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Hogy állunk?

Beruházásainkról röviden
A hónap végén zárjuk a faluház (iskola)
és az óvoda épületének pályázati korszerűsítését, hacsak az időjárás közbe nem
szól. Az apartmanház (régi hivatal) épülete is elkészülhet a tervezett december
végi határidőre. Az alábbiakban rövid
áttekintést szeretnénk nyújtani a munkálatok állásáról.
Az ovi felújítása talán a legsokoldalúbb projekt. Már biztosan sokan látták
a teljesen felújított udvart, és az épület
udvar felőli homlokzatát. Úgy vélem
nem túlzás azt állítani, hogy remekül
sikerült. A szegényesen kevés és elavult
játék helyett korszerű eszközöket telepítettek, köréjük pedig a legkorszerűbb
burkolatokat fektették. A színvilág is
vidám, mesebeli környezetet tükröz. A

Az óvoda új szabadtéri játékai

belső helyiségek között is történtek munkálatok. Új aljzatot kapott a csoportszoba, az igazgatói és a kisebbik öltöző. A
mosdó, amivel már igen sok probléma
akadt, teljesen fel lett újítva. Tiszta, elegáns mosdó áll a gyerekek rendelkezésére. Ehhez tartozó fontos újítás, hogy
a gyerekek vécétartályainak öblítésére
kiépült egy esővizet felhasználó 3 m3-es
rendszer. Hamarosan üzembe helyezzük
és onnantól kezdve – amíg csak van víz
a gyűjtőben- megtakarítjuk a vízdíjat.
További környezettudatos kiegészítő a
tetőn elhelyezett napelemes rendszer is.
Mivel elég vastag (15 cm-es) szigetelés
került az épületre – várhatóan az előzőekkel kiegészítve – jelentős megtakarí-

A napelemes rendszer
az intézményeink tetején

tásra számíthatunk, de járulékos haszon
lehet a gyerekek környezettudatos szemléletformálásában betöltött jó példa is.
A sószoba és a kötelező elemként szereplő mozgássérült mosdó kialakítása a
napokban elkezdődik. Szintén ennek a
pályázatnak köszönhetően hamarosan
megkezdődhet a kultúrház kerítése mellé tervezett elektromosautó-töltő építése, bár itt még várnunk kell néhány E-on
papírra.
Fentiekből jól kivehető, miért is gondoljuk a legsokoldalúbb projektnek az
„ovis” pályázatot. Sok szembetűnő és
több, kevésbé látványos elem logikusan
összerakott sora teszi ki a teljes fejlesztést. A célunk az volt, hogy egy szánalomra méltó kis falusi óvodából egy
innovatív technológiákat is felhasználó
modern, városi minőségű intézményt
varázsoljunk, mert úgy gondoltuk, hogy
a tési gyerkőcöket is megilleti a vidám,
élménydús ovis gyermekélet!

Az esővízgyűjtő tartályrendszer

A faluház (iskola) épületének korszerűsítése is láthatóan a vége felé jár.
Mivel ez energetikai témájú pályázat,
eléggé korlátozott volt a lehetőség. Ezért

