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Megújult az iskolaMegújult az iskola
Bizonyára nagyon sokan felfigyeltek arra, hogy a nyár folyamán mindkét iskola épületben 
és azok környékén nagy volumenû, lázas tevékenységek zajlottak. Megújult a Gyõri úti 
(alsó) iskolaépület udvara, esztétikus, és ami talán még fontosabb, a tanévkezdésre 
balesetmentes környezetben várhattuk az alsó tagozatos gyermekeket. Ezen túlmenõen 
minden helyiségben megtörtént a kötelezõ tisztító meszelés és a tantermek, azok ajtóinak 
festése, mázolása. Így tanulóink higiénikus és megújult környezetben kezdhették meg az 
újabb tanévet. A Debrecen utcai (felsõ tagozat) épületen is igen komoly felújítást 
végeztetett el a fenntartó önkormányzat. A több mint húsz éves nyílászárók (bejárati ajtók, 
és az ablakok nagy részének) cseréjére került sor. Mindazon túl, hogy épületünk ezáltal 
esztétikai értelemben is nagyot lépett elõre, hozadékként azt is remélhetjük, hogy a 
cserével a fûtési költségeket is érdemben csökkenthetjük, hiszen a régieknél ( a mai kor 
követelményeinek is megfelelõ) sokkal jobb hõszigetelésû ajtók - és ablakok kerültek 
beépítésre. Mindezek elvégeztetése komoly anyagi ráfordítást jelentett a fenntartó 
önkormányzat számára, mindemellett ugyanakkor úgy gondolom, hogy hasznos 
ráfordítás volt, hiszen igazolt tény, hogy gyermekeink nevelésére,- oktatására felhasznált 
mindennemû ráfordítás rövid-, és hosszú távon jó befektetésnek bizonyul. Ezért nagy 
tisztelettel mondok köszönetet elsõsorban a gyermekek és a szülõk, valamint minden 
iskola használó és a magam nevében Tét Város Önkormányzatának, a Képviselõ 
Testületnek, külön- külön minden képviselõ társamnak, akik tiszteletdíjuk felajánlásával 
járultak hozzá ahhoz, hogy gyermekeink kulturáltabb, szebb, balesetmentesebb 
környezetben folytathatják tanulmányaikat! Boros Zoltán
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Tét város Önkormányzat Képviselõtestülete 2007. július 3-i ülésén rendeletet alkotott
Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének mértékérõl, külön szolgáltatási díjakról, és a lakások és helyiségek 
e l i degen í t é s é rõ l .
A zaj és rezgésvédelem helyi szabályairól
A képvise lõ testület: 

megválasztotta az Ifjúsági, Kulturális és Sportbizottság nem képviselõ tagjait:
2007. július 3-tól Bertalan Ibolya és Hujber Tamás személyében.

határozatot hozott Tét, Mórichida és Gyõrszemere települések óvodai és általános iskolai közoktatási feladat-
ellátásának átszervezésére vonatkozóan.
elfogadta a 2006-2007. tanév pedagógiai munkájáról szóló beszámolót.
döntött a Kisköz és a Bartók Béla út II. szakasz útfelújítási munkáinak 2007. évi kivitelezésére tett ajánlatokról.

2007. július 31-i ülésen:
jóváhagyta az oktatási intézmények közös fenntartására vonatkozó megállapodásokat (Gyõrszemere- általános 

iskola, óvoda, Mórichida  általános iskola)
döntött a Tét, Deák F. u 1/a sz alatti és a Tét, Kis u. 8. sz alatti (itt a bérlõ elõvásárlási jogát fenntartva) 

lakásingatlanok esetleges értékesítésérõl.
megbízta Szabó Ferenc polgármestert az újonnan alakuló Pannonhalma, Sokoróalja, Rábcatorok LEADER 

Fejlesztési Társulásban Tét várost képviselje.
2007. augusztus 31-én:

elfogadta a Kisfaludy Károly ÁMK új alapító okiratát, figyelembe véve a tagintézmények csatlakozását és a   
f e l ada tbõvü lés t  i s .
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BIOGÁZ ERÕMÛ TÉTENBIOGÁZ ERÕMÛ TÉTEN

Tét Város Önkormányzata egy 2 MW-os biogáz erõmû felépítését 
és üzemeltetését kívánja megvalósítani. A tervezett projekt jelenleg 
a megvalósítás elsõ szakaszában tart: európai uniós 
társfinanszírozás keretében pályázati támogatásból valósult meg a 
kapcsolódó adatgyûjtés, az ausztriai tanulmányutak, a 
megvalósíthatósági- és hatástanulmány elkészítése, az 
üzemeléshez kapcsolódó szerzõdésminták kidolgozása, a 
közbeszerzési eljárás lefolytatása és a nyilvánosság tájékoztatása.
Az erõmû tervezett helyszíne az AGROTÉT Kft sertéstelepe 
melletti földterület, melynek elõnye, hogy a keletkezõ nagy 
mennyiségû sertéstrágyát folyamatosan lehet az erõmûben 
felhasználni.
A biogáz erõmû koncepciója olyan kialakításban készült el, hogy 
majdnem minden mezõgazdasági növény  kivéve a fa  az 
erõmûben erjeszthetõ. Egy 2 MW-os biogáz erõmûnél, 35%-os 
szárazanyag tartalommal, évi 40.000 tonna silókukorica 
mennyiségébõl lehet kiindulni. Ennek a mennyiségnek a 
termõterülete 1.000 hektár, 40 tonna/hektár hozammal kalkulálva. 
A kitöltött szándéknyilatkozatok alapján a rendelkezésre álló 
földterület 1.245 hektár. A sertéstrágyának a silókukoricával 
szemben alacsony a gáztartalma, viszont erjesztõ anyagként az 
erõmû üzemeltetéséhez kiváló. A mezõgazdaság részérõl 
szükséges alapanyag mennyiség attól függ, hogy mennyi 
alkoholcefre, használt étkezési olaj, ételmaradék stb. kerül a biogáz 
erõmûben felhasználásra. Mezõgazdasági alapanyagként azért 
ajánlott a gabona, kukorica és a tritikálé, mert ezek a növények 
mutatták az erjedés szempontjából a legjobb tulajdonságokat.. 
További elõnyük eltérõ aratási idejük. 
Az erõmû mûködtetése során biogáz trágya is keletkezik, melyet 
kijuttatnak a termõterületre, nincs szükség mûtrágyára. Hosszabb 
távon a földek minõségét javítja.
A „Téti biogáz-berendezés tervezése határon átnyúló ausztriai 
tapasztalatok alapján” címû INTERREG III/A pályázati projekt 
záró rendezvényére 2007. augusztus 8-án került sor.
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A városnapon átadott Tét Város 
Önkormányzata által adományozott 

díjak:
„Év vállalkozója” díj 2007 évben: Kiss Ferenc
„Közösségi munkáért” díj:

