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Kézilabda 

A 2006-2007-es tanévben két nyolcadik osztály fejezte be általános iskolai 
tanulmányait a Kisfaludy Károly Általános Mûvelõdési Központban. A 8.a 16, a 
8.b 22 fõvel búcsúzott.
Az elmúlt négy évben számtalan közös élményben volt részünk, az iskolai 
kirándulásoknak és a nyári táborozásnak köszönhetõen, melyeket sosem felejtünk 
el. Voltak nehéz, küzdelmes percek, de együtt minden akadályt sikerült legyõzni. A 
tanulók valamennyien felvétel t  nyertek gyõri  gimnáziumokba,  
szakközépiskolákba és szakiskolákba. Lesz közöttük, révais, jedlikes, krúdys, 
barossos és folytathatnánk a sort. Reméljük, megállják helyüket a választott 
iskolában, szorgalmuk nem lankad és öregbítik iskolánk hírnevét. Ezúton szeretné 
a két nyolcadik osztály osztályfõnöke Joó Erika tanárnõ, Bánfiné Papp Cecília 
tanárnõ és az egész tanári kar a ballagó diákok búcsúzó ajándékmûsorát 
megköszönni. Szépen feldíszített tanterem, terített asztal, ünneplõbe öltözött 
gyereksereg és meghatódott szülõk várták az osztályokban tanító tanárokat. 
Köszönetünket fejezzük ki a szép szavakért, gondolatokért, versekért és 
ajándékokért.
Szeretnénk megköszönni a szülõknek, hogy ránk bízták gyermekeik nevelését és 
oktatását, áldozatos munkájukat. 4 évig figyelemmel kísérték tanulmányi 
elõmenetelüket, és mindenben támogatták, segítették õket. Ha kellett papírt 
gyûjtöttek, drogmentes elõadásra mentek, futottak, mûsort szerveztek, családi 
esten részt, tombola tárggyal támogattak bennünket. A 4 év alatt példaértékû 
volt az a támogatás, amit kaptunk tõlük, és ezt talán kellõképpen megköszönni sem 
tudjuk.
Kedves Tanítványaink! Kívánunk Nektek sok-sok szorgalmat, kitartást álmaitok 
megvalósításához. Szüleiteknek jó egészséget és türelmet, hogy továbbra is 
támogatni tudjanak Benneteket!

„A patak és a szikla összecsapásakor, 
mindig a patak kerül ki gyõztesen.
Nem az ereje, hanem a kitartása miatt.” (J. Braun)     

Joó Erika és Bánfiné Papp Cecília tanárnõk

vettek 

B ú c s ú z u n k 

A 2007-es év sok munkával kezdõdött, mert a tavasz több versenyre és bemutatóra adott lehetõséget.
Március 3-án Pannonhalmán került megrendezésre a kezdõk versenye. Itt az elsõ osztályosokkal és azokkal a kislányokkal vettünk részt, akik 2006 
szeptemberétõl lettek az egyesület tagjai. Hat számban indultunk és ebbõl 3 elsõ, 2 harmadik helyezést értünk el. Az egyéniben Simon Katalin a junior, Kovács 
Patricia a cadett korcsoportban lett elsõ, párosban Simon Katalin és Ezres Alexandra állhatott a dobogó legmagasabb fokára. Párosban harmadik helyezett lett 
Juhász Réka és Csizmazia Laura, negyedik Török Dzsesszika és Kónya Kitti. Az egyéniben a mini korcsoportban Kónya Kitti IV., Török Dzsesszika V., 
Csizmazia Laura VI., Juhász Réka VII. helyezett lett. A mini korcsoportban az elsõ osztályos csapat bronzérmet kapott. 
Nagy örömmel térhettünk haza a versenyrõl. Nem pihenhettünk, mert április 14-én mi rendeztük a X. területi Twirling és Majorette találkozót, ahol a csapatok 
versenyére került sor. Több mint 300 majorettes töltötte meg a sportcsarnokunkat. A sok munka nem volt hiábavaló, mert szépen fennakadás nélkül zajlott le a 
találkozó. Itt is örülhettünk, mert a junior korcsoportban a Golden Girls csapat egy elsõ két második és egy harmadik, a cadett korcsoportban a Girls csapat 
szintén egy elsõ és egy második, míg a Dittli Girls csapat egy második és egy negyedik helyezést ért el. Április 28-án Várgesztes adott otthont az Országos 
Sportwirling versenyének. Itt Király Viktória és Hunyadvári Klaudia képviselte egyesületünket még pedig nagy sikerrel! Viktória országos elsõ helyezett, 
Klaudia pedig VI. helyezett lett. (folytatás a 7. oldalon)

Európaszerte csillogó mazsorettek
 Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl

Megyei Majorette találkozó és veterán jármûvek találkozója
A programból:

Veterán jármûvek felvonulása a város utcáin
Majorettek felvonulása a Fõ utcán, majd a Sportpályán a vendég csoportok és zenekarok közös 

mûsora
Judó bemutató, Divatbemutató, Alfa Fittness tánccsoport
Kisfaludy ÁMK Énekkara, Téti „Hajnalcsillag” Dalkör

Téti Ifjúsági Fúvószenekar
Gyõrszemerei Néptánccsoport, Tûzoltó bemutató

Capuccinó Együttes
Tüzijáték, bál, borsátor, ugrálóvár, játszóház

asárnap fogathajtó verseny a Rábaparti 
Lovasklub szervezésében

2007. augusztus 26., v

2007. augusztus  25. Városnap



- Tét Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát
- A Kisfaludy Károly Általános Mûvelõdési Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. 
Döntött arról, hogy:
- pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 

HÖF-CÉDE felhívásra az INO, orvosi rendelõk, labor épület felújítására fejlesztésére, 
valamint a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak 
burkolatfelújításának támogatására - Bartók B. u II. szakasz és Kisköz ,

- az Önkormányzat tulajdonában lévõ Gyenesdiási üdülõt 2007-ben  üzemeltetésre bérbe adja,
- Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ helyeként a “Süke iskola” ingatlant jelöli ki,
- Tét városban mûködõ civil szervezeteket az alábbiak szerint támogatja:

Civil szervezet Támogatás (Ft)

Diabetes Klub 20.000
Csillagfény Téti Majorette Egyesület 250.000
Együtt Egymásért Egyedül élõk és Nyugdíjas klub 30.000
„Életet az Éveknek” Téti Nyugdíjas Klub 90.000
Énekkar 40.000
Játszóház 20.000
Lovasklub 50.000
Máltai Szeretetszolgálat 20.000
Polgárõrség 300.000
Sokoróaljai „Segítõ Kéz” Közhasznú Egyesület 30.000
Téti Fiatalok Szellemi és Testi Fejlõdéséért Alapítvány 30.000
Téti Hagyományõrzõ Közhasznú Egyesület 40.000
Téti Ifjúsági Fúvószenekar 600.000
Téti Kézilabda SE 250.000
Téti Sportkör 580.000
Tûzoltó Egyesület 600.000
Vívó Egylet 50.000

Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje: 

hétfõn 8.00 - 12.00 óráig
kedden 13.00 - 16.00 óráig
szerdán 8.00 - 12.00 óráig 

13.00 -17.00 óráig
csütörtökön 8.00 - 12.00 óráig 

Pénteken nincs ügyfélfogadás.

Okmányiroda ügyfélfogadási 
rendje:

hétfõn 7.30 - 13.00 óráig 
kedden 7.30 - 12.00 óráig 
szerdán 12.00 - 17.30 óráig 
csütörtökön 12.00 - 17.30 óráig 

pénteken nincs ügyfélfogadás. 

Ipar települhetett 
volna Tétre!

Az Önkormányzat tulajdonában ipar 
telepítésére alkalmas, megfelelõ helyen lévõ 

és megfelelõ nagyságú földtulajdon nincs.
A befektetõ számára elfogadható terület 

tulajdonosai viszont olyan irreálisan magas árat 
kértek, hogy a befektetõ ezt nem tudta vállalni 

és elállt szándékától.

GPS-túrák a Sokorótól a Rábáig

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása megkezdte az Ausztria  
Magyarország INTERREG IIIA 3.2. intézkedése támogatásával megvalósuló „GPS-túrák a 
Sokorótól a Rábáig  Kerékpáros turisztikai együttmûködés” c. projektje megvalósítását.
„A pályázati program során egy újszerû fejlesztést hajtunk végre: lehetõvé tesszük, hogy a 
túraútvonalakat, a térségi látnivalókat nyomtatott térkép nélkül, GPS készülékbe rögzített 
útvonalon kereshessék fel a turisták.” - Mondta el Tompa Krisztián területfejlesztési 
referens, a projekt koordinátora.
A pályázat keretében beszerzett GPS készülékek a kistérség turisztikai szolgáltatóinál 
(szállásadóknál és vendéglátóknál) tesztelés céljából kerülnek elhelyezésre, melyeket a 
kistérségbe látogató turisták kipróbálhatnak. Sor kerül a túraútvonalak felmérésére és 
digitális rögzítésére, amelyek a kistérség internetes portálján / www.sokoroalja.hu / 
hozzáférhetõvé válnak. Szakmai workshop és konferencia szervezése mellett nyomtatott 
turisztikai kiadványok is készülnek, a tanulmányutak pedig a hazai és ausztriai partnerek 
tapasztalatainak megismerését szolgálják. 

Tét Város Önkormányzatának képviselõ testülete a 2007. április 25-én tartott ülésén elvi 
hozzájárulását adta, hogy Gyõrszemere község általános iskolája illetõleg óvodája a téti 
Kisfaludy Károly ÁMK tagintézményévé váljon.
Rendeletet alkotott Tét városban fizetendõ szemétszállítási díjakról (települési szilárd, 
biológiailag lebontható hulladék, szelektív hulladék).
Baranyai Lajos képviselõ úr lemondott mandátumáról, helyébe Borsó László képviselõ úr 
került.
Tét Város Önkormányzatának Képviselõtestülete a 2007. május 29-i ülésén 
- megválasztotta az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnökévé Borsó László képviselõ urat.
- elvi hozzájárulását adta Tét város rendezési tervének módosításához a golfpálya építési 

terveinek megfelelõen.
- elfogadta a Tét Város Önkormányzat módosított Közbeszerzési Szabályzatát,
- elfogadta a 2007-tõl 2010-ig terjedõ idõszakra vonatkozó Gazdasági Programot,
- elfogadta a Gyenesdiási üdülõ bérbeadásával kapcsolatos pályázati felhívást, beadási határidõ 

2007. augusztus 15. (További információ kérhetõ Csécs Angelika 96/461-193/20 
telefonszámon.)

