerekek energiáját hivatott lekötni. Itt
már csak a fantázia szabhat határokat.

Lehet rajta különböző módokon mászni, lógni, a nyereg (banán) csúszdán
ülve, hason lecsúszni. A bokszzsákszerű
alkalmatosságot püfölhetik is, és tényleg mindent kipróbálhatnak, amit csak
a szülők idegrendszere kibír.
Kedves Gyerekek! Bár nagyon rugalmas a burkolat – legalább 10 cm
vastag öntött gumi –, azért nagyon
óvatosan használjátok a játszóteret,

mert bizony egy esésből ugyanúgy
bajotok lehet!
Végül pedig arra szeretnék kérni
mindenkit, megfontoltan, egészségét
szolgáló módon használja ezt az új lehetőséget, és nem utolsó sorban vigyázzanak rá, hogy sokáig lelje örömét benne
Tés apraja és nagyja!
Fodor-Bödös István polgármester

Új aszfalt a sportpályán
Bár akadozva, de indul az EFOP 1.5.2.
pályázatunk végrehajtása. – Tudják, ez
az, amit másik négy településsel közösen adtunk be, és sok-sok programelem
van beleépítve. – Ennek egyik látványos
részeként újra lett aszfaltozva a sportpálya. Két sportág, a kézilabda és a röplabda használatához fel is lesznek festve
a vonalak. Kézilabdakapuk beszerzése
egy kicsit nehézkesebb lesz, de tervben
van, viszont a röplabda mobil hálóit talán egyszerűbben meg tudjuk oldani.

Természetesen a kézilabdakapuk és a
pálya a focihoz is megfelelő lesz. Úgyhogy lassacskán szervezhetik a foci- és
röplabdacsapatokat! De az asztaliteniszt
kedvelők is hamarosan két vadonatúj
asztalon pörgethetik, nyeshetik fonákkal és tenyeressel a labdát.
Fodor-Bödös István
polgármester
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MOCCANJ avató
Falunap után egy héttel, azaz július 14én szombaton 15.00 órai kezdettel egy
kis sportos ünnepség keretében felavatjuk a MOCCANJ Sportparkunkat.
Sersztnyev László és Lepsényi Klára
testnevelő tanárok segítenek nekünk
elsajátítani a helyes gyakorlatokat, és

röviden bevezetnek minket az izmok
működésébe. Megtudhatjuk tőlük, hogy
az egyes eszközök melyik izomcsoportra
fejtenek ki jótékony hatást.
A gyerekeknek és a felnőtteknek is
szánunk egy kis vetélkedést, azonban
ha lenne egyéb sportos ötletük, kérem,

jelezzék! Ha lehetséges, azt is megvalósítjuk. Sporttársi szeretettel várunk minden gyerkőcöt, fiatalt és idősebb generációt, hogy közösen egy jót moccanjuk!
Fodor-Bödös István
polgármester

Vélemények a MOCCANJ játszótérről
Mi is nagy izgalommal vártuk, mikor
vehetjük végre birtokba az új játszóteret. Természetesen elsők közt voltunk,
akik kipróbálták, és gyerkőceimnél is
nagy sikert aratott! Márknak a mászókás rész tetszett a legjobban, Majának
pedig a trambulin. Jó volt látni a sok
boldog gyerekarcot, és azt, hogy végre
tele a játszótér! Remek mozgási illetve
sportolási lehetőség is egyben. Aki még
nem próbálta ki, annak csak azt tudom
tanácsolni, hogy mihamarabb tegye
meg! Minden egyes alkalommal mikor
hazaindulunk a játszótérről, gyermekeim első mondata az, hogy „Anya, ugye
holnap is eljövünk?”
Aigner Laura
•••
Szeretjük, minden nap ki kell mennünk
játszani. Jó, hogy közel van. Nagyon szeretik a trambulint, élvezettel ugrálnak.
Tetszik nekik a mászóka is, kis segítséggel arra is felmennek.
Réczeg Melinda
•••
Szuper az új játszótér! A gyerekek nagy
élvezettel másztak, csimpaszkodtak és
ugráltak a trambulinban. Mindenkinek

csak ajánlani tudjuk. Mi biztos rendszeres látogatók leszünk! Köszönjük!
Varga Zsanett
•••
Voltunk már többször is az új játszótéren, kisfiam odavan érte, nagyon tetszik
neki. A trambulinon nagyon szeret ugrálni, és a mászófal is nagyon elnyerte a
tetszését. A többihez még kicsit kicsi, de
így is próbálkozik segítséggel a kipróbálásukhoz.
Kecskeméti Beatrix
•••
Vártuk az új játszótér átadását, és örömmel tapasztaltuk, hogy modern, fejlesztő
játékokat kaptunk. Öröm, hogy a gyere-