Bakos Gábor,
Baranyai Lajos,

Horváth Pál,
Kántor Antal,
Kiss Miklós

„Közösségi munkáért”posztumusz: Csurka Józsefné
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A városnap
képekben

Köszönetet mondunk 
mindazoknak,

 akik munkájukkal, 
vagy adományaikkal támogatták 

a rendezvényt.

További 400 kép: 
http://www.vk-tet.bibl.hu/
20070825/20070825.html
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Az Apáczai Kiadó év végi országos olvasásfelmérésén az alsó 
tagozatos tanulók és tanítóik kiválóan szerepeltek. A kiadó munkatársai 
1292 osztály felméréseit dolgozták fel, és alapos munkával elvégezték 
a statisztikai elemzésüket is. 

A táblázat adatai világosan mutatják, hogy büszkék lehetünk 
eredményeikre. A tanítónõk bebizonyították, hogy diákjaik tudnak 
olvasni és értik is azt, amit elolvastak, tehát oktató-nevelõ munkájuk 
kitûnõ. Gratulálunk az osztályfõnököknek: Hegyi Ferencné, Novákné 
Fehérvári Angelika, Kulcsár Anikó, Jámbor Veronika, Balázsné 
Burkali Borbála, Horváth Zoltánné. 

További eredményes munkát kívánva, bízunk abban, hogy 
iskolánk a jövõben is maradéktalanul eleget tud tenni a társadalmi és 
vele egyetemben a szülõk elvárásainak is.

Kisfaludy Károly ÁMK vezetõsége
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Kisfaludy Károly ÁMK híreiKisfaludy Károly ÁMK hírei
Eredmények az Apáczai Kiadó országos mérésénEredmények az Apáczai Kiadó országos mérésén

Befogadás az óvodábaBefogadás az óvodába
Ép, hogy a világra jön egy kisgyerek és máris azt 
veszi észre a család, hogy beköszöntött az 
óvodáskor. „Szemük fénye” a meleg családi 
fészekbõl az intézményi nevelésbe lép át. A kezdeti 
idõszakban a gyermek szülõtõl való elválása, 
leválása, mindkét félnek fájdalmat jelent, nagyon 
megviseli szülõt és gyermeket egyaránt. 
A kisgyermekek számára természetesen a családja 
nyújtja az érzelmi biztonságot, ezért óvodánk nagy 
hangsúlyt fektet az óvodába lépés megkönnyítésére. 
A beszoktatás folyamata egyéni gondoskodást követel meg az óvó néniktõl, 
hiszen minden gyerek más, nincs kész megoldás, mindenkihez meg kell 
találnunk a „kulcsot”. 
A bölcsõdébõl érkezõ gyerekek általában könnyebben illeszkednek be a 
közösségbe, segítõkészebbek, jobban tudnak alkalmazkodni egymáshoz és 
az óvodai szabályokhoz.  
A nem bölcsõdébõl érkezõk életében az óvoda lesz az elsõ családtól való 
„elszakító tényezõ”. Így a beszokás, beszoktatás is jobban elhúzódhat.
Fontos, hogy mindenképpen adjunk idõt a gyermekünknek és magunknak 
is!
Az óvodával való barátkozást segíthetjük sok-sok beszélgetéssel, ilyenkor 
el lehet mesélni a pozitív családi óvodai élményeket, amikor még apa, vagy 
anya voltak óvodások. Lehet „óvodásat” játszani az otthoni babákkal, 
macikkal, ahol a kisóvodás lehet az óvó néni, vagy éppen a nagyóvodás. 
Könnyebbé teszi a beszokást, ha a kicsik magukkal viszik az oviba kedvenc 
babájukat, macijukat, olyan tárgyakat, amelyek a bizonytalan helyzetben 
felidézik az otthon biztonságát, az „otthon illatát”.
Az új óvodások számára nagy kihívás az óvodai élet ritmusának 
megismerése. Sok-sok kérdésre szeretnének választ kapni: Miért megyünk 
ki vonatozva a mosdóba? Miért kell egyszerre kezet mosni? Miért csukják 
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be a szoba ajtaját? Miért ebbe a szobába kell 
bemennem, pedig nekem a másik jobban 
tetszik? 
Elõször nem értik, de néhány nap után már 
kiderülnek a válaszok, már tudják, hogy minden 
tevékenységnek, - legyen az étkezés, közös 
játék, levegõzés, csendes pihenõ -, megvan a 
maga rendje. Bizony nem könnyû az új 
szokások, az új szabályok megtanulása. Az óvó 
nénik azonban hamar megtalálják minden 
kisgyerekhez a „kulcsot” és kedvesen 
elmondják, hogyan szokták ezt vagy azt 
csinálni az óvodában, és ebben segítenek nekik 
a régi óvodások is. 
Néhány hét elteltével elõfordulhat, hogy a 
gyerekeknek már nincs kedve óvodába menni. 
Megszûnik az újdonság varázsa! Ilyenkor csak 
nehezítünk a helyzeten, ha engedünk a kérésnek 
és otthon maradunk vele. Ha rendszeresen jár az 
óvodába, könnyebben megszokja, ám ha sokat 
hiányzik, kevesebb barátja lesz, kimarad a 
dolgokból és nehezen illeszkedik be. Fontos, 
hogy rájöjjön, az ovi pont olyan neki, mint a 
munkahely az anya vagy az apa számára.
Kedves szülõk! Bízzanak az óvónõkben és az 
óvodában! A gyerekek érzékenyek, ha azt érzik, 
hogy szüleik bizalmatlanok, õk is azok lesznek. 
Ha viselkedésünk azt sugallja gyermekünknek, 
hogy biztonságos és jó helyen van, rövid idõ 
alatt az új élményekkel lesz elfoglalva. Szülõk 
és óvó nénik partnerek a nevelésben! Bátran 
kérdezzenek, érdeklõdjenek  gyermekük felõl, 
osszák meg velünk neveléssel kapcsolatos 
elveiket ,  problémáikat,  így könnyen 
figyelemmel kísérhetik a kisgyerekek óvodai 
életét. 
A szeptember minden évben sok izgalmat hoz 
óvodásoknak, iskolásoknak, óvó néniknek, 
tanító néniknek, szülõknek egyaránt. A legtöbb 
izgalmat mégiscsak a kezdõ ovisoknak és 
szüleiknek tartogat ez az idõszak. Õk még 
valami vadonatúj, kissé bizonytalan érzéssel 
állnak szembe, amikor nehéz egymás kezét 
elengedni, és átlépni az élet elsõ küszöbét. A 
türelem, a beszoktatásra szánt idõ meghozza 
gyümölcsét, hiszen ha ebbe az elsõ kis 
közösségbe való beilleszkedés kisebb-nagyobb 
zökkenõkkel sikerül, akkor az óvodában 
eltöltött 3-4 év a gyereke és a szülõk életének is 
az egyik legszebb korszaka lehet.
Kívánok minden kisovisnak, óvodás szülõnek, 
óvó néninek, óvodai dolgozónak örömteli, 
élményekben gazdag és sikeres új nevelési 
évet!