- hozzájárult Tét, Szent István utca mart aszfalttal történõ beterítéséhez.
Rendeletet alkotott a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl 
és a közterületek tisztántartásáról.

FELHIVÁS!
Kérem, az önkormányzati 

hirdetõtáblákra ne helyezzen el 
magánhirdetést!

Amennyiben felhívásom eredménytelen 
marad, úgy a 218/1999. (XII. 28.) Korm. 
Rendelet 8.§. b.) pontja alapján 
50.000. Ft-ig terjedõ pénzbírsággal 
sújtható! 

Tét, 2007. május 10. 
    Bereczkiné Dr. Kovács Piroska

jegyzõ

Ö n k o r m á n y z a t i    h í r e k ,    t á j é k o z t a t ó k
Tét Város Önkormányzatának képviselõ testülete a 2007. április 12-én tartott ülésén 

határozatban fogadta el:

Tanulmányúton  Ausztriában
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K i s f a l u d y   K á r o l y   Á l t a l á n o s 
M û v e l õ d é s i   K ö z p o n t   h í r e i

Kovács Miklósné hosszú vakációra készül

"Elszaladt esztendõk,
Kopott, halvány emlék.
De a hála örök,
s úgy dobog a szívem,
mintha gyermek lennék.”

Tisztelt Tanárnõ! Kedves Gizella!
Tudtam, hogy nyugdíjba készülsz, de hihetetlen, hogy eljött ez a nap. 
Boldog vagyok, hogy a tanítványod és a munkatársad lehettem. 
1971-ben kerültél iskolánkba, s kezdtél matematikát tanítani nekem a 6. osztályban.
Megszerettem a tantárgyat. Szívvel-lélekkel, fáradhatatlanul magyaráztad az anyagot.
Ha kellett, ezerszer is elmondtad az egyenletmegoldás lépéseit.
Emlékszel a délutáni szakkörre? Egyszer az ablakon keresztül távoztunk a suliból, mert a 
takarító néni bezárta az egész csoportot.
Szerettünk, mert szigorú és igazságos voltál. Türelemmel, szeretettel foglalkoztál velünk. 
Aztán 25 évvel ezelõtt a kollégád lettem. Munkatársként mindig számíthattam a 
segítségedre. Igyekeztél a magad által állított mércének megfelelni, legfontosabbnak a 
személyes példamutatást tartottad. Tisztelem a tudásodat, a pontosságodat, kitartásodat, 
türelmedet. 
Tisztelt Tanárnõ! Kedves Gizella!
Áldozatos munkádat megköszönve kívánok nagyon jó egészséget, hosszú, boldog nyugdíjas 
éveket!

Tanítványod és munkatársad, Rendes Róbertné

Megérdemelt nyugdíjas évek 
Kovács Miklósné, Gizella 36 évet töltött el a Téti Iskola katedráján. Azon a katedrán, amit nem asztalosok készítettek, hanem saját maga 
épített, amelynek deszkái kiváló pedagógiai érzékbõl, magas szintû szakmai tudásból, 
mérhetetlen türelembõl álltak, a szegeket pedig a mindig határozott, megértõ, segítõkész, 
kedves szavai, tettei, cselekedetei helyettesítették.
36 évvel ezelõtt  a kartársak-kortársak elmondása alapján  tele ambícióval, tenni akarással, 
biztosan elsajátított ismeretekkel, egy határozott, érett egyéniséget ismerhetett meg a Téti 
Iskola akkori nevelõtestülete. Rendkívül jó pedagógiai érzéke, tudása mellé a gyakorló évek 
során nagy tapasztalatra, rutinra tett szert. Hamar vált érett, tapasztalt pedagógussá, de nem 
elégedett meg a megszokásokkal, folyamatosan képezte magát, állandóan képes volt csiszolni, 
finomítani tudását, mindennapi munkáját. Tanári munkája során sok gyerek kapott szárnyra, és 
lettek többnyire kiváló szakemberek, akik biztos, megalapozott tudást és rengeteg emberséget 
kaptak tõle. 
Nem csak tanára volt Õ tanítványainak, hanem a követendõ példa is. Nemcsak a gyerekek 
tanultak, tanulhattak tõle. Önzetlen segítõje volt mind kezdõ, mint az átmenetileg 
elbizonytalanodó idõsebb kollégáknak. Emberi kvalitásait dicséri, hogy mindez sohasem tûnt 
tolakodásnak, kioktatásnak. Mindannyian, így jómagam is sokat tanulhattunk, tanultunk tõle.. 
Példát vehettünk szakmai tudásból, kollegalitásból, a pálya iránti elhivatottságból.
Gizella azon kevesek közé tartozik, akik munkájukat mindvégig hivatásnak tekintették. 
Tanári munkája mellett 18 éven át vezetõi tevékenységet is végzett. Az iskola 
igazgatóhelyetteseként vett részt az intézmény irányításában, a mindennapi tervezõ-szervezõ 
és adminisztratív munkában. A nevelõtestület és a magam nevében is köszönöm precíz, mindig 
kiegyensúlyozott vezetõi munkáját, amit együttmûködésünk 13 éve alatt kifejtett.
Kedves Gizella!
Köszönjük, hogy együtt dolgozhattunk Veled, hogy példát adtál mindannyiunknak emberségbõl, megmutattad nekünk irigylésre méltó 
nyugalmadat, higgadtságodat, azt, hogy ez az egyáltalán nem könnyû, egyre kevesebb megbecsülést élvezõ hivatás a mindennapi 
bosszúságok mellett ezernyi szépséget, örömet is jelent az elhivatottak számára. Bízom benne, hogy munkád során az örömbõl és a 
sikerekbõl sokkal több jutott, az esetleges kudarcokat pedig hamar feledni tudod. Tudom, hogy az iskolát, a gyermek- és 
pedagógusközösséget nem felejted el, nem is tudnád elfelejteni. Tevékeny, jó egészségben eltöltött, nagyon boldog nyugdíjas éveket 
kívánok.

Boros Zoltán
igazgató

Alapítványi hírek

A Téti Fiatalok Szellemi és Testi Fejlõdéséért 
Alapítvány május 12-én rendezte meg immár 
7. alkalommal a Családi Estet.
A fergeteges hangulatról az iskola mûvészeti 
csoportjai, a Téti Dalkör és a tanulócsoportok 
gondoskodtak.
Köszönjük a szülõknek, nagyszülõknek, 
vállalkozóknak a felajánlásokat!
Az Est bevételét, 96.000 Ft-ot a tanulók 
táboroztatására fordítjuk.
Ezenkívül köszönjük mindazok segítségét, 
akik Alapítványunkat adójuk 1%-ának 
felajánlásával támogatták!
Októberben 50 éves találkozót szervezünk. 
1957-ben a 8.a-ban 19 (osztáyfõnök: Gaál 
József), a 8.b-ben (osztályfõnök: Karácsony 
Gyula) 23 diák végezte el az általános iskolát. 
Várjuk Öregdiákjaink jelentkezését  
rendezvényünkre!
"Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy 
csepp a tengerben.
Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb 
volna a tenger.”

Az Alapítvány Kuratóriumának nevében: 
Rendes Róbertné

2007. nyár Szülõõföldem  •Téti Híradó 3.oldal



É n e k k a r o s   k i r á n d u l á s   2 0 0 7 . m á j u s  2 5 .
Elérkezett a várva várt nap. Péntek reggel háromnegyed 8-kor 
gyülekeztünk, majd 8 órakor elindultunk. Az úti cél Borgáta volt, ahova 
másfél óra alatt értünk. 
Elfoglaltuk faházainkat. Kis pihenés és játék után átmentünk a közeli 
strandra. 2 órára már a hûsítõ vízben lubickoltunk. Több medence közül 
választhattunk, ahol mindenki jól érezte magát. A szállásra visszaérkezve 
tanáraink elõkészítették a tábortüzet. Mindenki a maga számára 
megfelelõ ételt sütötte. Jóízûen elfogyasztottuk a finom falatokat. Ezután 
egy élményekben gazdag röplabda játékon vettünk részt, amelyben fiúk, 
lányok és tanárok egyaránt részt vettek. Este mindenki a maga szobájában 
tartózkodott. Éjfélkor volt a takarodó. 
Másnap reggel péksüteményt kaptunk tanárainktól. A finom reggeli után 
összepakoltunk és elindultunk Sárvárra. Sárváron volt egy kis 

szabadidõnk, amit vásárlással töltöttünk el. Délre érkeztünk meg az élményfürdõbe. Nagyon jól éreztük magunkat. Volt, aki úszott, 
csúszdázott, napozott, mások a vízi gimnasztikát próbálták ki. Megszáradtunk, felöltöztünk, majd vacsorázni indultunk egy 
pizzériába. Mindenki egy pizzát és 2 dl üdítõt kapott. A vacsora után elindultunk haza. Élményekben gazdagon tértünk otthonunkba az 
esti órákban. 
Ezt a felejthetetlen kirándulást köszönjük kísérõ tanárainknak, Ágota néninek és Mariann néninek, és támogatóinknak: a Téti 
Takarékszövetkezetnek, a Téti Önkormányzatnak, Paár Sándorné Vera néninek, a Téti Fiatalok Szellemi és Testi Fejlõdéséért 
Alapítványnak.
Mindenki élvezte a kirándulást, fõleg a nyolcadikosok, mert õk utoljára vettek részt az énekkarral a már hagyományosnak nevezhetõ 
kiránduláson.

Köszönjük! Az énekkar nevében: Salamon Zsuzsanna, Õsze Viktória, Csordás Kitti és Esztergályos Bettina.

