MASZKOKAT OSZTUNK
Tés Község Önkormányzat Képviselő-testülete a járványügyi helyzetre való tekintettel úgy határozott, hogy
a lakosság védekezését megkönnyítve és elősegítve - saját költségén - védőeszközöket szerez be. Ennek
megfelelően maszkot és kézfertőtlenítőt osztanánk ki a faluban minden 18 év feletti lakossal számolva. A
maszkokat már sikerült megvásárolni, azt a napokban az Önöktől visszaérkezett adatok alapján összerakjuk
és kihordjuk. A kézfertőtlenítőt -a remélttől eltérően- sokkal nehezebb beszerezni ekkora mennyiségben,
így azon még dolgoznunk kell, de nem adjuk fel! Továbbá egyeztetünk a maszkok kereskedőjével, hogy a
későbbiekben a lakosok milyen módon vásárolhatnak az általuk forgalmazott maszkokból. Amint megvan a
megoldás, jelezni fogjuk Önöknek.
Ehhez kapcsolódóan ismételten szeretnénk kérni, hogy aki önkéntes munkát tudna vállalni, keressen
bennünket, mert adott esetben – mint például a maszkok csomagolása és kihordása - kellene a gyors és
hatékony segítség. Mindazonáltal köszönjük annak a három embernek a felajánlott segítségét, akik az előző
Tési Kishíradóban megjelent felhívásunkra jelentkeztek, bár szeretnénk remélni, hogy nem csak ők hárman
képesek segítséget nyújtani!
Fodor-Bödös István
KÖSZÖNET A POLGÁRŐRÖKNEK ÉS A LELKES CIVILEKNEK
Immáron a második hétvégén éltünk a Miniszterelnök úr adta lehetőséggel, így védve településünk lakóit.
Az ünnep alatt és most is csak az átmenő forgalmat engedtük be a faluba. A rokonlátogatást nem kívántuk
korlátozni, azt meghagytuk a lakosok saját felelősségére, de meg kell jegyeznünk, a szolgálatot teljesítők
észrevételei alapján nagy volt a családi jövés-menés. Ez nem kifejezetten szerencsés magatartás a
tekintetben, hogy a Tésen kívülről érkezők számát szeretnénk a lehető legkisebb mértékűre korlátozni,
ezáltal is csökkentve a vírus bekerülésének esélyét. Ezúton kérünk minden felelősen gondolkodó tési
családot, hogy igyekezzen betartani a kijárási korlátozás szabályait, lehetőleg ne fogadjanak vendégeket, és
ők se menjenek látogatóba. (folytatás a 2. oldalon)

A Ferenc István elnök úr vezette tési polgárőrök és a melléjük állt önkéntesek kitűnő szervezettséget
mutattak. Minden nap reggel nyolc órától délután hat óráig teljesítettek szolgálatot két váltásban.
Váltásonként 5-6 fő irányította a Tésre érkezőket. Elnök úr gyakorlatilag mindegyik hétvégét elejétől a végéig
szolgálatban töltötte, ellenőrizte Csőszpusztát, és összekötötte a két ellenőrzési pontot. Ezért külön
köszönet illeti, és a családját is, amiért elfogadták ezt a nem túl családbarát helyzetet. Rend volt a faluban,
elértük a tervezett célt, hogy idegenek ne tartózkodjanak a lakott területen belül. Köszönetképpen legyenek
név szerint is megemlítve mindazok, akik valamilyen módon hozzájárultak a feladat sikeres végrehajtásához.
Polgárőrök:
Dénes István, Hajas József, Helt Zoltán, Karker Károly, Ifj. Keller Zoltán, Kiskőrösi László, Ifj. Lippert Ferenc,
Lovas Balázs, Németh Tamás, Pilka Péter, Schekk Róbert, Schekk Zsolt, Stanka Attila, Zugor István
Önkéntesek:
Ifj. Hajas József, Somogyi Ármin (vadőr), Hivekovics Krisztián, Juhász István, Pintér József, Dr. Berki Balázs,
Nyitrai József, Troják László, Dávid Imre, Lippert Béla, Rabsánszky Ferenc
Támogatók: (akik gondoskodtak kávéról, süteményről stb.)
Stanka Erika, Stanka Károlyné Márti néni, Sáfrán Jenőné Csiri néni, Fodor-Bödös Anita és Tés Község
Önkormányzata
Nem tudjuk, hogy a következő hétvégékre is megkapjuk-e ezt a rendkívüli felhatalmazást, ha igen, akkor
ismét számíthatnak ránk, számíthatnak ezen polgárőrökre és önkéntesekre. Azonban úgy véljük, közös
érdekünk Tés védelme, ezért további önkénteseket szeretnénk toborozni. Ha valaki más is érzi ezt a
felelősséget, és részt kívánna venni ebben a feladatban, kérjük, jelentkezzen Ferenc István elnök úrnál a 30/
710-4722 telefonszámon. Előre is köszönjük!
Fodor-Bödös István
PSZICHOLÓGIAI KONZULTÁCIÓ DÍJMENTESEN
A jelenlegi járványügyi helyzet, a bevezetett szigorú rendelkezések következtében a bezártság, a társas
kapcsolatok hiánya, a bizonytalanság, a családokra nehezedő nyomás, a megnövekedett stressz, számos,
eddig nem tapasztalt pszichés problémát hozhat felszínre. A Térségi Népjóléti Gondozási Központ
pszichológus munkatársa, Kárpáti Ágnes tanácsadó szakpszichológus szeretné felkínálni segítségét.
Amennyiben szeretné ingyenes, online/telefonos pszichológiai konzultáció lehetőségét igénybe venni,
kérjük, hogy az alábbi telefonszámok egyikén jelentkezzen: 06-70/332-1318, 06-20/509-7804
Kollegáink rövid adategyeztetés után tájékoztatják önt a kapcsolatfelvétel módjáról.
Térségi Népjóléti Gondozási Központ
SZÉLESSÁVÚ INTERNET
Az elmúlt hetekben gyakran láthatták a DIGI telekommunikációs vállalat munkatársait jönni-menni a
faluban. Többen meg is kérdezték tőlünk, hogy mit szerelnek, milyen zsinórokat húznak ki. Örömmel közlöm
a település lakóival, hogy a szélessávú internet vezetékeit szerelik, tehát van remény, hogy hamarosan mi is
gyors „netet” használhatunk. Viszont mindenkinek tudnia kell, hogy ettől még nem lesz automatikusan
szélessávú szolgáltatása. Mindenkinek új szerződéseket fognak felajánlani, és ezek megkötése után lesz
elérhető a gyorsabb és korszerűbb internet. Várhatóan kedvezőbb áron egyben lesz TV, telefon és internet.
Amint közelebbi információnk lesz, közzé fogjuk tenni. Addig is legyenek türelemmel, és figyeljék a
postaládájukat, hátha érkezik az új szerződésre vonatkozó levél!
Fodor-Bödös István
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