Csécs Károlyné
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„Játszóházas” nyári tábor„Játszóházas” nyári tábor
együtt járt a fürdéssel minden nap. Ennyi megpróbáltatás után Idén 5. alkalommal szerveztünk gyerekek részére nyári tábort. 
ezt mindenki megérdemelte.)Gánt, Kisinóc, Felsõtárkány, Klastrompuszta után most 
Csütörtökön ismét egész napos túrát szerveztünk Királyrétrõl. Szokolyára utaztunk.
Vezetõ nélkül, térképpel vágtunk neki az útnak. A Börzsöny Az indulás kissé nehézkesre sikerült néhány felelõtlen szülõ 
csodálatos erdeiben jártunk. Egy szurdokban félelmetesen szép miatt, akik felíratták csemetéjüket és csak az utolsó hetekben, 
tájra értünk. Láthattuk, hogy a fák között micsoda pusztítást napokban derült ki, hogy nem gondolták komolyan. Emiatt 
végzett a tavasz végi vihar. Óriási bükkök feküdtek a földön, nekünk - akik szerveztük az egészet és kísértük is a gyerekeket - 
gyökerük kitépve, leveleik még csak most kezdtek lankadni. kicsit mélyebben kellett a zsebünkbe nyúlni. A kezdeti 
Úti célunkat nem értük el, mert az esõ visszafordulásra nehézségek ellenére olyan jól sikerült a táborozás, hogy 
kényszerített bennünket. Így is megtettünk közel 20 km-t, ami megfogadtuk, nem hagyjuk ki ezt az élményt jövõre sem. 
igazán szép teljesítmény, fõleg mert a két kicsit felváltva Vasárnap reggel Béla bácsival és kedvenc buszunkkal vágtunk 
cipelték a nagyok. … és hát az erdei út esõben … Vacsora után a neki a kalandnak. Szokásunkhoz híven már út közben tettünk 
fáradtságunk éppen jól jött az „ülõmunkás” batikoláshoz. egy jó kis túrát, hogy rákészüljünk az elõttünk álló hétre. 
Mindenki gazdagodott egy kedves pólóval.Táborhelyünk Szokolyán, (Börzsönyben, a Duna-Ipoly 
Pénteken délelõtt északi irányba, délután ismét Királyrétre Nemzeti Park határán) a falu szélén volt, szép környezetben. A 
kirándultunk. Igaz, nem találtunk sem teknõst, sem kövirákot kisvonat éppen a kapunk elõtt állt meg. A szállás elfoglalása 
(ez utóbbit 3 éve sikerült itt tanulmányoznunk), de volt óriási u tán  vacsoráz tunk és  megismerkedtünk kedves  
béka, gyík és vízisikló. Este lovas kocsival bejártuk és házigazdáinkkal, majd a focipályát kerestük meg és játszottunk 
végigénekeltük egész Szokolyát. Annyira jókedvûek és olyan egy jót.
felszabadultak voltunk, hogy észre sem vettük az elröppent Hétfõn alig végeztünk a reggelivel, amikor megjelent Imre 
idõt. Mikor bejelentettük a szombat délelõtti programot, bácsi (programszervezõnk), aki már vezényelt is ki bennünket a 
mindenki percek alatt összepakolt, készen a haza útra. Így az határba, ahol felállította ideiglenes lõterünket. Mindenki 
utolsó délelõttöt a közeli Kacár-tanyán töltöttük a „búza útját” kipróbálta a légpuska használatát, majd versenyeztünk. Délután 
követve. Kicsit összezavarva az idõt, elõször bedagasztottuk a egy nagyot sétáltunk, mert a megígért solymászat elmaradt. 
kenyértésztát. Míg kelt, elmentünk aratni. A marokszedésbe és Vacsora után fellelkesülve egy váratlan programajánlaton (a 
kötésbe bekapcsolódhattunk, raktunk kévét, lovak helyett mi „kimúlt” sólyom helyett), elmentünk a 2 km-re lévõ 
hajtottuk a legelsõ cséplõgépet és kézi malommal õröltünk. hajtánypályára sínbiciklizni. Mivel ilyet még nem láttunk, fõleg 
Közben bevetettük a cipókat és mire mindent kipróbáltunk nem próbáltunk, ráadásul be is sötétedett az erdõben, nagyon jó 
megsültek a kenyerek. El is hozhattuk, mindenkinek jutott egy móka lett a tulajdonképpen fárasztó tekerésbõl. Hazafelé aztán 
negyed.lehûltünk, mert csúf vihar kerekedett. Szerencsére a kicsiket 
Ebéd után Béla bácsit vegyes érzelmekkel fogadtuk. Vágytunk sikerült még az ég leszakadása elõtt hajtányon bemenekíteni a 
már haza, de maradni is jó lett volna. Ebbõl a boldog, szabadon szállásra. Akiknek gyalog kellett megtenni az utat, jó 
töltött kacagós egy hétbõl talán jó lesz erõt meríteni a sivár szolgálatot tett az esõkabát, bár a körülöttünk cikázó 
hétköznapokon. Talán nem csak én mosolyodom el, ha egy-egy villámoktól és az égzengéstõl nem védett. Sok gyerek szerint 
szóról, képrõl kellemes emlék jut eszembe. Talán az a gyerek is (utólag) ez volt a legjobb éjszakai túra, igaz, nem annak indult.
kapott egy hét „gyerekkort,” akinek ez máskor nem adatik meg. Kedden az egész napos erdei „extrém túrát” az esõ még 
Talán jövõre ismét vihetünk magunkkal rászorulót izgalmasabbá tette. Itt több elõkészített pályán tehettük próbára 
kedvezményesen. Talán. Talán jövõre több pénzt sikerül bátorságunkat, ügyességünket. A legbátrabbak  mindenki az 
„szereznünk”. Talán. Az idén 20.000,- Ft-ot kaptunk az volt  felmászhattak az erdõ legmagasabb fájára is. Olyan jól 
Önkormányzattól. A szülõk 28.000,- Ft-ot fizettek, mi egy éreztük magunkat, annyit nevettünk, hogy még a nap is elõ-
kicsit többet, hisz' az általunk készített tárgyak értékesítésébõl elõbújt. Kb. 10 km-t gyalogoltunk (közel vízszintesen és még ki 
származó bevételt,  és a más településeken tartott tudja mennyit függõlegesen). Jutalmul a maradék 3 km-t 
rendezvényeink bevételét is a táborozás költségeihez kisvonaton tehettük meg - ingyenesen!
haszná l tuk  fe l .  Közben  Szerda délelõtt geológiai ismereten vettünk részt. 
spóroltunk a zsebpénzen és a Programvezetõnk „kincsesládájából” ásványok és csontok 
telefonköltségen, amit senki kerültek elõ. Láthattunk, sõt kézbe vehettünk igazi mamut fogat 
sem hozhatott. is. Az elmélet után a nem éppen közeli felhagyott bányában 
Nekünk megérte. Talán nekik opált gyûjthettünk. Délután Zoli bácsi elkísért minket a 
is A fényképek elkészültek. Az falumúzeumba, ahol elõadást tartott a település múltjáról és 
érintettek rendelhetnek belõle, híres szülöttérõl Mányoki Ádámról. Jónéhányan felismerték 
az érdeklõdõknek szívesen egyik festményét, nagy örömünkre. Ezen a napon korán 
megmutatjuk.vacsoráztunk, hogy Imre bácsival és testvérével Misi bácsival 
Végül köszönet barátnõmnek minél elõbb mehessünk újra opált keresni. Az esti gyûjtés már 
Gabinak (Kiss Szabolcsné) és az éjszakai túrába torkollott. Az erdõben hamar leszállt az éj és 
húgomnak Reninek gyanús hangok hallatszottak. A hosszúra sikerült úton nem 
(Dombiné Olaj Renáta), amiért kellett összetartani a csapatot. Mindenki igen csak figyelt. A 
e g y e n r a n g ú  t á r s k é n t  tájékoztatásokra is, de még inkább, hogy le ne maradjon. A pár 
megszállottan csinálják velem.száz méteres egyszemélyes bátorságpróbát hárman 
É n  b ü s z k e  v a g y o k  teljesítették. Felkészült vezetõink még lidércet is idéztek 
magunkra! Kissné Olaj Arankanekünk egy mocsárban. Éjfél után értünk „haza” és rögtön nagy 

