
 
 

HIVATALOSAN IS ÁTADTÁK 

Május 7-én hivatalosan is átadásra került a „tési út” Magyar Falu Programban felújított 1,6 
km-es része. A Csőszpusztára bevezető szakaszt immáron korlátozások nélkül használhatjuk 
és bízunk benne, hogy ez sokáig így marad. Azért a száguldozástól óva intenénk mindenkit, 
hiszen a vadak ugyanúgy jelen vannak a területen. Az átadón alkalom nyílott rövid 
egyeztetésre Ovádi Péter képviselő úrral és Fekete János Magyar Közút Veszprém megyei 
igazgatójával. Megerősítették azt az információt, miszerint a maradék szakasz is támogatást 
nyert, sőt a Csőszpuszta-Tés közötti út is fel lesz újítva. A tervek már készülnek és a 
közbeszerzések után várhatóan a jövő tavasszal nekilátnak a munkálatoknak. Köszönjük 
Ovádi Péter képviselő úrnak, és Gyopáros Alpár kormánybiztos úrnak, hogy a tési út oly 
régóta várt felújítását minden erejükkel támogatják. (fotó: Szabó Péter Dániel) 

 
TÁJÉKOZTATÁS A HÁZIORVOSI ELLÁTÁSRÓL 
Egyeztetve Gergelyfi Vilma doktornővel úgy döntöttünk, hogy az eddig működő rendszert 
továbbra is fenntartjuk, tehát, aki személyesen kíván a rendelésen részt venni, az a rendelő 
előtt várakozik. A rendelőbe belépés behívással, egyesével, maszkban és kesztyűben a 
kisvárón keresztül lehetséges. A telefonos időpontkérésre is van lehetőség, de csak rendelési 
idő alatt. A receptíratás is az eddigi módon működik, telefonon, vagy a rendelő 
postaládájába elhelyezve. Doktornőék az elkészült recepteket elektronikus adattárba 
helyezik, így azokat bármelyik patikában ki tudják váltani a TAJ szám megadásával. 

SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK 
A kormány döntése alapján -„a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a 
szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.”- ismét 
engedélyezzük a szabadtéri sporteszközök használatát. A faluházban történő sportolást -
konditerem, ping-pong edzés- szintén engedélyezzük de csak tési lakosoknak. A 
konditeremben egyszerre maximum 3 fő tartózkodhat, a ping-pong edzéseken pedig 
maximum 6 fő vehet részt. Minden esetben be kell tartani a 2 méteres távolságot. Az 
eszközöket minden használat után alkoholos felületfertőtlenítővel fertőtleníteni szükséges, 
amit a sportolóknak saját költségen maguknak kell elvégezni! 