„csak” a nyílászárócsere, a födém- és a
homlokzat szigetelése jelentette a munkák nagy részét. Erre a tetőre is kerültek
napelemek, így várhatóan szépen jelentkezik majd megtakarítás, ha a fűtés- és
villanyszámlát meghozza a postás. Azért
belül is történtek hasznos munkálatok.
Minden radiátor önálló, szabályozható
szelepet kapott, lehetővé téve a fűteni kívánt és nem kívánt helyiségek rugalmas
szeparálását. Ebben az épületben is kötelezően ki kellett alakítani egy mozgássérült mosdót, ami befolyásolta a meglévő
blokk elrendezését.
Végül az apartmanház (régi hivatal)
átalakításáról adnánk rövid helyzetképet. A nyílászárók mindegyikét kicserélték, amit már nyilván önök is tapasztaltak, mindeközben belül kialakultak
az új helyiségek. A tervező három, egymástól arányosan jól elkülönített apartmant álmodott ebbe az épületbe. Tágas,
harmonikus terek születtek, öröm végigjárni a szobákat. A gépészeti munkák jelentős részével is végeztek, most
tartanak a burkolási, festési fázisnál. A
külső szigetelést is elkezdik, ha végeztek a faluház homlokzati felújításával. A
különálló, negyedik apartman mellől el
lesznek bontva a régi gazdasági építmények. A tetőszerkezete pedig hamarosan
új héjazatot kap, és természetesen az az
épület is szigetelve lesz. Ezt a projektet
december végére fogjuk befejezni.
Összegezve a leírtakat: eddig minden
a tervek szerint halad, és ha semmi váratlan nem jön közbe, időre tudnak teljesíteni a kivitelezők.
A leírtakkal kapcsolatban örömmel
állok rendelkezésükre:
Fodor-Bödös István
polgármester
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Köszönetnyilvánítás
Falunap óta még nem volt lehetőség a Tési Híradóban közzé tenni, ezért most szeretnénk – nevük felsorolása mellett –
megköszönni a támogatóinknak az adományukat és munkájukat:
Stanka Attila • Balaton Csaba • Helt Ferenc • Pintér József • Pintérné Helt Mária • Szabó László • Ferenc István • Lippert Ferenc • Diósi Zsuzsi • Barta Andrea • Svehlik László • Guba Georgina • és az önkormányzat dolgozói
Anikó Fotó • Balatonfői Szövetkezeti Zrt. • Balaton-Táj Építész Iroda Kft. • Botka Endre • Detherm Kft. • Ékszer Arzenál
• Ép-Man Kft. • H-Eltronik Kft. • Ibolya vendégház • Varga László • Karamell Cukrászda • Kiss-Mé Kft. • Kokojev Dániel •
Konstruktív Mérnöki Iroda Kft. • Kugler Pincészet • Lamoli István • LBV-Humán Kft. • MAVA-PLAN Kft. • Németh Géza •
Öcsi Cukrászda • Palángi Attila • Palota-Vidék 2000 Zrt. • Papp László • Rapali Mihály • Stanka Attila • Stanka Erika • S-tér
Kft. • Strausz Péter • Szabó László • Szikla Élményfarm • SZLW Kft. • Tési Fennsík Vadásztársaság • Verebné Hegedüs Rita •
Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. • Zana Imre • Alba Pláza Székesfehérvár • Balaton-felvidéki Nemzeti Park • Balatoni Bob
Szabadidőpark • Ez+Az Kft. • Guba Georgina • Képesfa Ebt. • Kristóf Mariska • Sziráki Judit • Mária Gumiszolgáltató Kft. •
Múlttal a Jövőért Egyesület • Németh Söröző • Ovádi Péter • Rotter László • Rotter Vivien • ifj. Varga László • Kovács Ákos •
THURY-VÁR Nonprofit Kft. • Vadex Mezőföldi Zrt. • Velencei Tavi Kft.

Magyarok Kenyere
Nyár közepén, július 26-án meghitt rendezvénynek lehetett résztvevője az, aki
felfigyelt a plakátok ünnepségre hívó
szövegére.
A Veszprém Megyei Agrárkamara
elnöke, Sövényházi Balázs úr úgy gondolta, hogy Tés, a tési szélmalom méltó
helyszíne lenne a Magyarok Kenyere
program megyei búzagyűjtő akciójának
meghirdetésére. Csütörtök délelőtt lévén
nem számítottunk tolongó ünneplőkre, mégis szép számban összegyűltünk
a megadott helyszínen. Jól mutatott a
malom körül a tési gazdák által adományozott tömött búzászsákok sora, remek
hátteret biztosítva az ünnepi beszédeknek, műsoroknak. Nem tudom, mikor
lesz még egyszer ilyen lehetőség, de ha
lesz, azt javaslom mindenkinek, hogy
feltétlen jöjjön el!

Végül ezúton is szeretném megköszönni Varga László, ifj. Varga László,
Lajkó Ferenc, ifj. Lajkó Ferenc, Bódai
Sándor, ifj. Bódai Sándor, Kövi Lajos,
Hajós Kálmán, Rotter László, Rotter Szabina adományát. Köszönöm, hogy hoz-

Gólyahír
Szeretettel köszöntjük
legifjabb lakosunkat,

Ráski Rékát.