lakomát csaptunk lekváros kalácsból. (Igazából a késõi evés 
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lakomát csaptunk lekváros kalácsból. (Igazából a késõi evés 
Kissné Olaj Aranka
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Változások a Sokoró Kft-nélVáltozások a Sokoró Kft-nél

A KFT-ben dolgozó és az azt vezetõ munkatársak részére is nehezen követhetõ az a 
sok változás, amely jellemezte az elmúlt évtizedet. 
Elsõsorban kell említeni az autóiparban betöltött szerepünket. Sok új munkahelyet 
létesítettünk, amikor a KFT létszáma már elérte az 1100 fõt, amelybõl 850 fõ 

dolgozott három mûszakos munkarendben autókábel készítésen. 1999-ben egy típusváltás következett be, mert a Mercedes 
kábelek helyett az Audi A4 típusának részegységeit, majd a 
2000. évtõl a teljes kábelköteg gyártását végeztük az Audi 
ütemezése szerint napi 1400 - 1500 db-os mennyiségben. A 
legyártott kábelkötegek minden darabja többszörös 
ellenõrzésen esett át, naponta került kiszállításra az Audi 
szerelõ sorára. 
A következõ évben új típusú A4-es Audi személygépkocsik 
kerülnek gyártásra, amely kábelkötegeinek csak egy része - 
várhatóan napi 500 db elkészítése - lesz a feladatunk 2010-ig. 
A darabszám csökkenését árvita okozza, mert a szomszéd 
országokban lévõ versenytársaink kevesebb költséggel 
vállalták a gyártását. 
A kábelgyártás mellett szintén igen jelentõs tevékenységet 
honosítottunk meg az autóipar számára. Mûszaki Osztályunk 
tervei alapján a német megrendelõink igénye szerint közel 80 
db kábelszerelõ futószalag gyártását végeztük el az elmúlt 