Invitáló
Július 7-én a Tési Falunapok keretében
délután 3 órakor az evangélikus kápolnában zenés áhítat lesz.
Erre az alkalomra érkezik az Angliában
nevelkedett, majd Osloban végzett hegedűművész, Csenki Melinda. A művésznő evangélikus lelkészünk keresztlánya.
A koncerten zongorán közreműködik
Józsa Eleonóra, a várpalotai zeneiskola
tanára.

kek is és az őket felügyelő felnőttek is kikapcsolódhatnak, együtt mozoghatnak,
nevethetnek. Bízunk benne, hogy mindenki vigyáz a környezetre, és sokáig
használható lesz a játszótér! Köszönjük!
Aigner Tímea és Lovas Lujza
•••
Egyik este elsétáltunk megnézni az új
játszóteret. Annyian voltak, hogy szinte
oda sem fértünk, úgyhogy ki sem tudtuk próbálni. Arra jutottunk, hogy majd
legközelebb újra próbálkozunk. Így saját
tapasztalatunk nincs, de a hatalmas élet
a játszótéren arról tanúskodik, hogy nagyon szuper lett! 
Rapali Dóra
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Tési Falunap
2018. július 7. szombat
Programok

9 00 ULTIVERSENY, sakkozási lehetőség az iskolában
FŐZŐVERSENY – hozott alapanyagból a szokott helyen
Gyermekprogramok az óvoda udvarán: 15 00 –19 00
• Népi játszóház
• Mászófal nem csak gyerekeknek
• Csúszdás légvár a nagyobbaknak
• Ugráló légvár a kisebbeknek
• Csillámtetoválás
Délutáni kísérőprogramok:
• Kiállítás Kristóf Mariska és Sziráki Judit tési lakosok alkotásaiból az iskola nagytermében
• Fotópályázat képeinek megtekintése (és szavazási lehetőség az iskola aulájában 14 00–18 00)
• Pintér József balesetmegelőzési fotósorozatának megtekintése az iskola hosszú folyosóján
• Biztonságiöv szimulátor, gokartozás „részeg” szemüvegben Pintér József felügyeletével
• Egészségsátor
• Harci jármű bemutató
• Planet Energy sátor: a tési energetikai felújítások bemutatása, variációk lakossági
megtakarításra, kvízjáték az energiáról értékes nyereményekért
• 16 00 elindul a benzingőzös őrület
Kulturprogram az evangélikus templomban:
15 00 Zenés áhítat Csenki Melinda hegedűművész és Józsa Eleonóra zongoratanár közreműködésével
17 00 Fodor-Bödös István polgármester köszöntője
• Árvalányhaj Néptánccsoport szólótáncosai
• Dudari Néptánccsoport vendégszereplése
• Bakony Virágai Népdalkör műsora
• Vision Hip-Hop Dance műsora
18 30 Eredményhirdetések, tombolasorsolás
20 00 Sztárvendég: GÁSPÁR LACI
21 00 ÉLŐZENÉS UTCABÁL a világkörüli turnéról hazatért KARNEVÁL EGYÜTTESSEL
(tagjai: Ézsiás Anita ének, Bozsoki Tamás gitár-ének, Kovács Zsolt basszusgitár-ének)

Mindenkit szeretettel várunk!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Bakonyi Vigasság vissza- és a jövőbetekintés
Először is nagy örömömre szolgált, hogy nagyon sok falubeli
látogatott el a fesztiválunkra. De még jobban örülök annak az
összefogásnak, amit elértünk a településen és a kistérségben,
hogy évről évre meg tudjuk szervezni ezt a rendezvényt. Minden
esztendőben kapunk pozitív és negatív kritikákat, ezek alapján
próbálunk fejlődni alkalomról alkalomra. Idén méltán lehetünk
büszkék, mert elértünk egy számunkra hatalmas mérföldkövet. Háromnapos rendezvényünkön 1.572 fő vett részt, ebből
a szombati napon 1.123 fő. Úgy gondolom a jó idő mellett a jó
programok, a bőséges kínálat és nem utolsó sorban festői szépségű falusi idill csalogatta el hozzánk ezt a sok embert.
Szervezőtársaimmal már május 6-án vasárnap megvitattuk
a fontosabb jövő évi változásokat. Így rendezvényünk 2019.
május elején újra megszervezésre kerül, valamint két napra
vonjuk össze a programjainkat. Idén több kritika ért minket

a belépőjegyek vételével kapcsolatosan. Itt és most fontosnak
tartom megjegyezni, hogy egy közel 3 millió forintos fesztiválra 500 Ft értékű belépőjegy vásárlása országos szinten is minimális. Ezt a jövőben is tervezzük megtartani.
Bízunk abban, hogy a következő évben is kedvez az időjárás
nekünk, és találkozunk a VIII. Bakonyi Vigasságon.
Köszönet a Múlttal a Jövőért Egyesület nevében településünkön élő fő támogatóinknak: Helt László és családja,
Helt Zoltán, Heltné Horváth Tünde, Varga László és családja,
Lajkó Ferenc, Hegedüs Csaba. Köszönjük évről évre segítő munkájukat, programjaink, rendezvényeink nélkülük
nem valósulhatnának meg!
Lippert Ferenc