Édesanyja: Bátor Dóra.
Sok boldogságot és jó egészséget
kívánunk neki és családjának!

zájárultak az akció sikeréhez, és így idén
már a tési gazdák búzája is bele lett sütve
a Magyarok Kenyerébe!
Fodor-Bödös István
polgármester

A tési

Bakony Virágai Népdalkör
szeretettel várja
az énekelni tudó és szerető
fiatalokat és idősebbeket
egyaránt!
A próbák péntekenként
18 órától kezdődnek.
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Ünnepeljünk együtt!
Tés Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt

2018. október 23-án 16 órára
az 1956-os forradalom és szabadságharc
kezdetének 62. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepségre.

Fellépő:
Széllelbéleltek énekegyüttes
Helyszín:
Faluház (iskola) nagyterme

„Mégis” sikeres közös pályázat Jásddal
A februári Tési Híradóban említettük,
hogy van egy beadott közös pályázatunk
a szomszéd településsel, és az esélyeket
latolgatva nem voltunk túlságosan bizakodók. A falunap előtti napokban aztán
jött egy nagyon lelkesítő hír, miszerint a
döntéshozóknak tetszett a közös anyag
és támogatásra méltónak találták. Azóta
a támogatási szerződéseket is aláírtuk
és megkezdődött a projekt előkészítése.
A hivatalos neve: TOP5.3.1-2016 „Közösségfejlesztés a Bakony Keleti kapujában”. A címből is jól kivehető, hogy
ezúttal nem látványos beruházásról van
szó, hanem aprólékos közösségépítő
tevékenységről. Megkíséreljük e pályázat adta anyagi támogatást hosszútávú
közösség- és identitáserősítő célokra
felhasználni. Alapvető elvárása a döntéshozónak, hogy a lehető legszélesebb
körben szólítsuk meg a lakosságot. Ezért
elengedhetetlen, hogy lakossági fóru-

mokat, beszélgetéseket, adatgyűjtéseket
szervezzünk, így az elkészült cselekvési
terv a lehető legszélesebb bázisra épülhet. Szeptember 12-én már volt is egy lakossági fórum e témában. Nem voltunk
sokan, de értékelhető, az induláshoz elegendő résztvevő jelent meg.
Még az alábbi időpontokban tervezünk „együttgondolkodó” fórumokat:
2018. október 31., november 21., december 12. a Faluházban (iskola). A
pontos kezdéseket még nem tudjuk,
valószínűleg koraeste, 17–18 óra körül
várható. További információkat majd a
közösségi oldalon és plakátokon fogjuk
közölni a tisztelt érdeklődő és aktív lakosokkal. Ezúton is kérünk mindenkit,
hogy vegyen részt ezeken a beszélgetéseken, hiszen mindenkinek lehet egy jó
ötlete, gondolata, véleménye. Nem túlzás: a mi falunk jövőjéről van szó, arról,
hogyan szeretnénk itt közösségben élni

egymással. Mi lenne az, ami összetart,
identitásunkban megerősít minket.
A pályázaton belül megvalósítandó
tervek között szerepel egy új, szakértők
által megírt Tésről szóló könyv, egy professzionálisan megalkotott tési dal, de
akár nevezhetjük tési himnusznak is, valamint a Népdalkörnek egy új CD elkészítése. Ezen kiadványokat minden tési
családnak díjmentesen el fogjuk tudni
juttatni, hiszen ez is támogatott a pályázatban. Természetesen további kisebbnagyobb elemek is szerepelnek a nyertes
anyagban, de ezek majd a közös munka
közben, annak gyümölcseként fognak
végleges formát ölteni. Ugye már értik,
miért jó, ha minél többen veszünk részt
az alkotás folyamatában? Várjuk önöket
szeretettel és lelkes izgalommal!
Fodor-Bödös István
polgármester
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Szépkorúak köszöntése
Augusztusban két szépkorú hölgyet is
köszönthettünk.

Gergelyfi Vilma néni
és

Keller Ferencné Margit néni

egyaránt a
95. életévét töltötte be.
Szerencsére mindketten jó egészségnek
örvendenek és reméljük, ez még jó ideig
így is marad! Isten éltesse őket sokáig,
hogy minél tovább élvezhessék szép családjaiknak gondoskodó és tiszteletteljes
szeretetét!
Fodor-Bödös István polgármester