években. Termékünk elkerült a világ számos országába, köztük Romániába, Szlovákiába, Mexikóba, Dél-Afrikába, Angliába, 
Csehországba. Ez a tevékenység fejlesztette mûszaki színvonalunkat, javította a KFT gazdaságosságát. 
2003-ban létesítettünk kapcsolatot a gyõri székhelyû Audi motorgyárral, amely minõsítette a SOKORÓ-t és alkalmasnak 
találta a nála készülõ motorok részegységeinek elõszerelésére. Meg kell jegyezni, hogy a SOKORÓ az elsõ a beszállítók 
közül, amely teljesen magyar tulajdonú üzem. Számítógépekkel ellenõrzött csúcstechnikát jelentõ munkahelyeken történik a 
részegységek szerelése az Audi ütemezése szerint. Jelenleg 18-20 munkatársunk végzi ezt a tevékenységet, amelynek 
bõvítését elsõsorban mûhelytér hiánya akadályozza. 
A kábelüzemi termelés csökkenése miatt felszabaduló kapacitás terhelésére új tevékenységet kerestünk. Egy újsághírdetés 
kapcsán kerültünk kapcsolatba a  német tulajdonú VERITAS cég dunakiliti gyárával, ahol  autóipar számára készítenek 
részegységeket (gumiból, fémbõl, mûanyagból), vagyis minden olyan csõvezetéket, amely szükséges a motorok 
felszereléséhez üzemanyag, olaj, levegõ ellátás biztosításához. Megállapodás történt az együttmûködésrõl, egy megkötendõ 
szerzõdés részleteirõl. 2007. május 25-én a VERITAS AG német központjának vezetõit köszönthettük a SOKORÓ KFT 
gyárában. Az itt tartózkodásuk során szerzett benyomásaikról igen elismerõen nyilatkoztak: az itt tapasztalt rendrõl, 
tisztaságról, fegyelemrõl, minõségrõl, mint olyan tényezõkrõl, amelyekre alapozni lehet az elkövetkezendõ évtized 
együttmûködését. Amíg az elsõ 15 fõ munkatársunk betanulása Dunakilitin megtörtént, azon idõt kihasználva egy 
üzemcsarnokot teljesen felújítottunk, pormentes padozattal láttunk el és megterveztük az új munkahelyek telepítését is. 
Jelenleg gyárunkban már ezt az új tevékenységet jelenleg 120 fõ végzi. A folyamatos bõvítés érdekében 2007 év végéig 200 fõ 
dolgozót kell biztosítanunk. Természetesen a növekvõ létszám új tevékenységéhez megfelelõ színvonalú üzemterület is 
szükséges. A csökkenõ kábelgyártásnál kiürített mûhelyek felújításával ez megteremthetõ. 
A változó piaci körülmények ellenére is megõrizhetõk a munkahelyek, sõt, mint esetünkben, még bõvítésre is van lehetõség. 
Bízunk abban, hogy a SOKORÓ KFT közössége megfelel a VERITAS követelményeinek és versenyképes jövedelmet tud 
biztosítani dolgozóinak. 
Közel egy évtizede folytatunk együttmûködést egy angliai gyárral, a SIMBA LTD-vel. Számukra nagyteljesítményû 
talajmunkagépeket, illetve részegységeket gyártunk és szállítunk. A SIMBA saját fejlesztõirodával rendelkezik és teljesen új 
technológiát biztosító nagyteljesítményû, energiatakarékos gépeket biztosít vevõi részére. Kapcsolatunk biztos alapokon 
nyugszik, a jó minõség és ütemes szállítás mellett a mûszaki és kereskedelmi feladatok ellátása is zökkenõmentes. Az 
üzemünkben folyamatosan végrehajtott fejlesztés következtében a termelési kapcsolat a kezdeti évi 100 millió Ft-ról ez évben 
már meghaladja a félmilliárdot. Az általunk gyártott gépeket a Simba értékesíti a világ minden részén: Európában, 
Amerikában, Ausztráliában. Ez számunkra kellemes érzés, de az sajnálatos, ha ugyanezt a gépet SOKORÓ emblémával látjuk 
el, még fél áron is nehezen adjuk el. 
Az új évezredben kezdõdött el együttmûködésünk az osztrák VOGEL & NOOT Mezõgépgyárral. Részükre több fajta 
szántáselmunkáló kombinátort, tárcsát gyártunk nagy sorozatban. Az általuk rendelt gépek teljes egészében gyárunkban 
készülnek el: festve, csomagolva, a rendelõ jelzéseivel kerülnek kiszállításra és értékesítésre. 
Évente visszatérõ megrendelõnk egy orosz kereskedõ, aki az általunk korábban gyártott E-296 vágószerkezetek vályúiból - a 
legnagyobb részegységébõl - rendel nagyobb mennyiséget, mint jelenleg is 220 db-ot.
CARBOROBOT kazánokból az éves gyártott mennyiség az indulás óta nem csökken, a fajtaválaszték is bõvül, az évenkénti 
árbevétele növekszik. 
1997-ben kezdtük el kísérleteinket a morfium elõállításához termelt mák gépi úton történõ betakarításához. A 2006. évben 
értük el a fejlesztés legszebb eredményét, amikor is a hazai piac mellett jelentõs mennyiséget tudtunk export útján értékesíteni 
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a csehországi máktermelõk részére. E termékünk ez évben is sikert aratott egy bemutatón magyar és külföldi szakemberek 
elõtt, ezért bízunk további belföldi és export értékesítési lehetõségekben. 
A SOKORÓ KFT igények szerint továbbra is gyártja és értékesíti saját fejlesztésû termékeit, de a belföldi piac igényei 
igen szerények, sajnos kapacitásunk terhelését csak export útján látjuk biztosítva. 
Az utóbbi években jelentõs technológiai fejlesztéseket hajtottunk végre: az acélszerkezetek gyártásához új 
mûhelydarukat, darupályákat vásároltunk, több villás emelõt, hegesztõgépeket, élhajlítókat, forgácsoló gépeket, CNC 
vezérlésû megmunkáló központokat, lemezdarabolókat, lézervágó berendezést helyeztünk üzembe. A korszerû gépek 
kezeléséhez a saját állományunkból képeztettünk ki kezelõket és programozókat. Bízunk abban, hogy új, korszerû 
berendezéseinket jól tudjuk hasznosítani, a piaci verseny ellenére is gazdaságos termelést tudunk megvalósítani. 
A gyárunk rendelkezik olyan mûszaki és gazdasági szakemberekkel, akik nagy biztonsággal végzik mindennapi munkánk 
irányítását. Rendelkezünk mindazzal a technikai háttérrel és számítógépes programokkal, amelyek elõsegítik munkánk 
hatékony és eredményes végzését. 
A SOKORÓ KFT a 2007. évben várhatóan eléri a 2,5 milliárd Ft árbevételt, amely közel 90%-a export termékbõl 
realizálódik. Pénzügyi helyzetünk stabil, hitelek nélkül oldjuk meg beruházási és termelési feladatainkat. 
Az elmúlt évtized minden évét jelentõs pénzügyi eredménnyel zártuk. 
2004. május l-én az Európai Uniós csatlakozás következtében megszûnt a kábelüzemi vámszabadterületünk, emiatt 
szükségtelenné vált az Autókábel Kft. önálló gazdasági mûködése, ezért azt az év végével beolvasztottuk a SOKORÓ Kft-
be. 
Az alábbi felsorolás mutatja be azon partnereinket, akik napjainkban jelentõs mértékben járulnak hozzá a fent említett 
eredmények eléréséhez: 
- DFS Draxlmaier, Németország: autókábel gyártás 
- SIMBA LTD, Nagy-Britannia mezõgazdasági gépalkatrészek 
- VOGEL & NOOT GmbH, Ausztria: mezõgazdasági gépek 
- OSTROZSKO a.s., Csehország: máktok betakarító adapter 
- FREDENHAGEN GmbH, Németország: autó ipari segédberendezések 
- CARBOROBOT KFT, Magyarország: Budapest, kazánok 
- AUDI Hungária Motor KFT, Magyarország: Gyõr, motormodul alkatrészek 
szerelése 
- ALCUFER KFT, Magyarország: Gyõr, hegesztett szerkezetek 
- METÁL HAMMER KFT, Magyarország: Budapest, építõipari berendezések váza, 
alkatrészei 
- IP Kislov, Oroszország: Moszkva, vágószerkezetek vályúi 
- VOGEL & NOOT Mezõgépgyár, Magyarország: Mosonmagyaróvár, 
mezõgazdasági gépek 
- VERITAS Csatlakozástechnikai KFT, Magyarország: Dunakiliti, autó ipari 
alkatrész gyártás 
- AEBI Rasant GmbH, Ausztria:, elsõ függesztések 
- MACON Automatisierungstechnik, Ausztria: gépalkatrészek 
- LECTRA, Franciaország:, textilipari vágóasztalok 
- CMS Components Handels GmbH, Ausztria: szállító állványok 
- Hagele GmbH, Ausztria: gépalkatrészek 
- STANGL Engineering GmbH, Ausztria: papíripari gépek váza, alkatrészei 
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Múzeumi hírek!Múzeumi hírek!
A Hagyományõrzõ Egyesület soron következõ összejövetelére a Sokoró Kft. 