4. oldal Szülõõföldem • Téti Híradó 2007. nyár

2006/2007 tanév kitûnõ tanulói 
1a/ Adorján András Bálint, Pálfi Eszter, Szamolovits Réka, Takács Tamás, Török Dzsesszika
1b/ Czéhmester Zsófia, Jámbor Vivien, Juhász Réka, Merkó Patrícia, Szalai Vera. 2a/ Csizmazia Dávid, Dobos László, Erdõs 
Martin, Merkó Géza. 2b/ Beke Vivien, Regner Mónika. 3a/ Balázs Fülöp Nikolett, Kovács Kinga, Szalai Klaudia. 3b/ Balogh 
Gábor, Kukorelli Martin, Szammer Helga, Vígh Attila. 4a/ Baranyai Bianka, Kukorelli Brigitta, Nyári József, Szalai Szabina, 
Szõczei Péter, Viszló Richárd. 4b/ Barta Gábor 5a/ Bóka Csaba, Kukorelli Zsanett, Nagy Petra, Simon Péter. 5b/ Bolla Kolos, 
Csizmazia Petra, Keresztes Roxána, Makkos Adrienn, Novák Noémi. 6a/ Kovács Tibor, Õsze Dániel, Soós Regina. 6b/ Balogh 
Tamás, Sallai Zsuzsa. 7a/ Csizmazia Zoltán, Radics Katalin, 7b/ Kalmár Tímea, 8a/ Gulyás Mátyás, Õsze Viktória, 8b/ Csordás 
Kitti, Esztergályos Bettina, Salamon Zsuzsanna.
Gratulálunk kiváló tanulóinknak, és jó pihenést kívánunk nekik a nyári szünidõre, hogy a további tanévekben is hasonlóan 
szép eredményeket érjenek el. Kovács Miklósné ig.h.

Téten megalakult a „Sokoróaljai Segítõ Kéz” Közhasznú Egyesület. Mûködési helye a Kisfaludy Károly Általános Mûvelõdési 
Központ Debrecen úti iskolája.
Az egyesület mûködési célja:
A kistérségben fogyatékossággal élõ gyermekek és felnõttek életminõségének, esélyegyenlõségének javítása. A fogyatékossággal élõk 
tanulásának, képzésének támogatása. E célok megvalósítását közhasznú tevékenység formájában végezzük.
Az egyesület célkitûzései, és azok megvalósítása:
Szülõi klub mûködtetése. Szabadidõs tevékenységek, délutáni elfoglaltságok szervezése. Sport és kulturális rendezvényeken való 
részvétel. Egyesületünk bemutatása a médiában. Kiállítás, vásár szervezése.
Szülõi klubunkban lehetõséget szeretnénk biztosítani kötetlen beszélgetésekre, hiszen a fogyatékossággal élõk gondjairól az tud a 
legtöbbet, akit közvetlenül érint. Olyan szakembereket hívunk, akik hasznos tanácsokkal látnak el bennünket.
A kistérséghez tartozó településeket is szeretnénk bevonni mûködésünkbe.
Kiadásainkat tagdíjból, valamint természetes és jogi személyek adományaiból, valamint pályázatok útján nyert pénzekbõl fedezzük.
Az egyesület vezetõsége:
Elnök: Szalai Béláné,  alelnök: Boros Zoltánné, titkár: Horváthné Dániel Katalin
Segítségünkre van a gyermekjóléti szolgálat személyi segítõje Takács Veronika pedagógus.A gyerekek szállítását a Magyar Máltai 
Szolgálat téti Támogató Szolgálatának vezetõje Szabóné Wimmer Anita biztosítja. Az utaztatásba segítenek Papp Tibor Józsefné, 
Kovács Major Ágnes, valamint Eõri Zoltán gépkocsivezetõ.
A szülõk klubjában együtt készültünk a gyerekekkel az elmúlt év karácsonyára: pl. karácsonyi gipszképeket, ajtókopogtatót, 
asztaldíszt, cserépcsengõt és számtalan ajándéktárgyat készítettünk.
A felsorolt tárgyakat karácsonyi vásár keretében árusítottuk.
Egy másik alkalommal meghívtuk Tét Város Jegyzõjét Bereczkiné Dr. Kovács Piroskát, aki a felnõtteknek elõadást tartott. Ez idõ alatt 
Takács Veronika pedagógus foglalkozott a gyermekekkel.
Rendszeresen megünnepeljük a gyerekek névnapját. Ajándékkal kedveskedünk nekik, õk süteménnyel, üdítõvel látják vendégül 
társaikat. 
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt! Boros Zoltánné   alelnök

Számlaszám: Téti Takarékszövetkezet: 59800091-11022138

„Sokoróaljai Segítõ Kéz” Közhasznú Egyesület



1999 óta mûködik óvodánkban önálló szakmai egységként bölcsõde. A kisgyermekekkel két gondozó néni foglakozik. Jelenlegi 
férõhelyünk 12 fõ. 
Öt hónapos kortól óvodáskorig lehet bölcsõdébe járni, de másfél- két évesen kezdenek a legtöbben. A bölcsõdei gondozás elvileg 
hároméves korig vehetõ igénybe, de a gyerekek tovább is maradhatnak, ha a szülõk és a szakemberek közösen úgy ítélik meg, hogy 
jobbat tesz a gyermek fejlõdésének, ha még egy évig késleltetik az óvodakezdést. Mivel több kisgyermeket szeretnének beíratni, mint 
amennyi a férõhelyünk, elõfordul, hogy akik év közben töltik be a 3. életévüket, át kell menniük az óvodába. Így az újonnan 
jelentkezõ családoknak is tudunk segíteni. A bölcsõdében kialakult baráti kapcsolatokat az óvodába történõ átmenetkor is 
igyekszünk figyelembe venni, az egymással szívesen játszó gyerekek ugyanabba az óvodai csoportba kerülhetnek. 
 A bölcsõdében nem támasztanak elvárásokat a gyerekekkel szemben sem az evés, sem a szobatisztaság, sem a beszéd tekintetében. A 
gondozó nénik tisztában vannak azzal, hogy mindenki a saját ritmusában fejlõdik, ezért soha senkit nem hasonlítanak a másikhoz. 
Minden apró lépésnek örülnek!
A szülõk jogai széles körûek: betekinthetnek a bölcsõdei életbe, akár egy napot is végignézhetnek, minden információt 
megtudhatnak a gyerekükrõl. A kicsik behozhatják kedvenc játékaikat, szeretett otthoni tárgyaikat kispárnát, plédet, alvós 
„kellékeket”.  
A lényeg az, hogy a bölcsõde, alkalmazkodik a gyerekek, a család igényeihez.
Egy nap a bölcsiben…
A bölcsõdébe 5. 30-tól bármikor lehet érkezni, de általában hét és kilenc között futnak be a legtöbben. Ekkor tízórai következik. 
Minden héten egyszer, hasonlóan az óvodához, „Gyümölcsnapot” tartunk a bölcsiben is. A kezdeményezés célja, a rágás 
megkedveltetése, új ízek megismerése. Késõbb az óvodában a gyerekek maguk is résztvesznek a gyümölcssaláták elkészítésében, 
számos új ismeretet és tapasztalatot szerezve ez által. Tízórai után délig játszhatnak a kicsik, szép idõben az udvaron, esõben a 
csoportszobában. Kedvelt mondókázó és verselgetõ hely a bölcsõdések számára is a sószoba. A nagymozgásra, tornaszerek 
kipróbálására a tornateremben nyílik lehetõség.
Ebéd elõtt a mosdóba vonulnak a gyerekek, ahol pici WC-k, jól elérhetõ mosdók várják õket. Amíg az egyik gondozó néni segít a 
vetkõzésben, kézmosásban, addig a másik a pelenkásokat teszi tisztába. Ebéd után elõkerülnek a kicsi ágyak, és a gyerekek is 
levetnek egyréteg ruhát, kibújnak a cipõcskékbõl. Kezdõdhet a pihenés. Három óra körül ébredeznek a kisgyerekek, de ha valaki még 
feküdni szeretne, megteheti. 
A gondozónõk ízléses dekorációval hívogatóvá, barátságossá varázsolták a bölcsõdei csoportszobát. Amíg a szülõk dolgoznak, a 
csöppségeket egész nap szeretetteljes, hozzáértõ kezek gondozzák, nevelik. 

Tisztelettel: Csécs Károlyné 

Sajátos nevelési igényû tanulók 
gyermeknapja

Az Értelmi Sérültek és Segítõik Egyesülete már 
hosszú évek óta megrendezi május utolsó 
csütörtökén, a Kiskút ligeti Elektromos pályán a 
sajátos nevelési igényû tanulók számára a 
gyermeknapi vigasságokat. Az elõzõ évekhez 
hasonlóan mi is ellátogattunk e jeles rendezvényre.
A megnyitót Dr. Szakács Imre a Megyei Közgyûlés 
Elnöke tartotta.
Utána a „Még 100 méter” elnevezésû sportvetélkedõ 
következett.
Ellenfelünk a mosonmagyaróvári Éltes Mátyás 
iskola volt.
A versenyszámok között szerepelt: váltóverseny 
pingponglabdával, sorverseny, kötélhúzás, kapura 
rúgás-dobás ,  célba  dobás ,  vál tóverseny 
óriáslabdával, ki gurítja legmesszebbre a 
medicinlabdát, pingponglabda fújás, célba dobás, 
lengõteke.
Az eredményhirdetés az „Itt nincsenek vesztesek, 
csak gyõztesek!” jelszó jegyében történt. A 
résztvevõ csapatok mindegyike oklevéllel és 
ajándékkal térhetett haza.
A sportvetélkedõkkel párhuzamosan érdekes 
programok zajlottak: arcfestés, agyagozás, 
gyöngyfûzés, lufi figurák készítése.
Délután tûzoltó bemutató kötötte le gyermekeink 
figyelmét. Ezután pedig az állatkertet tekintettük 
meg.
Színes, érdekes programokban volt része minden 
érdeklõdõnek.
Élményekkel gazdagon tértünk haza, s tanulóink 
már most készülnek a következõ évi gyermeknapra.