Bemutatkozás
Kajuha Erika vagyok, óvodapedagógusként 2018. augusztus 16-tól dolgozom a Tési Napsugár Óvodában.
Az eltelt másfél hónap alatt módomban állt megismerni a tési óvodás gyermekeket és szüleiket, és úgy érzem, hogy
sikerült elfogadásra és befogadásra találnom az új környezetben.
Magamról annyit mondanék: kislánykorom óta arra készültem, hogy ,,óvó
néni” legyek és ezen elhatározásom mellett mind a mai napig kitartok, szeretem
a munkámat a legjobb tudásom szerint
végezni. A szakmai fejlődés érdekében
folyamatosan képzem magam, és figyelemmel kísérem a korszerű pedagógiai
ismereteket, hogy azt a munkámba beépíthessem a gyermekek harmonikus
fejlesztése érdekében.
Zemplén megyéből származom, Tokajban végeztem, a Tokaji Ferenc Gimnázium és Óvóképző Szakközépiskolában, majd főiskolai képzésen a Wargha
István Pedagógiai Főiskola hallgatója
voltam.
1993 óta Székesfehérváron éltem és
dolgoztam, 25 éven át a Szivárvány Óvodában. Ez idő alatt elvégeztem a felsőfokú óvodapedagógus képzettség mellé
a fejlesztő-differenciáló szakpedagógus
szakot a Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Főiskolai karán, ahol 2005-ben
szereztem szakvizsgát.
A munkámat érintő feladatokkal kapcsolatban részt vettem minőségirányítási, informatikai, angol nyelvi, munkavédelmi felelős továbbképzéseken, és ez
év januárjában megismertem a Polgár
Judit által kifejlesztett sakkjátszótér-képességfejlesztő programot, melyet ki

fejezetten az óvodás korú gyermekek
részére fejlesztettek ki és vezettek be
fővárosi óvodákban. Tapasztalataimat és
megszerzett tudásom szeretném Tésen
a gyermekek szolgálatában kamatoztatni, mert hiszem és látom, hogy az itteni
gyermekek is képesek kibontakoztatni
jó képességeiket, melynek birtokában
építő tagjai lesznek felnőttként is a helyi
közösségnek, ahol nevelkednek.
Fontosnak tartom az elfogadásra és
toleranciára való nevelést, hiszen sokan
vagyunk és sokfélék, de minden szín elfér a világ széles festőpalettáján.
,,A gyermeknevelés és tanítás során
az a legfontosabb, hogy a gyermek mindig tudja, hogy akkor is szeretik Őt, ha
nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez egy olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyermek megérez: hogy hisznek benne!... Tévedhet és
hibázhat, nem kell tökéletesnek lennie,
mert a világ sem az.” (Tari Annamária)
A Tésen élő emberek, felnőttek és
gyermekek kultúra iránti igényét szolgáló egyik fontos intézményének, a
Könyvtár üzemeltetésének a lehetőségét
is nagyon szép és hálás feladatnak tartom, ezért szívesen vállalom és kívánom
a jövőben helyi közösségi térként működtetni.
A könyvtár nagyon jó adottságokkal
rendelkezik ahhoz, hogy minden korosztály számára programoknak, szervezett foglalkozásoknak tudjon helyet és
teret adni. Szeretettel várom a nyugdíjas
korosztályt olyan összejövetelekre, ahol
mint klub tudnak működni, tartalmas
tevékenységgel, a saját kedvtelésüknek
megfelelő tartalmas időt eltölteni.