Tési Gyerekek Napja

Idén harmadik alkalommal rendezhettük meg a Tési Gyerekek Napját. A délelőtti biciklis ügyességi tanpályát a rendőrség közreműködésével állítottuk fel, a rendőrök maradtak is és
játékos feladványokkal, közlekedéssel kapcsolatos kirakókkal,
valamint apró ajándékokkal lepték meg az érkezőket. Emellett
sokan éltek a lehetőséggel, és regisztráltatták kerékpárjukat
a Bike Safe rendszerbe. A rendőrkutyás bemutató és a részeg
szemüveg még a felnőtteket is megbabonázta. Különösen mókás világba kalandoztunk tovább „Bohóciában” Farkasréti-

Dominek Annával és Módri Györgyivel közel egy órán át. Népszerű volt az idén újdonságnak számító fánkfaló verseny, ami
után jól esett a frissítő szörp fogyasztása. A „kincsek” felkutatása térképpel, fémdetektorral, katonai kísérettel vagy akár
szabadkézzel a sülő kürtőskalácsok illatában megunhatatlan.
Zöld fakanalak hívogatták az ügyességre és a kreativitásra vágyókat a kézműves foglalkozásra. Nemcsak a fiúk körében volt
felhőtlen sikere a tűzoltóautónak. A nap végére kicsin, nagyon,
gyermeken, felnőttön – mindenkin – csillámtetoválás tündökölt. Tartalmasan, kellemesen telt az idő.
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni támogatóinknak és segítőinknek, hogy ehhez a fantasztikus naphoz hozzájárultak.
Várpalotai Rendőrkapitányság, Pétfürdői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, Magyar Vöröskereszt, Múlttal a Jövőért Egyesület, Nagy József, Grám Lászlóné, Domján Ildikó, Kajuha Erika,
Sáriné Mandák Erika, Guba Georgina, Kristóf Mariska, Sziráki
Judit, Németh Ferencné, Tóth Istnánné Ildikó, Balaton Csaba,
Takács Anikó, Kelemen Tibor, Pucsek Annabella
Gyurik Zsuzsanna

Búcsú az óvodától

Véget ért a 2017/2018-as nevelési év, melyet 26 fős gyermeklétszámmal zártunk.
Évzáró ballagási ünnepélyünket június
8-án a volt iskola nagytermében rendeztük. Szép számmal gyűltek össze szülők,
rokonok, meghívott vendégek. Ebben
az évben 7 nagycsoportos gyerektől vettünk búcsút, akik szeptembertől már
megkezdik iskolás éveiket. Műsorunk
első részét az év során tanult versekből,
énekekből, dalos játékokból állítottuk
össze. Az ünnepi műsort az óvoda néptáncos gyerekei zárták Lippert Ferenc és
Harangi Brigitta vezetésével.
Idén nem csak a ballagó gyerekektől
búcsúztunk. Domján Ildikó óvodapeda-

gógus, aki közel 39 évig nevelte és oktatta a tési gyerekeket óvodánkban, megkezdi nyugdíjas éveit. A szülők nevében
Nagyné Aigner Georgina, a fenntartó
képviseletében Fodor-Bödös István polgármester köszöntötte Ildikó óvó nénit e
jeles alkalomból.
A Tési Napsugár Óvoda volt és jelenlegi dolgozói nevében sok szeretettel
gratulálunk! Hosszú és aktív nyugdíjas
éveket kívánunk!
„Elmúlt, mint száz más pillanat,
S tudjuk mégis, múlhatatlan,
mert szívek őrzik nem szavak.”
(Végh György)

Grám Lászlóné

Gólyahír
Szeretettel
köszöntjük
legifjabb lakosainkat:

Héninger Linettet

(édesanyja neve: Puskás Mónika)

és

Szabó Elizabetet

(édesanyja neve: Hivekovics Ildikó)