Boros Zoltánné és Horváthné Dániel Katalin 
gyógypedagógusok

Egy nap a bölcsiben…
„Gyere velem, fogd meg a kezem,
s megmutatom neked, 
hogy szüksége van rád
e világnak!”
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Az idei 2007-es tanévben a Téti Fiatalok Szellemi és Testi Fejlõdéséért 
Alapítvány a 6. évfolyam 5 napos kirándulását segítette úgy, hogy az erdei 
iskola árának felét átvállalta. 
Hétfõ reggel háromnegyed 7-kor az iskola elõtt gyülekeztünk 
osztálytársainkkal, majd 7 órakor indultunk Gyömörére. Onnan 7 óra 22 
perckor vonatra szálltunk, ami Celldömölkig vitt minket. Ott fél óránk volt az 
átszállásra, majd onnan Zalaegerszegre vonatoztunk. Nova 30 kilométerre 
van Zalaegerszegtõl, ezért busszal folytattuk utunkat. Mikor megérkeztünk, 
elfoglaltuk szobáinkat. Három ágyas szobákban aludtunk és két szobának volt 
közös vizesblokkja. Berendezkedtünk, és az udvaron csónakázhattunk, 
tollasozhattunk, focizhattunk, valamint röplabdázhattunk. Este 6 órakor 
vacsoráztunk, majd beszélgettünk, tévét néztünk és játszottunk. Este fél ll-kor 
mindenki a saját szobájába ment aludni. Másnap reggel 8 órakor reggeliztünk, 
majd 9-12-ig kompetencia felmérési feladatokat oldottunk meg. Délben 
ebédeltünk és két óráig szabad programok következtek az udvaron, kettõkor 
kirándulni mentünk, ahol megismerkedhettünk a göcseji táj szépségeivel. 
Hazaérkezés után 6 óráig játszottunk, majd vacsoráztunk. Takarodóig 
lábtenisz bajnokságot rendeztünk, csónakáztunk, tollasoztunk. Szerdán 
reggeli után ismét kompetencia feladatokat gyakoroltunk, ebédeltünk és 
környezetvédelmi órát tartottak nekünk. Rögtön az óra után pihenésképpen 
sétáltunk a faluban. Délután horgásztunk, csónakáztunk. Csütörtökön 
reggelivel kezdtünk, késõbb pedig a családi estre próbáltunk. Ebéd után 
megtekintettük a novai helytörténeti kiállítást és a római katolikus 
templomot, ahol sok érdekességet láttunk. Késõ délután ismét 
szabadprogramok, majd szalonnasütés következett. Péntek reggel nagy 
bánatunkra 8 órakor hazafelé vettük utunkat, de mielõtt hazaérkeztünk volna 
betértünk a pápai élményfürdõbe egy kis pancsolásra. 
Nagyon jól éreztük magunkat! A 6. évfolyam nevében szeretném 
megköszönni az alapítvány segítségét és az osztályfõnököknek ezt a 
felejthetetlen kirándulást. 

Köszönettel: Sallai Zsuzsanna 6.b osztály 

Erdei iskolában voltunk



Óvodába járunk
„Óvodának három éve, vidám napok szép emléke, 
elbúcsúzom tõled, itt hagylak ma végleg. 
Ám a sok vidám napot, mit az óvodám adott, 
elfeledni nem fogom, ezt már biztosan tudom!”

Idén több, mint 50 kisgyermek vette vállára az óvodai batyut és búcsúzott el a téti 
óvodától. A színes, vidám évzáró ünnepélyek minden szülõ tetszését elnyerték, 
szeretettel gratulálunk gyereknek és óvó néninek egyaránt! A nagycsoportosok idén a 
Monostori erõd felfedezésére indultak a hagyományos év végi kiránduláson. A 
búcsúzó szülõket a kirándulás végén vendégül láttuk egy „beszélgetõs pogácsa-
partira” az óvoda udvarán.  Minden kedves leendõ elsõ osztályos kisgyermeknek 
boldog, örömteli iskolás éveket kívánunk!

„Táska lóg a válladon, hátad nem is láthatom.
Talán nálad is nagyobb, abban van a holnapod.
Ne kövess el nagy hibát, tanulj, s tiéd a világ!
Lépjél hát be kis vagány, ott vár rád a tudomány!”

Az elmúlt nevelési évben is arra törekedtünk, hogy az egész napi óvodai 
tevékenységeket a játékba ágyazva, jókedvûen, szívesen végezzék a gyerekek. Az 
iskolára való felkészítés már kiscsoportos kortól megkezdõdik, köszönhetõen a 
vegyes csoportos szervezõdésnek. Az egyéni fejlesztéseket a „Nyelv- és 
beszédfejlesztõ munkaközösség” szervezte. A speciális fejlesztést igénylõ gyerekek 
nevelése integráltan folyt óvodánkban, egyéni fejlesztõprogramok alapján, egyéni és 
kiscsoportos formában. 
Szülõi igények alapján, ebben az évben is folyt hitoktatás óvodánkban heti egy 
alkalommal a középsõ és nagycsoportosok körében. Ezek a játékos foglalkozások 
segítik az erkölcsi normák elsajátítását, megszilárdítását. 
Már a tízórai elõtti idõszakban lehetõséget kaptak a gyerekek ábrázolási, barkácsolási 
tevékenykedésre. Az óvó nénik rendszeresen küldték a gyermekek alkotásait 
rajzpályázatokra, ahol sikerült szép díjakat szerezni. Különösen a Csiga csoport 
jeleskedett ebben!
Timi óvó néni vezette zene-ovi nagyon népszerû volt a gyerekek körében. A nagy 
létszámra való tekintettel két csoportban „utazhattak” a gyerekeket a zene világába.
Szülõi kezdeményezésre októbertõl tánctanulásra is lehetõség nyílt óvodánkban. A 
Gyõri Nemzeti Színház táncmûvésze járt ki hozzánk heti egy alkalommal. Az évzáró 
foglalkozáson gyönyörködhettünk a gyerekek kifinomult mozgáskultúrájában, 
kecses mozdulataiban. Ezt a kezdeményezést szeretnénk a következõ évben is 
folytatni. 
A mozgás lehetõségek tárházát színesítette a szintén õsszel beindult judo-edzés. 
Köszönjük Meszlényi Róbertnek  és Újvári Gergelynek a kitartást, hogy 
megismertették, megszerettették a gyerekekkel a cselgáncs világát! Akinek kedve 
támad, - kisiskolás vagy óvodás-, szívesen látjuk péntekenként az óvoda 
tornatermében! 
A foci szerelmeseinek sem kell szégyenkezniük! Szeptemberben Szemerén nyert elsõ 
helyezést a téti óvodás csapat, tavasszal pedig hazai pályán, az iskola tornatermében  
bizonyították be ügyességüket Kiss Gábor tanítványai. További sikereket kívánunk a 
kis focistáknak!
Nevelõmunkánk során csak akkor tudtunk igazi eredményeket elérni, ha magunk 
mögött tudhattuk a családok, a szülõk támogatását, segítségét. Köszönjük az óvodai 
mindennapok iránti figyelmüket, együttmûködésüket az óvodai csoportok 
segítésében! Nélkülük nem lett volna sikeres a papírgyûjtés, az Adventi vásár vagy az 
Óvodás bál. 
„Együtt Egymásért” Egyedül Élõk és Nyugdíjas Klub tagjai a majálison olyan sok 
palacsintát sütöttek, hogy a bevételbõl két nagy zsák játékkal lepték meg az ovisokat 
és bölcsiseket. Köszönjük!
A nyárra sem maradtunk feladat nélkül! Beneveztünk a „Fõzzön Játszóteret!” 
játékba. Minimum 1kg delikát ételízesítõ vonalkódját kell összegyûjteni és azzal már 
lehet indulni játékban, ahol minden hónapban kisorsolnak egy játszóteret. Kérjük a 
játékos kedvû és segíteni akaró tétieket, juttassák el az óvodába az elhasznált 
DELIKÁTOS tasakokat, hogy nyerhessünk Tétnek, a téti gyerekeknek egy 
játszóteret!   

„ Életed öröme a gyermek, 
virág, kit a tavaszi rét termett.
Ha elõször szólít puha szóval, 
úgy véled, a fülemüle szólal…”

6. oldal 2007. nyárSzülõõföldem • Téti Híradó 



Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl
(folytatás az elsõ oldalról)

Május 4-én megnyílt az országhatár számunkra, Lengyelországba utaztunk Nemzetközi 
Találkozóra Bialystokba, Varsótól 200 km-re. Az út nagyon hosszú volt, de megérte a 
fáradtságot. A találkozón fehéroroszok, szlovákok, csehek, ukránok és természetesen 
lengyelek vettek részt. Magyarországot mi képviseltük és külön szeretettel fogadtak 
bennünket, mert idáig magyarok még nem voltak ezen a rendezvényen. Mintegy 375 
majorettes mérhette össze tudását. Nem vallottunk szégyent, mert bronzéremmel 
térhettünk haza. Nagyon ügyesek voltak a lányok. Elõadásukat végig tapsolták és még 
autógrammot is kértek tõlük.

Horváth Melinda és Lampert Tamara párosa harmadik helyezést ért el. Külön gratulálunk 
nekik, mivel õk azok, akiknek tudása már nemcsak itthon, de külföldön is megmérettetett, 
és bátran állíthatom õk azok, akik minden esetben dobogóra kerülnek. Fegyelmezett, 
tanulni, és tudni vágyó lányokról van szó, akik nem sajnálják a plusz idõráfordítást, mert 
nyerni mennek a versenyekre és fõleg azért, mert tudásuk maximumát nyújtják, minden 
alkalommal.
A zsûri a produkciók értékelése közben beszámítja az öltözéket is. Úgy tapasztaltuk a 
zsûri tagjainak nagyon tetszett a menettáncnál viselt magyaros ruhánk különösen a párta. 
Elsõ alkalommal mérettünk meg külföldön, és azt hiszem szép eredményt értünk el.
Következõ állomásunk június 8-10-én Csehország, Hodonin volt. Szeretettel fogadtak 
bennünket. Érkezésünkkor volt idõnk egy kicsit körülnézni a Gyõrhöz hasonló 
településen. A belvárosa csodálatos régi házakkal, sétáló utcájával elkápráztatott 
bennünket.
Szombaton egész napos programunk volt. Meneteléssel kezdõdött a találkozó. Több 
országból is érkeztek csoportok, rajtunk kívül szlovák és horvát csapatok emelték a 
találkozó színvonalát. Amerre mentünk mindenhol nagy tetszést arattunk, tapssal 
köszöntöttek bennünket. A versenyen szép sikert értünk el. Mindhárom csapatunk 
éremmel térhetett haza. Külön büszkék voltunk arra, hogy részt vehettünk a Guinness 
rekord felállításában. 779 majorette egyszerre mutatott be azonos koreográfiát. 
Gyönyörû volt, ahogy egyszerre mozgott ennyi szép lány. A rekord felállítását hivatalosan 
is elfogadták és a könyvben is meg fog jelenni.
Esti programként szépségversenyt rendeztek, ahova 13 éves korig lehetett nevezni. Minket Csizmazia Petra és Hunyadvári 
Klaudia képviselt nem kis sikerrel. Petra a gyönyörû ruhájával és bájos mosolyával hódította meg a közönséget, míg 
Klaudia a zsûritõl különdíjat kapott. Itt adhattuk elõ a világító-botos számunkat, melyet végig vastaps kísért. Annyira 
tetszett a mûsorunk, hogy majorettes világítós botokat kaptunk ajándékba. 
Másnap vidáman és elégedetten tértünk haza, remélve, jövõre is elmehetünk. Itt köszönjük meg a Téti Takarékszövetkezet 
támogatását, hogy hozzásegítettek bennünket a külföldön való megmérettetéshez.
A versenyeknek, találkozóknak, tapasztalatszerzõ és persze megmérettetési céljai vannak. Mindkettõ a fejlõdésünket 
szolgálja. 
További célunk még mindig az, tanulni. A találkozókon és versenyeken való részvételek a tapasztalatszerzés tanulás célját 
szolgálják, azt, hogy megismerhessünk más települések, városok (most már) országok csoportjait, tanulhassunk tõlük, és 
bemutassuk azt, amit már mi tudunk.  