ZÁRTUK A FALUT 
Mindnyájan tudjuk, a május 1-ei hosszú hétvége után, a Kormány döntése alapján vidéken így Tésen is 
feloldották a kijárási korlátozást. Ennek értelmében már nem fogják a polgármesterek megkapni azt a 
különleges jogot, amit az előző néhány hétvégén kihasználhattak. Tovább már nem lesz módunk 
megakadályozni, hogy idegenek töltsék köztünk a szabadidejüket. Egyebet nem tudunk tenni, legfeljebb 
megkérhetjük őket, lehetőleg a falunk kívül kirándulgassanak. Minden esetre elmondhatjuk, példátlan 
összefogást eredményezett a „faluzárás”. Összeszámolva mindenkit -húsvéttól idáig- több mint ötven ember 
vett részt a feladat végrehajtásában. Sokak elmondták, sehol sem találkoztak ilyen jól szervezett élőerős 
védelemmel. Úgy gondolom Tés és Csőszpuszta teljes lakossága nevében mondhatok köszönetet a 
résztvevőknek, és büszkék lehetünk a csapatra a derekas helytállásért. Külön köszönetet szeretnék mondani 
Ferenc Istvánnak a Tési Polgárőr egyesület elnökének, hogy hétvégéről-hétvégére szervezte a védelmet, 
beáldozva az összes szabadnapját, irányította a szolgálatokat. Stanka Erika alpolgármesterünknek is külön 
köszönöm a segítséget, amiért szervezte a szolgálatok ellátását, hogy eljusson mindenkihez a felajánlott 
sütemény, csoki, víz, ami csak kellett.  
Vannak, akik kérték ne írjuk ki őket név szerint de azért ezúton is tudatjuk velük, hálásak vagyunk nekik. 
Köszönetképpen soroltassék fel mindazok neve, akik az elmúlt két hétvégén idejük egy részét a közösség 
javára fordítva vigyázták a tésiek nyugalmát és egészségét: 
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, Hivekovics Krisztián, Juhász István, Pintér József, Dr. Berki Balázs, Troják László, Troják Zoltán, 
Szűcs Gábor, Varga Renáta, Dávid Imre, Lippert Béla, Rabsánszky Ferenc, Sarkadi Gyula, Aigner László, Balogh 
József, Lebacq Felicián, Nikolausz Krisztián, Keller Zoltán 
Támogatók: (akik gondoskodtak kávéról, süteményről, miegymásról.) 
Stanka Károlyné Márti néni, Sáfrán Jenőné Csiri néni, Scheck Sándorné Ági, Fodor-Bödös Anita, Rotter 
Ferencné Rózsi néni, Helt Istvánné Gizi néni, Kristóf Mariska, Sziráki Judit, Lippert Ferencné, Varga Renáta, 
Lamoli István, Trojákné Hegedüs Beáta, Barta Andrea, Kutenicsné Izer Viktória, Tés Község Önkormányzata és 
dolgozói 
SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉS 
Rotter Ferenc a Tési Kishíradó nyújtotta lehetőséget kihasználva ezúton is BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT kíván 
szeretett feleségének, Rózsikának. Üzeni: „szíve minden vágya az, hogy még sokáig ünnepelhessenek együtt, 
és hogy a jó Isten tartsa még őket egészségben szép családjuk közepében”! Kedves Rózsi néni és Feri bácsi, 
mi is őszintén reméljük, hogy ez így lesz! Isten éltesse mindkettőjüket! 
GÓLYAHÍR 
Örömmel köszöntjük legújabb tési lakosunkat, Ráski Koppányt! Édesanyja Ráski Dóra, édesapja Ráski Roland. 
Gratulálunk nekik és jó egészséget kívánunk Koppánynak és szüleinek egyaránt! 

TÁJÉKOZTATÁS A KÉZTISZTÍTÓK OSZTÁSÁRÓL 

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosokat, hogy május 12-én (jövő héten kedden) reggel elkezdjük a kéztisztító 
folyadékok kiosztását. Minden családhoz eljuttatunk egy 0,5 literes flakon kézfertőtlenítő habszappant családi 
használatra, és egy 0,12 literes flakon alkoholos kéztisztítót eseti használatra. Kérjük, figyeljék 
önkénteseinket, kollégáinkat. Előre kérek minden olyan kedves lakost, aki esetleg kimarad az osztásból 
jelentkezzen és pótoljuk a csomagot. Esős idő esetén elhalasztjuk az osztást és a következő derűs napra 
tesszük! 

PALÁNTÁK RENDELHETŐK 

Kedves Tésiek! Május közepétől palántákat (paradicsom, paprika) vásárolhattok tőlünk a Csőszpuszta 30. 
alatt 250-350,- Ft közötti áron. Előrendelést a tesizoldsegkert@gmail.com e-mail címen vagy a +36/30-725-
2881-es telefonszámon veszünk fel. A palántákat kérés esetén házhoz is szállítjuk. Palántáinkat igyekszünk 
környezetbarát módon nevelni, ezért azokat papírba csomagoljuk, amivel együtt is elültethetők. Tési Csősz 
Farm: Hertelendi-Feith Nóra 
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