területén került sor, amiatt, hogy elkészült a Sokoró Kft. története címû 
összeállítás, Kiss Lászlóné Ilonka néni munkája. A találkozón ünnepélyes 

keretek között adta át Majsa Sándor vezérigazgató úrnak az elkészült anyagot.
A vezérigazgató úr beszélt az üzem múltjáról jelenlegi helyzetérõl és terveikrõl, 

majd meghívta a résztvevõket egy üzemlátogatásra.

Az írásbeli anyagot kiegészítve a Sokoró elmúlt években készült kiadványaival, 
elhelyeztük a múzeumban. Az érdeklõdõk a többi írásbeli visszaemlékezéssel 

együtt megtekinthetik tanulmányozhatják helyben a nyitva tartási idõ alatt.
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Gondolatok a téti focirólGondolatok a téti fociról
Az egy évvel ezelõtti változások során, a megyei II. osztályban a 
középmezõnyben való megmaradást tûzte ki célul a téti Sokoró 
FC. A sikertelenség okait tudjuk, az edzések gyér látogatottsága 
egyenes következmény volt a gyenge erõnlétnek. Hiányzott a 
belsõ motiváció, az akarás, a sorozatos kudarcok rányomták 
bélyegüket az egész szezonban nyújtott teljesítményre. Pedig 
akkor is tudtuk, hogy sokkal többre képes ez a fiatal csapat, 
melynek átlag életkora alig éri el a húsz évet.
Továbbá célul tûzte ki az egyesület vezetése, hogy Téten a 
futballnak a téti labdarúgókra kell, hogy épüljön, ezért az 
utánpótlás nevelését erõsíteni kell és minél szélesebb alapokra 
kell helyezni. Ennek érdekében a jövõben további lépéseket 
teszünk mind helyi szinten, mind pedig az MLSZ el közösen.
Az idei bajnoki szezonnak a III. osztályban megújult szakmai 
vezetéssel indultunk, Kovács Zoltán irányítja a szakmai munkát, 
vezetésével jelentõsen nõtt az edzések látogatottsága, a 
játékosok erõnléte sokat javult , látszik az akarás, a rendszeres 
intenzív edzés ,ami az eredményekben is jelentkezik. 
A bajnoki rajt jól sikerült, ez kellõ önbizalmat adhat minden 
játékosnak, de nem tesz talán senkit elbizakodottá. Az csapat 
minden mérkõzésre a legnagyobb akarattal és elszántsággal 
készül . A kitartó munka, a jó kollektíva  az önmagukban való hit,  
hozzá fogja segíteni ezeket a fiatalokat, hogy ez az osztály csak 
egy rövid kitérõ legyen.
A minden eddiginél nehezebb gazdasági környezet ellenére az 
egyesület vezetése komoly erõfeszítéseket tesz, hogy tovább 
javuljanak a körülmények. Új labdakímélõ labdafogó hálókat 
szereltünk mindkét kapu mögé, így az újonnan vásárolt labdák 

már  hosszabb  é l e tûek  
l e s z n e k .  N y á r o n  a  
holtszezonban elvégeztük a 
kapuk elõtti füvesítést, így a 
pálya állapota és minõsége 
sokat javult.

TOBORZÓ
Az utánpót lás  nevelés  
elõsegítéséhez ezt a fórumot 
is igénybe kívánjuk venni, 

ezért ezúton kívánunk felhívást intézni minden a focit,a játékot 
szeretõ fiatalhoz, hogy próbálja ki magát, sportot szeretõ 
szülõhöz, hogy bátran hozzák 5-éves kortól csemetéiket minden 
kedden és csütörtökön a téti sportpályára, hogy minél szélesebb 
és erõsebb utánpótlásbázisa alakulhasson ki az egyesületnek és 
évek múlva is,nem csak egy  osztállyal feljebb,arról 
beszélhessünk, hogy Téten a foci a tétiekrõl szól.

Sima Károly Téti Sokoró FC elnöke
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Sikeres szereplés!Sikeres szereplés!

Újjáalakult a Vöröskereszt téti csoportja!Újjáalakult a Vöröskereszt téti csoportja!