                    Czifrik Sarolta csoportvezetõ

Június 15-e számomra nemcsak évzárót, hanem búcsúzást is 
jelentett. Kedves kis tanítványaimtól búcsúztam, akikkel négy évet 
töltöttünk el, együtt voltunk jóban, rosszban. Így visszatekintve 
hamar eltelt ez a négy év és most elérkezett az elszakadás ideje. 
Köszönöm a szép búcsúztatást, a szülõk szervezésében, a szép 
köszönõ levelet, melyet nekem írtak és úgy gondoltam, hogy 
örömömet megosztom Önökkel is.. 
Tiszta szívembõl kívánom, hogy tanítványaim sikeresen állják meg 
helyüket a jövõben. A szülõknek pedig jó egészséget és sok örömet 
kívánok gyermekeikhez! Czifrik Sarolta  tanítónõ
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Családi Napközi
A Téti Kistérség 

Sokoróaljai 
Önkormányzatainak 

Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye 

2007. áprilisában Családi 
Napközit indított az 

óvodában. Mi is az a 
családi napközi?

A családi napközi a 
napközbeni 

gyermekellátás egyik 
alternatívája.

 A családban nevelkedõ gyermekek számára nyújt 
életkoruknak megfelelõ nappali felügyeletet, 
gondozást és foglalkoztatást. A családi napközinkbe 
kicsi kortól 14 éves korig fogadunk gyermekeket, akik 
bölcsõdei és óvodai ellátásban nem részesülnek, 
továbbá az iskolai oktatásban részesülõ gyermekeket 
az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az 
iskolai napközit, vagy tanulószobai ellátást igénybe 
nem vevõ gyermekeket.
Sokkal több idõ jut egy gyermekre, mint a 
hagyományos, intézményes kereteken belül, hisz 
családi napközink létszáma 5 fõ. Ezáltal lehetõség 
nyílik arra, hogy a gyermekekkel az egyéni 
igényeiknek, érdeklõdésüknek, személyiségjegyeik 
k ü l ö n b ö z õ s é g é n e k  f i g y e l e m b e v é t e l é v e l  
foglalkozzunk. Fontos feladatunknak tartjuk az 
egészséges életmódra nevelés feladatainak 
megvalósítását.
Tehát a családi napközi ellátás elõnyei a gyermekek 
számára:

O az alacsony gyermeklétszám lehetõvé teszi a 
személyes gondoskodást és az egyénre 
szabott foglalkoztatást.

o a különleges bánásmódot igénylõ gyermek 
szükségleteire is jobban tekintettel lehet a 
gondozó.

o a légúti és egyéb fertõzéses megbetegedések 
száma itt alacsonyabb, mint nagyobb 
létszámú gyermekközösségben.

A családi napközit vezeti Katona Judit aki speciális 
tanfolyamot végzett szakember. Elsõdleges feladatai 
közé tartozik az, hogy a gyermekek közvetlen 
környezetét, játszóhelyét úgy alakítsa ki, hogy minél 
nagyobb mozgásteret biztosítson a gyermekek 
számára, ugyanakkor lehetõséget nyújtson nekik a 
többrétû, értelmes elfoglaltságra. Ennek érdekében 
igyekszünk úgy kialakítani a családi napközi játék és 
eszközkészletét, hogy az minél sokoldalúbb 
fejlesztést tegyen lehetõvé.
A családi napközi ellátás elõnyei a szülõ számára: 
összehasonlítva az intézményes ellátással, itt a 
szolgáltatás igazodhat a szülõ igényeihez. 
Érdeklõdni lehet az alábbi telefonszámon: 

30/907-7408, illetve az óvoda vezetõjénél.
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 A tanév elején volt a Kultúrával a Nyugat Kapujában címmel meghirdetett megyei 
kulturális verseny, számtalan helyszínen és kategóriában. A klasszikus zenei ágon 
Csornán tartották a selejtezõt és a megyei döntõt is. A zsûri tagjai mindkét 
alkalommal elképedve hallgatták, majd gratuláltak Kiss Alexandra nagyszerû 
trombitajátékához. Teljesítményét arany minõsítéssel honorálták, s a BBMMK- 
ban tartott gálahangversenyen is szólózhatott. (Egyébként a több órás gálát 
zenekarunk zárhatta  óriási sikerrel.) Szandival tavasszal részt vettünk egy 
ausztriai trombita kurzuson, amit bécsi professzorok tartottak. Ezen Japán, Korea 
és több európai náció trombitásai vettek részt. A záró koncerten ma élõ magyar 
szerzõ darabjával aratott sikert a Szandi. A kurzus igen tanulságos volt. Érdekes, 
100 km-re nyugatra mennyire másképp megy minden, mint idehaza! 
Az egyes hangszereken háromévente rendezik meg az országos versenyeket. Az 
idei esztendõben (9. alkalommal) is Kisújszállás adott otthont a kürtversenynek. 
Mindig területi válogató elõzi meg a döntõt. Eddig Gyõrben, most Szombathelyen 
4 megye részvételével zajlott a válogató. Zeneiskolánk 3 kürtöse közül kettõt 
neveztünk a versenyre. Hordós Krisztina nívódíjban részesült, (4 megye legjobbja 
volt) de az elsõ korcsoportból senkit nem juttatott tovább a zsûri. A döntõt 
végighallgatva  bizton állíthatom  Kriszti az élmezõnyben végzett volna, ha… 
Három év múlva vigasztalódhat. 
A másik növendékünk, Dezsõ Petra Szombathelyen kiemelt nívódíjban részesült, s 
ezzel jogot szerzett arra, hogy az országos döntõn is bizonyítsa: remek kürtös. A 
kétfordulós versenyen 4 zenemûvet kellett elõadni zongorakísérettel. Petra 
mindkettõnk megelégedésére: muzikálisan, biztonságosan, koncentráltan játszott. 
( Felszabadult muzsikálás egy újabb szint.) A zsûri nagyon ritkán ad maximális 
pontszámot, de Petra a második napi produkciójára az elnöktõl 20 pontot kapott. 
(Nekem egyébként az elsõ napi teljesítménye tetszett jobban, sõt tökéletesnek 
találtam.) Petra (legnépesebb 2. korcsoport 32 fõ) olyan nehéz darabot választott, 
melyet diplomakoncerten is szokás játszani. Egy országos versenyen 2. helyezést 
elérni óriási teljesítmény, s igen nagy öröm gyereknek, szülõnek, tanárnak 
egyaránt.
Polgár László (3 olimpiai sakkozó leány apja) Nevelj zsenit címû könyvében írja: 
egy gyerek ne kóstoljon bele mindenbe, mert ha sokfélét csinál, akkor egy-egy 
dologra kevés idõ jut, szétforgácsolja energiáját, ezáltal felületes lesz. Egyre kell 
koncentrálnia profi módon! S ha élete folyamán bárhova is kerül, akkor ott azzal az 
igényességgel áll hozzá mindenhez, amit gyermekkorában elsajátított. Meg kell 
tanulni céltudatosan dolgozni, minõséget produkálni, ez az ami minden területen 
szükséges és „eladható.”
A zenekar szempontjából is fontosak ezek az eredmények, hiszen az egyéni 
teljesítmények javulásának köszönhetõen az együttes is nívósabbá válik. 2001- óta 
minden rézfúvós hangszer (nemcsak kürt) országos versenyének döntõjén ott 
vannak tanulóink, s mindig valamilyen díjat is kapnak, többen kérdezték már: hol 
van, mekkora település ez a Tét?
Ezek a gyerekek nem rendkívüli zenei tehetségek, de szorgalommal, munkával, 
kitartással, jó idegrendszerrel nagyszerû eredményeket, sikereket értek el, ami 
növeli önbizalmukat is. Az idei tanévben ezek a gyerekek tudták megmutatni mire 
képesek. A következõ években mások is bizonyíthatják: a munkának értelme és 
eredménye van!