A gyermeksarok mind az óvodások
könyvtári foglalkozásainak, mind az
óvodás kor előtti korosztálynak a szülővel együtt helyet kínál ringató, játszó
foglalkozásokra.
Az iskoláskorú gyermekek számára
a számítógépes programok használata,
vidám társasjátékozás, kártyázás, sakkozás lehetősége biztosított.
Az ünnepekre való készülődés jegyében szeretnék adventi – és húsvéti kézműves foglalkozásokat szervezni, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt (pl.
adventi koszorú készítése).
A helyi élet és kultúra színesítése érdekében szándékomban áll kiállításokat, felolvasó esteket, könyvbemutatókat szervezni, ahová minden érdeklődőt
szeretettel várok.
Nagyon szeretném, hogy a könyvtári
készlet bővítése során jelezzék igényeiket, hogy milyen kiadványokat forgatnának szívesen, és ezt igyekszünk beépíteni a beszerzés során.
A könyvtár iránt érdeklődők számára
egy könyvbarát csoportot hozok létre,
ahol mindig aktuális információval tudok szolgálni a könyvtári élettel kapcsolatban.
A könyvtár nyitvatartási rendje
a következő módon változik:
Kedden, szerdán, pénteken
16.30–18.30 óráig,
szombat 9–11 óráig.
A könyvtár nyitvatartását az igényeknek megfelelően szeretném alakítani,
lehetőséget tudok biztosítani rendkívüli
alkalmakra is a programok tükrében.
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A tési Moccanj Sportpark átadása
2018. július 14-én történt…
Polgármester úr felkérésére segédkeztünk Sersztnyev László testnevelő
kollégámmal együtt az átadáson.
Nagyon örültünk a lehetőségnek, hiszen így nem csak az eszközöket tudtuk
bemutatni, hogy hogyan lehet használni
őket, hanem el tudtuk mondani: fontosnak tartjuk a rendszeres testmozgás
mellett a helyes étrendet.
Egy ilyen létesítmény egy újabb közösségi tér, ami egy találkozási pont is
egyben. Lehetőséget ad fiatalok és idősek
között a kommunikációra. Manapság ez
a fajta kapcsolat egy fontos szempont,
hiszen a fiatalok nem szívesen mozdulnak ki saját virtuális terükből. Így ez egy
lehetőség arra, hogy a fiatal kimozduljon és találkozhasson ez a két korosztály
egymással.
A szakszerű bemutatást Ludszky
Zsolt és testvére Tamás segítette, akik
többszörös magyar bajnok karatésok.
Jó volt látni, hogy az egykori tanít-

gás annak köszönhetően, hogy egykor
valaki megszerettette velük, már az is
nagy eredmény.
Tudjuk, hogy aki egészséges, aktívabb
és sikeresebb életet, más minőségű életet élhet. A sportnak nem csak kikapcsoló, hanem fejlesztő hatása is van. Igényel
bátorságot, ügyességet, erőt, kitartást és
lelkesedést. Jó hatással van a mozgás a
tanulásra és – nem elhanyagolható módon – hatással van a tanulási képességekre.
Kérünk mindenkit, vigyázzunk erre
a szép létesítményre az óvodás korú fiatalok felnőttek segítségével használják
a területet. A felszerelés maximálisan
120 kg tömeget bír el. Próbáljunk közösen odafigyelni a szakszerű használatra,
hogy minél tovább megmaradjon ez a
szépen kialakított park.
Fontos megjegyezni, hogy lehetőség
szerint ne vigyük fel a kavicsot, mert az
nem tesz jót a felületnek. Ez közös érdek,
mert ez a park érték!

vány, az édesanya, akinek a gyermekei
ilyen sikeres sportolók lettek, még ide is
elhozta a fiúkat, támogatja őket mindenben. Lehet, hogy ez a sportpark újabb tehetségeket indíthat el a sikerek felé, de
ha csak az életük részévé válhat a moz-

Az átadáson sok ügyes kisgyermeket
láttunk, akik örömmel próbálták ki ezeket a sportszereket. Nagyon kedvelt volt
a trambulin, ahol ügyesen szökdeltek és
a különböző mászókákon is szívesen,
otthonosan mozogtak.

Köszönet illeti Ovádi Péter urat, aki a
terület országgyűlési képviselője, és szintén részt vett az avatáson. Átadási beszédében megemlítette, a mai világban milyen fontos, hogy a nyugdíjas korosztály
és a fiatal közelebb kerüljön egymáshoz.
A sport közösségteremtő erővel is bír,
erősíti az összetartozás érzését és szorosabbá fűzi a családi kötelékeket is.
A szabadtéri parkban az egymást
követő generációk együtt tölthetik el a
szabadidejüket a jó levegőn, amivel Tés
egyébként rendelkezik. A képviselő úr
megemlítette, hogy a kormányzat kiemelten kezeli és fő célkitűzése, hogy
folyamatosan növelje a rendszeresen
sportmozgást végzők arányát és a helyek
kialakítását. A magam és a megjelentek
körében örömmel hallottuk ezt, hogy
ilyen lehetőségek lesznek a közeljövőben. A polgármester úr is megemlítette,
hogy újabb sportolási hely kerül kialakításra felnőtteknek. Így a falu lakossága
az egészséges táplálkozás mellett a napi
sportolással még többet tud tenni az
egészségéért. A település lakossága pedig reménykedhet, hogy újabb nagyra
hivatott sportolók kerülhetnek ki a falu
közösségéből, mint egykoron Bogár Pál
kosárlabdázó, akit egyben a falu díszpolgárrá fogadott.
Fiatalok, itt a lehetőség, hogy edzetté
és akár kiváló sportolókká váljatok!
Minden kezdet nehéz, de minden,
amit gondolunk megvalósítható, csak
nap mint nap tenni kell érte! Én jó tevékenységet, kitartást kívánok mindenkinek, aki az egészséget választja!
Mozgással az egészségért!
Köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy leírhattam gondolataimat.
Lepsényi Klára
középiskolai testnevelő tanár