2007. július 6-án megtartottuk alakuló 
ülésünket.
Elnök: Kereszt Kálmán
Titkár: Vargáné Bandi Mária 
Céljaink:

Véradások szervezése
Új véradók toborzása
Régi véradók megbecsülése
Egészségügyi szûrõvizsgálatok szervezése
Az ifjúság bevonása mûködésünkbe 
Elsõsegélynyújtó tanfolyamok szervezése
Szociális tevékenység

A véradás az a segítségnyújtás, amikor önkéntesen, saját 
vérünkbõl csekély mennyiséget más személy számára 
felajánlunk úgy, hogy az alkalmas legyen a beteg 
gyógyítására. Véradó lehet mindenki, aki egészséges, 
betöltötte a 18. életévét, de még nincs 65 éves, és testsúlya 
meghaladja az 50 kg-ot. A véradó a levett vérbõl 3 beteg életén 
segíthet. Véradás alkalmával egy szûrõvizsgálaton is átesünk. 
Orvosi vizsgálaton, HIV, Hepatitis-C,-B, szifilisz szûrésen. 
Legutóbb szeptember 5-én volt véradás Téten. A véradók 
száma 55 volt. Ez nem sok, mert volt már olyan év is, hogy 
200-300 ember adott vért 1-1 alkalommal. Ezért szeretném 
felhívni a lakosság figyelmét ennek fontosságára. Kérem 
szépen a régi véradók újbóli aktivitását  a betegek nevében is! 
Örvendetes, hogy voltak véradó családok is, a családból 
minden tag részt vett a véradáson.
Ezúttal megköszönöm minden véradó segítségét és 
önfeláldozását!
Elsõsegélynyújtás. Az egyén és a társadalom számára 
egyaránt fontos és egyre szélesebb körben felismert 
szükséglet, hogy minél több állampolgár legyen képes a saját 
illetve mások testi épségét, egészségét veszélyeztetõ állapotot 
felismerni, segítséget hívni és a hivatásos segélynyújtó 
helyszínre érkezéséig megfelelõen, magas színvonalon 
elsõsegélyben részesíteni az arra rászorulókat.
Csoportunk az elsõsegélynyújtás oktatását az általános 
iskolában szeretné megkezdeni mentõápolók segítségével. 
Erre várjuk a felsõs diákok jelentkezését. 
Szociális tevékenység: Szervezetünk folyamatosan szeretné 
segíteni az arra rászorultakat gyerektõl az idõs korosztályig. 
Együttmûködünk a helyi és kisebbségi önkormányzatokkal, 
egyházakkal, civil, karitatív szervezetekkel, családsegítõkkel, 
gyermekjóléti szolgálatokkal, védõnõkkel, pedagógusokkal.
Igyekszünk majd a jelesebb napokhoz kapcsolódó akciókat 
szervezni ( segélyakciók, karácsony, gyermeknap stb.)
Várjuk mindazok jelentkezését, akik karitatív munkánkba 
önzetlenül segítenének, esetleg tagok vagy támogatók 
szeretnének lenni.
Ezen kívül várjuk azoknak a fiataloknak, diákoknak a 
jelentkezését, akik csoportba szervezõdve, mint Ifjúsági 
csoport segítenék munkánkat.  
Céljaink eléréséhez anyagi fedezetre van szükségünk. Ezért 
aki teheti támogatását a következõ számlaszámra teheti meg
11737007-20722977  . 
A számlára rá kell írni: hogy  

„a téti szervezet számlájára”.
Segítségüket, adományaikat elõre is köszönjük! 

Vargáné Bandi Mária
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Vargáné Bandi Mária

Tét Város Tûzoltó Egyesületének 
alakuló félben lévõ gyermek és ifjúsági 
csapatát meghívták 2007. július 7-én, 
Gyõrszemerén, a  község Tûzoltó 
Egyesülete által  megrendezett  
futball tornára .  A gyermekek 

létszámának köszönhetõen két csapattal tudtunk nevezni, és 
mégis egy nagy csapatot alkottunk. Eredményeink a vártnál 
sokkal jobban alakultak. Köszönhetõ ez a nagyon lelkes 
játéknak!!! Így sikerült az elsõ és a második helyezést elérni, 
korosztályukban. Köszönet ezért a szülõknek és mindazoknak, 
akik segítettek a felkészülésben és az utaztatásban.  

SZÉP VOLT FIÚK!!
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Névnapi látogatásNévnapi látogatás

 Szeptember 12-én volt 
Mária névnap, amirõl 
eszembe jutott az utcánkban 
élõ Kiss Imréné Mariska 
néni, akit régen láttam. Õ 
városunk egyik legidõsebb 
polgára, májusban töltötte 
be a 95. évét. Kicsit félve 
kopogtattam be ajtaján, de 
Õ a régi kedvességével 