Szandi, Kriszti, Petra gratulálok!         Steszli Tibor

Munka, siker, öröm



Hírek, események a nyugdíjas klub életébõl

Az „életet az éveknek” Téti Nyugdíjas klub 2007 elsõ félévében megvalósult programjai:
„Télen is egészségesen”  tanácsok, testsúlymérés
Cukorbetegség megelõzésérõl elõadás, vérnyomás, vércukorszint mérés, „Télbúcsúztató” klubdélután, Nõnap, férfinap, vidám 
délután, Húsvéti tojásfestés, ajándékkészítés, „Tavaszköszöntõ” vendéglátással, Szerecsenyi Nyugdíjas Klub meghívására részt 
vettünk a „Költészet napi” regionális nyugdíjas rendezvényen, Városunk polgármestere Szabó Ferenc úr volt vendégünk, Takács 
Miklósné Dr városunk aljegyzõje a nyugdíjasokat érdeklõ kérdésekrõl, témákról beszélgetett a nyugdíjas klubtagokkal.
Az Idõsek Életet az Éveknek Megyei Klubszövetség 2007. évi munkaterve alapján vállaltuk, hogy a kistérségben lévõ nyugdíjas 
kluboknak szervezünk „Egészségügyi Szabadegyetem” keretében elõadást május 2-án. Szabó Ferenc Tét város polgármestere 
nyitotta meg a rendezvényt. Boros Zoltán az iskola igazgatója „Anyák napja” alkalmából köszöntötte a jelenlévõket. Õsze Viktória és 
Salamon Zsuzsanna 8. osztályos tanulók verssel és énekkel kedveskedtek a nyugdíjasoknak. Majd „Test és lélek egészsége” címmel 
tartott elõadást Dr Feller Gábor, a Gyõri I. sz. Pszichiátria vezetõ fõorvosa.. A Gyermekjóléti Szolgálat vezetõje Szalai Lászóné Adél 
és a Máltai Támogató Szolgálat vezetõje Szabóné Wimmer Anita a térségben végzett munkájukat, feladataikat ismertették. 
„Aktivitás, sport, mozgás nyugdíjas korban” címmel Holanek Zoltán gyógytestnevelõ tanár gyakorlati bemutatóval kötötte össze 
elõadását. A kistérségbõl több község nyugdíjasait is meghívtuk, kb 150 résztvevõje volt a rendezvénynek.
A Gyarmati Nyugdíjas Klub 10 éves jubileumi ünnepségén is részt vettünk. Nyúlon egy megyei nyugdíjas találkozón május 18-án az 
Országos Nyugdíjas Szövetség elõadója Radányiné Gerendai Ilona elõadását hallgattuk meg, a közösség formálásról és egyéb 
programokról, tanácsokról.
Kerti partit szerveztünk az Idõsek Napközi Otthonával közösen május 21-én délelõtt Kereszt Kálmán képviselõ úr 
közremûködésével, aki a babgulyást mesterszakács módjára készítette el. A szép májusi napon az idõ is nagyon jó volt, nyíltak a 
virágok az udvarban, a fák zöld lombja alatt halk zeneszó mellett, vidám beszélgetések közepette jóízûen fogyasztottuk el a finom 
ebédet, a frissen sült sajtos pogácsát, amit Balázsné Ilucitól kaptunk. Közben Dezsõ Istvánné, Terus néni nagyon szép verset mondott 
el nekünk. Családias légkörben, nagyon jó hangulatban telt el a délelõtt. Ez a rendezvényünk már hagyományossá vált a az INO-val 
közösen
Beteg klubtagjainkat folyamatosan látogatjuk. 3 alkalommal voltunk színházban, 15 fõ.
Az eseményeket fényképeken örökítettük meg. Nagy rendezvényeinkrõl készült felvételeket a kábel TV-n láthatták.
A nyári hónapokra minden kedves nyugdíjasnak jó pihenést, jó egészséget kívánok. Szeptembertõl pedig szeretettel várjuk a 
klubunkban, gazdag programmal, tagjaink sorába a nyugdíjasokat.

Balassa Dezsõné
nyugd. klubvezetõ

Együtt Egymásért Egyedül Élõk Egyesülete
Egyesületünk 2006 õszén nyugdíjas találkozót szervezett, amelyre meghívtuk a téti Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub tagjait, és 
vendégül láttuk a csikvándi és a mórichidai nyugdíjas klubokat is. A rendezvény sikeréhez támogatóink, fiatal barátaink is 
hozzájárultak. Irigykedve hallgattuk a vendégek gyönyörû népdal-és katonadal énekeit. Elhatároztuk, Téten is megpróbáljuk a dalkör 
megszervezését. Pár asszony azonnal jelentkezett tagnak. Az elhatározást további tettek követték. Kereszt Kálmán képviselõ úr 
tevékeny közremûködésével sikerült megszervezni a kórust. Már több rendezvényen szerepelt a téti dalkör, amely a Hajnalcsillag 
nevet vette fel. Az énekkar tagjainak többségét egyesületünk tagjai alkotják. Köszönet mindenkinek, aki részt vesz a munkában.
Megtartottuk az idén is a Nõnapi jótékonysági bált, gyermekeink pártoló tagjaink részvételével, tevékeny közremûködésével. Az 
összegyûlt több mint 100.000.-ft támogatást az egyesület programjainál használjuk fel. Elhatározás született a következõ évi 
jótékonysági bál kötelezõ megszervezésére is…
Május elsején több  száz palacsintát sütöttünk a résztvevõk, fõképp a gyerekek nagy örömére. Az alapanyagot  Kereszt Kálmán 
képviselõ úr biztosította részünkre. A tagok egy - egy üveg lekvárral és a munkával járultak hozzá a sikerhez. A palacsinta 
„árusításból” 18.000.-ft  támogatás jött össze, amibõl játékokat vásároltunk az óvoda részére. Az átadásra június 11-én került sor.
Pályázatot nyújtottunk be a város Önkormányzatához. A megítélt támogatást  is köszönettel vettük.
Mûködési célú pályázatot nyújtottunk be a Nyugatdunántúli Regionális Civil Alaphoz. Pályázatunk elbírálás alatt van. Szintén 
pályáztunk a Mobilitasnál Együtt-Egymással Nemzedékek Találkozója a Kányahegyben címmel. Ez a program évek óta sikeres 
az egyesületnél. Unokáinkat, gyermekeinket látjuk vendégül a Kányahegyben Kereszt Kálmán úr jóvoltából és közremûködésével 
augusztus 18-án. Az idén 100 fõ körüli résztvevõre számítunk. Amennyiben támogatást kapunk mûanyag asztalokat és székeket 
szeretnénk vásárolni, hogy programjainkat zökkenõmentesen valósíthassuk meg.  A pályázati pénzek felhasználásánál törekszünk 
arra, hogy több éven keresztül használható eszközöket vásároljunk.  Az idén már jó szolgálatot tettek  a tavaly vásárolt pavilonok, 
bográcsok és egyéb eszközök.
Az Európa Napi rendezvényen fánkot sütöttek az egyesület tagjai Kovács Lászlóné Marika vezetésével. Ezen program keretében 
terveztük a kis-solti nyugdíjasklubbal a megismerkedést. Sajnos közlekedési nehézség miatt nem érkeztek meg. A jövõ évi terveink 
között szerepel egy legalább két napos kirándulás. Az elsõ napon meglátogatnánk a kis-solti nyugdíjasokat, közös programot 
csinálnánk velük, majd másnap közösen folytatnánk a kirándulást Ópusztaszerre.
Az idei év legnagyobb szabású programja szeptember elsõ napjaiban a 4 napos balatonszemesi hétvége. Ez a programunk évek óta 
Nagy Ottó László Úr jóvoltából, támogatásával valósulhat meg, aki térítés mentesen bocsátja rendelkezésünkre a balatonszemesi 
üdülõt.
Évek óta tornázunk, hetente 3 alkalommal átlag 15 asszony egyesületi tagok és kívülállók mozdulnak az egészségükért.
Egyesületünk a programok által is erõsödik, kovácsolódik  egyre jobban mûködõ közösséggé, miközben az egyesület szûk keretei 
közül is sikerül egyre gyakrabban kilépnünk.

Horváth Magdolna     az egyesület elnöke
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Törõdjünk többet környezetünkkel!
Veszélyben van környezetünk és egyben egészségünk is. 
Jó lenne, ha a szlogen üzenetei meghallgatásra 
találnának. Megdõlt a korábbi állítás mely szerint „Az 
ember és a tudomány legyõzi a természetet”. Ez ma már 
hamis, sõt Isten elleni vétek. Bizonyítja közvetlen 
lakóhelyünk környéke is. „A téglavetõ területére tilos 
szemetet és építési törmeléket lerakni”  hirdeti a 
kábeltévé közérdekû információja.  Valóban 
minõsíthetetlen a szeméttelep és környéke, de kik tették 
azzá? Ahelyett, hogy a gyõri szeméttelepen 
térítésmentesen, kultúrált körülmények között rakták 
volna le a hulladékot, rögtön az út mellé, vagy az útra 
leszórták és gyorsan eltûntek, így a telep egyre nagyobb 
területet foglalt el. Érthetetlen az is, miért visznek oda 
szemetet, amikor városunkban mûködik szelektív 
hulladékgyûjtés, zöld és barnafedelû gyûjtõedény. 
Minden évben így, 2007-ben is volt lomtalanítás. Az 
építési törmelék, ami nem szemét, nagy gondot okoz az 
építkezõknek. Az ország egyes részein már mûködik a 
törmelék újrahasznosítása, de nálunk egyenlõre 
megoldhatatlan, nyitott kérdés marad.
Fontos, hogy ügyeljünk környezetünk tisztaságára. 
Kedves Gyerekek! Kérünk benneteket, hogy ne 
dobáljátok el a papírzsebkendõket, egyéb hulladékokat, 
és rosszabb esetben a megmaradt tízórait sem! 
Itt a tanév vége! Az elmúlt év utolsó tanítási napján 
földrajzi atlaszt találtam az utcán eldobva, rátaposva. 
Nem papírgyûjtési nap volt! A szülõk év elején nem kis 
pénzt fizetnek a tanszerekért. Magadat minõsítetted, nem 
a tanárt! A Polgármesteri Hivatal, a Képviselõtestület 
mindent elkövet,  hogy városunk tiszta legyen. 
Dolgozóik takarítják az árkokat, nyírják a füvet, 
csinosítják, virágosítják a parkokat. Szerencsére vannak 
olyan személyek, családok, akik magukénak érzik 
utcájukat, fogadnak örökbe parkokat, virágágyásokat. 
Mindig nagyon szép a Milleniumi part, ami az ott lakók 
keze munkáját dicséri. Szép a Takarékszövetkezet a 
Polgármesteri Hivatal, a volt tsz iroda, okmányiroda 
parkosítása. Mindannyian felelõsek vagyunk, hogy 
egész évben, egész életünkben védjük, õrizzük 
környezetünk tisztaságát.