Árvalányhaj Néptánccsoport sok szeretettel várja új tagjait!
Amit kínálni tudunk:
Jó társaság
Zene
Tánc
Hagyományőrzés

Fellépések
Tábor
Játék
Energia

Próbáink:
Minden hétfőn, 17 órától
az Iskola épületében.

Gyere,
légy egy jó csapat tagja!
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Új évad a Petőﬁ Színházban

Örömmel értesítjük a falu színházlátogató közösségét, hogy a Veszprémi
Petőfi Színház ígéretéhez híven erre
az évadra is biztosította számunkra a
kedvezményes bérleteket. E kedvező
ajánlatot mérlegelve szeptember 23-ai
ülésén a képviselő-testület egyhangúlag
támogatta azt a javaslatot, hogy ismételten vásároljunk 46 db bérletet, elősegítve a tési lakosok kulturált szórako-

zását. Így tehát újból nekilódulhatunk,
felvehetjük a szép ruhát és emelkedett
hangulatban járhatunk színházba. A
buszjáratot természetesen megszervezi
az önkormányzat a bevált rendszer szerint.
Mire ez az újság az önök kezében lesz,
már túl is leszünk az első, minden bizonnyal sikeres előadáson: Nóti Károly–
Fényes Szabolcs–Szenes Iván: NYITOTT

ABLAK című zenés játékán, melynek
rendezője: Szilágyi Tibor.
De, hogy lehessen tudni, mi vár még
ránk, felsoroljuk a többi darabot:
– Csiky Gergely: A NAGYMAMA –
vígjáték, rendező: Rátóti Zoltán
– Szurdi Miklós–Szomor György–
Valla Attila: DIÓTÖRŐ ÉS EGÉRKIRÁLY – musical, rendező: Oberfrank Pál
– Moliére: TARTUFFE – komédia,
rendező: Marton László
– Dan Gordon: ESŐEMBER – rendező: Anger Zsolt
Mint ahogy tavaly, idén is csak hónapról hónapra tudjuk meg a következő időpontunkat. Így sajnos nehéz előre tervezni, de ezzel nem tudunk mit kezdeni, el
kell fogadnunk. Viszont az biztos, hogy
csütörtöki napokra fog esni, mint tavaly.
Aki eddig még egy előadáson sem volt,
de idén szeretne csatlakozni, kérjük, jelezze Gyurik Zsuzsinál az 589-431 vagy a
06 30/376-9841 telefonszámok egyikén.
Fodor-Bödös István polgármester

Teljesítménytúra Tésen
Negyedik alkalommal rendezi meg a
Gaja-völgy Egyesület Tésen, ezen a csodálatos bakonyi környéken a teljesítménytúráját, melyen két külön világot
ismerhet meg minden résztvevő.
Az egyik a meseszép Gaja-patak szurdokvölgye, ahol a túra egyik legszebb
látványossága, a Római fürdő található,
a másik egy meseszép bakonyi táj, tanösvénnyel, helyenként a még érintetlen
természettel.

A bátrabbak a legnagyobb, 50 km-es
távon indulva áthaladnak a csodálatos
Burok-völgyön is, majd megpihenhetnek Bakonykútiban egy meglepetés ellenőrző ponton (EP).
Az útvonal érinti a Széchenyi Zsigmond-kilátót, a Római fürdőt, a Burokvölgyet, valamint az Erdei Szentélyt és a
misztikus Hamuházat.
Az egyre népszerűbb rendezvény
évről évre több túrázót vonz a telepü-

lésünkre és a környékünkre, akikből
gyalogosan vagy kerékpárral visszatérő
vendégek lesznek.
A túra időpontja 2018. október 20.
reggel 7 órától este 21 óráig.
A tési lakosoknak a szervezők az idei
évben kedvezményt is adnak a nevezési
díjból!
Suhajda László
szervező