Sok boldogságot és jó egészséget
kívánunk nekik és családjuknak.
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Valóra vált álom
Még sohasem voltam a Parlamentben,
bár nagyon vágytam rá. A sors több alkalommal is keresztülhúzta a számításaimat. Végre június 2-án az önkormányzat
szervezésében elindultunk Budapestre.
A fővárosba érve már a buszból rácsodálkoztunk a csodaszép épületekre,
virágos parkokra, terekre.
Első utunk a Szent István Bazilikába
vezetett. Már méreteinél fogva is lenyűgöző az épület. Belépve gyönyörű freskók, szobrok, festett ablaküvegek sokasága vonzotta magára a tekintetet. Egy
röpke hálaadó fohász után átsétáltunk a
Kossuth térre.
A Parlament felfedezését idegenvezető segítségével kezdtük el. A díszesen
aranyozott lépcsőházon keresztül sétáltunk az épület legreprezentatívabb
emeletéig, a főemeletig. A szobrokkal
és színes üvegablakokkal szegélyezett,
díszfestéssel gazdagon borított városi
folyosóról szép kilátás nyílik a felújított
Kossuth térre.
Ezután a díszlépcsőház megtekintése következett, amelyet csak nagyon
kiemelt vendégek fogadására nyitnak
meg. A teret uraló, vörös színű szőnyeg-

Depónia

gel borított, 96 fokból álló lépcsősor a
főbejárattól a kupolacsarnokig vezet. Itt
megnéztük a magyar Szent Koronát és a
koronázási jelvényeket.
A séta végén a régi felsőházi üléstermet tekintettük meg. A főfalon Magyarország uralkodócsaládjainak festett
címerei láthatók, míg az emelvény két
oldalán a nemesség történelmi szerepét
kiemelő falfestmények vannak. Szemet
gyönyörködtető a hét sorban katonásan
sorakozó barna, zöld és piros színekben

Hírmozaik

Tudomásom szerint mindenki kapott szórólapot, így értesülhetett arról a formai
változásról, hogy a Depónia Kft. szállítói
szerződést kötött a Várpalotai Közüzemi
Nonprofit Kft-vel. Így 2018. július 1-jétől
már Várpalotáról fog érkezni a járatos kocsi. A szolgáltatás minősége és rendszere
változatlan formában történik a 2018-as
hulladékgyűjtési naptár szerint. Mivel a
várpalotai ügyfélszolgálatot is kereshetik
igényeikkel, így még egyszerűbb és kényelmesebb lett az ügyintézés!
8100 Várpalota, Fehérvári út 7.
Telefon: 88/592-112 Fax: 88/592-115
E-mail: szallitas@vpkozuzem.hu
Hulladékszállítási ügyfélszolgálat:
Telefon: 88/592-112
E-mail: szallitas@vpkozuzem.hu
Ügyfélszolgálat nyitvatartása:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 600 –1400,
szerda: 700 –1900
Pénztár nyitvatartása:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 600 –1400,

szerda: 600 –1700
Telefon: 88/592-110
E-mail: titkarsag@vpkozuzem.hu

Színházi hírek

Jól sikerült a tavalyi évad a tési színházba járó csoport számára, és a képviselő-testület szándéka is igazolást nyert.
Gyakorlatilag teljes létszámmal látogattuk az előadásokat, és ez megerősített
minket abban a vélekedésünkben, hogy
Tésen igenis szükség, igény van a magas
kultúra nyújtotta élményekre. Az utolsó
előadás előtt a színház részéről is kaptunk egy szóbeli ígéretet a folytatásra,
ezért úgy gondolom, hogyha semmilyen
rendkívüli kiadás nem jön közbe, akkor
a képviselő-testület is a folytatás mellett
dönt, és megfinanszírozza a bérleteket.
Mindenesetre a következő évadban lesz
zenés játék, vígjáték, musical, komédia
és dráma is, úgyhogy minden kedves
tési néző ismét meg fogja találni a neki
tetsző színdarabot vagy színdarabokat.

pompázó, asztalok és padok együtteséből álló 453 képviselői ülés.
Rövid buszozás után felértünk a várba. A Mátyás-templom csipkés épülete
már messziről vonzza a tekintetet. A
Halász-bástyáról gyönyörködtünk Budapest csodálatos panorámájában, majd
a vár többi részét is végigjártuk.
Kissé fáradtan, de jóleső érzéssel, boldogan indultunk haza. Jó társaságban,
kellemes időben végre valóra vált a régi
álmom.
Sógorka Zoltánné Ági

Árvalányhaj
Néptánccsoport
néptánctábora
Tés,

2018. július 23–27.

Bővebb információ
és jelentkezés:
06-20/779-3536

Kedves Tésiek! Külterületen bérbe vehető földterületet (szántót) keresek a „Tési Tökmagolaj”

számára! Ha tudtok nekem ebben segíteni, amivel kicsit fel tudnám lendíteni a vállalkozást, azt
nagyon megköszönném! Ha valakinek idén jár le Balatonfőkajárral a szerződése, azt is átvenném,
természetesen nagyobb bérleti díj ellenében! Előre is köszönöm a támogatásotokat.

Kovács Ákos