Kiss Lászlóné

Nyugdíjas lettem

Az ember élete során többször készít számvetést. Az egyik legnagyobb 
számvetést akkor készítjük, amikor megadatik számunkra az a 
szerencse, hogy nyugdíjba mehetünk.
Én is megérhettem ezt, és számadást készítve lelkileg is, fizikailag is 
felkészültem életem talán csendesebb, de remélem tevékeny utolsó 
szakaszára.
Az érettségi után a családi körülményeim nem tették lehetõvé, hogy 
tovább tanulhassak, dolgozni kellett menni. Nagy szerencsém volt, 
amikor a volt Téti Áfész-nél helyezkedhettem el, bolti eladóként. 
Nagyon jó kollektívába kerültem! Életem végéig nagy tisztelettel 
gondolok vissza Bata Károlyra, a Kõrösi családra, Bognárné Eta nénire, 
a trafikosra, közvetlen fõnökömre Nagy Gyuszti bácsira, kolléganõimre 
Takácsné Mária nénire, és Paárné Papp Évára. A névsor nem teljes, de ha 
egyszer-egyszer eszembe jut valaki, ma is örömmel, hálával telik meg a 
szívem! Szép éveket töltöttem kulturális területen, és az ifjúsági 
mozgalomban. Sok szép élményben volt részem, amire szívesen 
emlékszem vissza.
Kivételes szerencsémnek tartottam, hogy köztisztviselõként 
szolgálhattam szülõfalum lakosságát. A köztisztviselõ, munkája során 
közszolgálatot lát el. Egyszer valaki meglátva a hivatali ajtón a 
névtáblámat, azt kérdezte tõlem” akkor te most mi vagy itt? „Én 
megütközve a kérdésen azt feleltem „Én a Horváth Magdi vagyok!” 
Remélni szeretném hogy ez nagyobb volt minden hivatalos titulusnál! 
Örök hálával tartozom Schönherrné Irénkének, Giczi Gyulának és a volt 
tanácsi kollégáknak. Szeretettel gondolok Szalay Miklósra, Fodor 
Juditra is. Ebben az idõszakban „adósként„ dolgoztam. Számomra 
minden ember egyforma volt. Ha tudtam segítettem, ha lehetett 
igyekeztem mindenkivel szót érteni, de rendre - rangra tekintet nélkül 
letiltottam a tartozást, ha másként nem ment.
A rendszerváltás után pár évet Gyömörén dolgoztam. Itt már több 
munkaterülettel ismerkedhettem meg, mivel a kis létszámú apparátusnál 
nem lehetett csak egy szakterületet vinni. Itt lettem anyakönyvvezetõ, 
munkaügyes, szabálysértési ügyintézõ, az adós munka mellett. 
Élveztem, hogy sokrétû ismereteket szereztem. Szívesen dolgoztam 
Gyömörén is. A közös tanácsi idõkbõl alapvetõen ismertem a gyömörei 
embereket. A képviselõtestületek tagjaival, Horváth Sándor 
polgármesterrel bármikor szívesen találkozom, mindig van 
mondanivalónk egymásnak.
Az élet Gyõrbe sodort lakni, de igazán gyõrivé sohasem váltam volna. 
Amikor dr. Cseszregi József, aki Tét és Gyömöre jegyzõjeként dolgozott 
átmeneti ideig, hívott Tétre dolgozni, örömmel jöttem vissza. Aztán pár 
év múlva sikerült vissza is költöznöm.
Ekkor az adós munka mellett a hadigondozotti ügyek, szabálysértési 
ügyek intézése is a feladatkörömbe tartozott. Életem legszebb emlékei 
közé tartozik, hogy nagyon sok volt hadirokkant, vagy volt 
hadigondozott hozzátartozója részére sikerült támogatást biztosítani, 
egy kis odafigyeléssel, egy kis utánjárással!
Az utolsó években új munkaterületre kerültem. Fõ munkaköröm a 
szociális ügyek intézése lett. Azt hiszem itt találtam meg az igazán 
nekem való munkát. Az emberek, a családok segítése lett a feladatom! 
Sokszor kellett meggyõzni a nehéz helyzetbe került embereket, azért 
vagyunk, hogy segítsünk! Nem kell szégyelleni a kérést! Munkámat 
nagymértékben segítették a szociális és egészségügyi bizottság tagjai, 
vezetõi Dr. Brandhuber Ferenc, majd Kereszt Kálmán. Élmény volt 
együtt dolgozni Szalainé Adéllal, Bezselicsné Ilussal is! A közelembe 
került fiatal munkatársaimnak igyekeztem olyan szeretetet adni, amit én 
kaptam valamikor az idõsebb kollégáimtól, mindenekelõtt az Irénkétõl!
Mindezt, amit leírtam egy mondattal is összefoglalhattam volna, nem 
volt könnyû, de így visszaemlékezve szép volt. Persze minden 
mozzanatról egy regényt lehetne írni!
Bízom abban, hogy ad a Sors egészséget, tevékeny éveket, amikkel még 
szolgálni tudom a családomat, és talán a tágabb közösséget is.
Köszönöm, hogy szolgálhattam Önöket, Benneteket! Teljes szívembõl 
köszönöm!                                                              Horváth Magdi 

Búcsúzunk

Szomorú szívvel vettünk búcsút 2007. május 30-án 
Csurka Józsefné (született Hámori Rozália, Rózsika) 
volt téti nyugdíjasklub vezetõtõl.
Alapító tagként kezdte a munkában töltött évek után 
1978-ban a nyugdíjas klub vezetését, ezt a 
tevékenységét 15 évig lelkiismeretesen, becsületesen, 
odaadóan, kitartóan végezte.
Egész élete a családja, az emberek, a nyugdíjasok 
közösségérõl szólt. Nagy ûrt hagy maga után és 
nemcsak a családjában, hanem a nyugdíjas klub 
életében is. Igyekezete, lelkesedése határtalan volt, 
összetartani az idõs embereket, a nyugdíjasokat.
Isten veled kedves Rózsika!
A munkát, amibe olyan sok erõt, energiát, idõt 
fektettél, igyekszünk folytatni. Nyugodjál békében. 
Emlékedet kegyelettel szívünkben megõrizzük és nem 
feledünk!

Az „Életet az éveknek” Téti Nyugdíjas Klub vezetõsége és 
tagjai nevében Balassa Dezsõné klubvezetõ
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Dalkör Téten

Süke László szervezésében 1926-ban 
megalakult az Iparos Dalkör, amely 1929-
ben a Kisfaludy Dalkör nevet vette fel. A 
dalkör osztatlan sikert aratott 1934-ben az 
országos versenyen, elsõ helyezést ért el. 
Tagjaiból színjátszó csoport is alakult, akik 
számos színdarabot adtak elõ. Nem volt 
olyan rendezvény, ahol a dalárda ne 
szerepelt volna. 
A háború alatt a tevékenységük szünetelt. A 
háború után, 1946-ban alakult ujjá, mert 
tagjai közül a frontról sajnos többen nem 
tértek haza. Új tagokkal bõvülve kezdték 
meg a próbákat.
Az 1950-es évek elején az államosítások és 
a politikai helyzet miatt a kulturális élet 
szünetelt, csak az 1956-os forradalom után 
lendült fel újra. 1959-ben léptek ismét 
közönség elé. 1966-ig, betegségéig vezette 
a dalkört Süke László. Rengeteg megyei 
találkozón vettek részt, ahonnét mindig elsõ 
helyezéssel tértek haza.
Ezután több karnagy vezetésével, kisebb-
nagyobb megszakításokkal, de még szép 
sikerekkel mûködött a dalárda az 1970-es 
évek végéig. Ezután hosszú szünet 
következett, elsõsorban megfelelõ karnagy 
hiánya miat t .  Bár igény sokszor 
mutatkozott a közös éneklésre, de úgy 
látszott, hogy a nagyhírû dalkör végleg csak 
emlék marad.
Kereszt Kálmán helyi önkormányzati 
képviselõ kezdeményezésére és lelkes 
szervezõmunkája eredményeként 2006 
õszén, több mint 25 év után ujjá alakult a 
dalárda „Téti Hajnalcsillag Dalkör” néven. 
Sok munkával, sok segítõvel sikerült 
feltámasztani ezt a nemes hagyományt. Ma 
már 20-25 lelkes helybéli vesz részt 
rendszeresen a próbákon. Köszönettel 
tartozunk Hajnal Nikolettnek, a fiatal, 
lelkes karnagynak, aki elvállalta a szakmai 
irányítást.
Hetente egy alkalommal, szombaton 
folynak a próbák, Nikolett hozzáértõ 
irányításának és a tagok lelkes munkájának 
köszönhetõen már az elsõ fellépések is jól 
sikerültek.
Várjuk azokat a dalolni szeretõ tétieket, 
akik szívesen csatlakoznának hozzánk.

Téti Hajnalcsillag Dalkör vezetõsége

Múzeumi hírek
Németh János munkái láthatók jelenleg a 
M ú z e u m b a n . S o k o l d a l ú  a l k o t ó t  
ismerhettünk meg. A hagyományos népi 
motívumokkal díszített faragott tányérok, 
botok, dobozok, tükrök mellett nagyon 
találóak a faágakból készített szobrocskái is.
Meglepetést okoztak grafikái, képei és 
sajátos stílusú faszobrai.
Az agyaggal történõ próbálkozásai 
eredményeképpen kis szobrocskák kerültek 
ki keze alól.
Egy kis ízelítõ látható a kovácsoltvas 
munkáiból, többféle stílusú gyertyatartó 
bemutatásával.Bármilyen anyaghoz nyúl, 
csodálatos tárgyak kerülnek ki a keze alól. 
Örömmel vettük, hogy ifj Németh János 
alkotásaiból is mutathattunk be. Jelenleg 
fotóiból készült összeállítás látható.
Következõ kiállítások:
2007. augusztus 10-én 17,30 órakor nyílik 
kiállítás a Mosonmagyaróvári Tallós 
Prohászka István Mûvészeti Egyesület 
tagjainak alkotásaiból.
Terveink szerint szeptember hónapban 
Hollandiából,  Lausdenbõl érkezik 
képzõmûvészeti anyag. A július-augusztus 
hónapban Lausdenben megrendezésre 
kerülõ kiállításon Bognárné Nagy Éva, Kéri 
Kálmánné, Krániczné Rikker Ildikó, 
Németh János, ifj. Németh János és Olaj 
Pálné munkái képviselik Tétet.
A feljegyzések szerint Téten a különbözõ 
iparágakban dolgozó iparosok sokan voltak. 
Kérjük, és várjuk azoknak a jelentkezését, 
akik a régi iparosok életével, munkájával 
kapcsolatos ismeretekkel, iratokkal, 
dokumentumokkal rendelkeznek és átadnák 
a helytörténeti gyûjtemény számára.(a 
mûvelõdési házban, a múzeumban 
nyitvatartási idõben vagy a 461-360, 
30/547-73-37 telefonon) Szeretnénk írásos 
formában is megörökíteni az iparosok 
történetével kapcsolatos emlékeket.
A rövidebb terjedelmû írásokat és a 
h o s s z a b b a k  é r d e k e s  r é s z e i t  a  
„Szülõföldem”-ben a késõbbiekben 
megjelentetjük.
Köszönjük azok segítségét, akik eddig is 
támogatták ez irányú munkánkat és 
bármily módon gazdagították a 
gyûjteményünket.     Langné Balázs Ilona
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Tûzgyújtási tilalom 

Tisztelt Téti Polgárok!
Az utóbbi idõben a szárazság miatt 
megnövekedtek az avartüzek 
országszerte.. A tûzesetek nagy 
része  ember i  mulasz tásból ,  
gondatlanságból következik be.
Kérjük Tét város lakosságát, 
kerüljék a kiskertekben, erdõszélen 
történõ növényi és egyéb hulladék 
égetését. Tüzet õrizetlenül hagyni 
tilos! Veszély esetén azonnal el kell 
oltani. A helyszínt átvizsgálni, 
vízzel, földtakarással a parázslást 
megszüntetni. Szeles idõben 
szigorúan tilos tüzet gyújtani, 
ugyanis könnyen átterjedhet a tûz 
m á s  t e r ü l e t e k r e  i s .  É g õ  
cigarettacsikk gépjármûbõl való 
kidobása is nagy felelõtlenség, ami 
súlyos károkat okozhat.
A  t û z  e l l e n i  v é d e k e z é s  
mindannyiunk érdeke, ezáltal 
védjük a természetet és értékeinket.
A tûzesetek megelõzése érdekében 
az ország teljes területén lévõ 
erdõkben és az erdõterületek 
határától számított 200 méteren 
belüli területen - a kijelölt tûzrakó 
helyen is - valamint a közút-és vasút 
menti fásításokban mindennemû 
tûzgyújtás, beleértve a parlag és 
gazégetést is, 2007. június 20-tõl 
átmeneti idõre tilos!

Böröczki Kálmán
Tét Város Tûzoltó Egyesület 

parancsnoka
Tûz esetén hívható telefonszám: 

105
06/20-569-83-07

A 2007. augusztus 20-i 
ünnepség 18 órakor 
kezdõdik a kettõs 

keresztnél.
Várjuk városunk 
minden lakóját!

A 2007. augusztus 20-i 
ünnepség 18 órakor 
kezdõdik a kettõs 

keresztnél.
Várjuk városunk 
minden lakóját!

T a n s z e r v á s á r !
B a r e s z   P a p í r

9 1 0 0   T é t ,   G y õ r i u . 6 - 8 .
T e l : : 9 6 / 4 6 2 - 1 4 3

N i k e    i s k o l a t á s k á k , f ü z e t e k , m i n õ s é g i 
i s k o l a s z e r e k , ( L y r a , P e l i k á n , M a p e d , I C O )

 s z é l e s   v á l a s z t é k á v a l  v á r j u k  v á s á r l ó i n k a t .
5 0 0 0 . - F t . é r t é k û  v á s á r l á s  u t á n  a j á n d é k o t  a d u n k !

M i  m á r  f e l k é s z ü l t ü n k  a z  i s k o l a k e z d é s r e ,  
v á r j u k   v á s á r l ó i n k a t !
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A TÉTI KSE 2006/2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL
A Téti Kézilabda Sportegyesület mûködésének harmadik évét zárta az idén.
A 2006/ 2007-es évadban  is képviseltük városunkat nõi- férfi csapattal a megyei bajnokságban.
NÕI CSAPATUNKRÓL:
A lányok továbbra is a megyei II. osztályban szerepeltek, kiváló eredménnyel.
Az elõzõ évekhez képest jelentõs elõrelépés volt tapasztalható, ugyanis az elõkelõ 5. helyet sikerült megszerezniük 13 
csapat közül. 
Bertalan Ibolya a 2. legtöbb gólt lõtte a mezõnyben, amiért külön gratulálunk neki!
Kapusteljesítményünk is kiemelkedõ volt, az egyik legkevesebb gólt kapott csapatok között vagyunk a bajnokságban.
FÉRFI CSAPATUNKRÓL:
A fiúk a megyei I osztályban hasonló eredményességgel zárták az idényt, mint az elmúlt években. A rendkívül erõs 
mezõnyben, ahol egykori NB I-es (Baruta László), valamint magyar- és világválogatott játékos (Hoffman László) is 
szerepeltek, a mieink az 6. helyen végeztek 10 csapat közül. 
Részletes adatokat a bajnokságról, illetve csapatainkról az érdeklõdõk a www.worldhandball.com honlapon 
találhatnak.
Az eredmények mellett szót kell ejtenünk a nehézségekrõl is.
Az utánpótlás területén problémát jelent, hogy az általános iskolai csapatban aktívan és eredményesen játszó fiúk- lányok nem jelentkeznek játékra nálunk, bár 
többször is felhívtuk a figyelmet (pl. a kábeltévén is), hogy szívesen látunk sorainkban új tagokat. Nem tudjuk mire vélni a passzivitásukat. Talán a nagyobb 
„korkülönbség” lehet az oka? Nõi és férfi csapatunk gerincét valóban „idõsebb” játékosok alkotják, de ez nem jelentett problémát pl. Posch Csabának, aki már 14 
éves kora óta sportol nálunk, egyre többet szerepelt a meccseken is, sõt 16 évesen az egyik meghatározó tagja, irányítója a csapatnak.
A lányok közül megemlíthetjük Baranyai Zitát, aki szintén 14 éves korától, zenekari elfoglaltsága mellett jár el edzésre, illetve mérkõzésre. Tudjuk, lasszóval nem 
lehet kényszeríteni az ifjúságot a kézilabdázásra. Kell, hogy szeressék ezt a sportot, és megfelelõ alázattal és kitartással álljanak hozzá. 
Az elõzõ szezonhoz képest nagy álmunk vált valóra a 2006-os év végére, a tornaterem lelátóval történõ kibõvítése, amiért hálásak vagyunk Tét Város 
Önkormányzatának. Kézilabdásaink személyesen is kitettek magukért, összefogva néhány jószándékú helyi vállalkozóval, közel 3.000.000- Ft értékû társadalmi 
munkával járultak hozzá a létesítmény korszerûsítéséhez. 
Már az elsõ nõi mérkõzés után azt szûrtük le a barátainkkal, hogy megérte a fáradozás. 
A téti lányok egy nagyon szoros mérkõzésen legyõzték Öttevény csapatát, és a találkozó után percekig zúgott a taps és a „Szép volt lányok!” több, mint száz 
torokból.
A játékosaink elmondása szerint csodálatos érzés volt ezt hallani.
A szurkolók ezzel honorálhatják, hogy fiataljaink hetente egyszer- egyszer szórakoztatják õket, elfeledtetve arra az 1-1,5 órára mindennapi gondjaikat. 
Lehet, hogy mindez nem tûnik „nagy dolog”-nak, de a Téti KSE számára nagyon is fontos.
További jó egészséget kívánok minden téti sportolónak és sportbarátnak!

HAJRÁ TÉT! HAJRÁ SPORT !    Bakos Gábor / Téti KSE elnök/
Helyezési sorrend: Férfiak 2006-2007

H. Név J. Gy. D. V. Dob. Kap. P.

1.  ETO KC III.  16  15  0  1  556  394  30
2.  Répcelak SE  15  11  1  3  466  394  23
3.  Kapuvár SE  13  10  0  3  360  286  20
4.  Globál SC  15  9  0  6  432  379  18
5.  MOGAAC DSE  14  7  1  6  383  411  15
6.  Téti KSE  15  7  0  8  367  393  14
7.  Gyõri ETO Szurkolói Klub  15  5  1  9  392  411  11
8.  Audió SC  15  3  1  11  351  433  7
9.  Pannonhalma SE  14  2  0  12  371  485  4
10  Bõny SE -  10  0  0  10  156  248  0

Helyezési sorrend: Nõk 2006-2007

H. Név J. Gy. D. V. Dob. Kap. P.

1.  Szany SE  24  22  2  0  649  371  46
2.  Kóny SE  24  19  1  4  549  345  39
3.  Rábapordány SE  24  18  2  4  530  356  38
4.  Kimle SE  24  16  1  7  538  400  33
5.  Tét SE  24  13  1  10  428  351  27
6.  Öttevény KC  24  13  0  11  552  507  26
7.  Mosonszolnok-MOGAAC SE  24  12  2  10  481  462  26
8.  Koroncó SE  24  12  0  12  472  419  24
9.  Gyarmat SE  24  11  0  13  373  422  22
10. Bágyogszovát SE  24  7  1  16  374  441  15
11. Dunakiliti SE  24  5  2  17  440  559  12
12. Gyõrújbarát 2.  24  2  0  22  324  668  4
13. Pannonhalma SE  24  0  0  24  334  743  0

Jelmagyarázat: 

H. - Helyezés, J. -Játszott , 
Gy. - Gyõzött, D. - Döntetlen, 
V. - Vesztett , Dob. - Dobott, 
Kap. - Kapott, P. - Pontszám
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Kiadja: Tét Város Önkormányzata
(9100 Tét, Fõ utca 88.)

Lapszerkesztés:
Vámosiné Wurm Mária;

Langné Balázs Ilona;
Katona Szabolcs

Szerkesztõség:
9100 Tét, Mûvelõdési Ház, 

Fõ utca 80.  Telefon: 462-193 
E-mail:muvhaztet@freemail.hu

muvhaztet@gmail.com 
Megjelenik: negyedévenként, 

1500 példányban 
 Nyomdai munkák: Palatia Nyomda, Gyõr 

Az NKA pályázatot írt ki a 
kisvárosokban élõ lakosság könyvtári 
ellátásának korszerûsítésére. 
A Nemzeti Kulturális Alap kiemelten 
fontosnak tartja a lakosság 
t á j é k o z ó d á s i ,  o l v a s á s i  
lehetõségeinek támogatását a 
nyilvános könyvtári rendszer 
feltételeinek javításával.

Könyvtári dokumentumok beszerzésére pályázhattak a 2000. és 2005. között várossá 
nyilvánított települések könyvtárai, az 5000 lakos alatti városok könyvtárai legfeljebb 
300 ezer forint támogatásra  A támogatás feltétele volt, hogy az elnyert pénz legalább 
70%-át magyar szerzõk mûveinek beszerzésére kell fordítani. A Városi Könyvtár ezáltal 
részben- pótolhatta az évek során a magyar szerzõktõl (Wass Albert, Márai Sándor, 
Kertész Imre stb.) ill. a magyar szakkönyvek beszerzésében történõ lemaradását. Több, 
mint 100 könyv beszerzésére nyílt ezáltal lehetõség. 
Köszönöm az NKA-nak a pályázatunk támogatását:          Katona Szabolcs könyvtáros
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