fogadott. Örült, hogy meglátogatta valaki, akivel egy kicsit 
elbeszélgethet, mivel hat éve egyedül él. Mesélt életérõl, ami sok 
szenvedéssel, munkával bánattal telt el.
Szülei napszámosok voltak, ezért gyakran költözködtek. 
Mariska néni Sövényházán született, majd Nagyszentjánosról 
költözködtek Tét-Ürgehegybe. 7 testvére volt, de egyikük 
kétéves korában meghalt, így szülei hat gyermeket neveltek fel. 
Mariska néni volt a legidõsebb. Gönyüre járt iskolába, kitûnõ 
tanuló volt, de tovább nem tanulhatott, mert szegények voltak.
Már 12 évesen Pestre küldték szolgálni. Elsõ helye nagyon rossz 
volt, kihasználták, verték, fizetést pedig nem kapott. Innét hamar 
elment, a második helyen már megbecsülték és ott nagyon 
szeretett. Édesanyja megbetegedett, kórházba került, ezért haza 
kellett jönnie. Édesapjáról, testvéreirõl Õ gondoskodott, 
mellette napszámosként dolgozott.
Nyáron az aratásba is részt vett, mint marokszedõ, kisebb 
testvérei kötelet terítettek. 1935-ben ment férjhez Kiss Imréhez, 
aki jó ember volt, de hirtelen haragú. Szorgalmas 
m u n k á s e m b e r k é n t  
d o l g o z o t t  a  
Vagongyárban, majd 
k õ m û v e s k e d e t t .  
Mariska néni három 
gyermeknek adott életet, 
de csak Imre az elsõ 
szülött maradt életben. A 
háború és az utána való 
évek bánatot hoztak a 
Kis családra, mert Imre 
bácsi  hadifogságba 
került és csak évek múlva tért haza. Házukat kétkezi 
munkájukkal építették fel az 50-es évek elején. Fiúk 
katonaköteles lett, közben jött az 1956-os forradalom és, mint 
katona disszidált Amerikába. Katonaszökevénynek számított, 
ezért 40 évig nem mert hazajönni. Szüleit háromszor vitette ki, õ 
csak a rendszerváltás után jött haza látogatóba.
Mariska néni férjét hat éve temette el, azóta egyedül él. Sokat 
kesereg, mert nehéz az egyedüllét. 40.000.-Ft-os nyugdíját kell 
beosztani, amibõl nem sok marad élelemre. A szomszédok sokat 
segítenek neki, õk teszik számára elviselhetõbbé az életet.
Az életben a legboldogabb napja az volt, amikor a fia elõször 
hazatért Amerikából és magához ölelhette. Telefonon 
rendszeresen beszélgetnek, most az õsszel ismét személyesen 
találkoznak.
A fiataloknak üzeni Mariska néni, hogy legyenek szorgalmasak 
és szülõszeretõk, becsüljék meg az öregeke!.
Köszönöm Mariska néninek, hogy fogadott és megosztotta 
velem élete történetét. A jó Isten adjon erõt, egészséget, hogy 
fiával ismét találkozhasson. Czifrik Sarolta
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A Téti Hagyományõrzõ Közhasznú Egyesület decemberben 

„Természetes anyagok a diszítésben”
 címmel kiállítást tervez. 

Ebben az évben nemcsak karácsonnyal kapcsolatos 
kompozíciókat, alkotásokat várunk. Kérjük a vállalkozó 

kedvûeket, hogy munkájukat november 30-ig juttassák el a 
múzeumba.
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Lengyel nyár a fúvószenekarnálLengyel nyár a fúvószenekarnál

Gazdag, és egy kissé rendhagyó nyári programon van túl a Téti Ifjúsági Fúvószenekar. Június utolsó hétvégéjén 
Lengyelországba utaztunk. Három napos fesztiválon vettünk részt Suchowolában, ami Európa mértani középpontja (bár ezt a 
címet többen is magukénak vallják) Hosszú, fárasztó buszozás után érkeztünk meg a városkába, ami nem nagyobb, mint Tét. 
Ennek ellenére nagy gimnáziumi épülete van, amiben az enesei táborhoz hasonlóan tantermekben voltunk elszállásolva. A 
komfortfokozat mégis nagyobb lett azáltal, hogy kempingágyakat, párnát, takarót, ágyhuzatot kaptunk. (Rajunk kívül 10 

zenekar volt Fehéroroszországból, Oroszországból, Németországból, 
Görögországból, Lengyelországból, Ukrajnából). Péntek este folklór 
mûsort és a helyi zenekar show bemutatóját láthattuk. Szombaton 
Augustówba utaztunk, ahol kétórás, gyönyörû hajókiránduláson vettünk 
részt. Innen Krynkibe mentünk, ahol a város közepén álló hatalmas 
térszerû körforgalomban koncerteztünk egy ukrán és egy lengyel 
z e n e k a r r a l  e g y ü t t .  
( T e r m é s z e t e s e n  a  
forgalmat leállították ez 
idõre.) Este az összes 
zenekarral felvonultunk 
vendéglátó városunk 

fõterére, ahol a mértani közepet jelzõ kõ található. Ekkor következett az a 
program, ami minket a leginkább izgalomban tartott. Lengyelországban több 
zenekar foglalkozik un. "gyep-show"-val, vagyis formációs meneteléssel. Mi ezt 
csak 3-4 alkalommal tudtuk próbálni, de 2 egészen jó koreográfiát sikerült 
összeállítanunk. Nagyon jó érzés volt részt venni benne és büszke voltam rá, 
hogy mi is képesek vagyunk ilyennek a megvalósítására. (Magyarországon csak hivatásos zenekarok foglalkoznak ezzel.) Az 
állunk leesett, hogy a moszkvai zenekar micsoda parádét adott elõ. Hosszan, de nem unalmasan, sokszínûen, profi módon, 
fegyelmezetten. (Tõlünk nagyon is keletre.) Rendkívül szórakoztató produkció volt. Érdekes volt egy német zenekar, amiben 
csak fuvola és piccoló szerepelt. Formációjuk precíz, szuper. Az esti jó hangulatú szabadtéri discót a szakadó esõ sem tudta 
feloszlatni. Vasárnap a szokásos bemutatkozó koncerten muzsikálásunkkal ismét megálltuk a helyünket. Fesztivál 
szépségkirálynõ választáson Salamon Hajni bizonyítva a magyar lányok szépségét, az elsõ udvarhölgy lett. (Hogy nem õ nyert 
csak bunda lehetett, mert a görög lány nem volt szebb!) Este rock koncert és ismét disco keretében mélyíthettük a barátságokat. 
Nagyon jóban lettünk egy görög zenekarral, ahová szívesen utaznánk. Jóban lettünk a moszkvaiakkal, akik szívesen jönnének. 
Nyilván a fogadó zenekart sem kéne kétszer hívni. Összességében egy jól szervezett, vendégszeretõ fesztiválon öregbítettük Tét 
hírnevét. Hazafelé Varsóban álltunk meg néhány órára. Gyönyörûen felújított, emberléptékû, nem zsúfolt fõvárost ismerhettünk 
meg.
Július közepén következett a várva várt közös táborozás az uniejówi cserkészzenekarral. Tavaly feledhetetlen napokat töltöttünk 
náluk, és nagyon izgultunk, megfelelõ módon tudjuk-e viszonozni a vendégszeretetüket? Nován, a tábor helyszínén 
találkoztunk, és ott folytattuk, ahol a tavalyi évben abbahagytuk. Többen év közben is tartottuk a kapcsolatot az interneten, de a 
barátkozás még a XXI. században is, így sikeresebb és jobb. Az idei évben többet zenéltünk együtt, aminek mi is és a lengyel 
fiatalok is örültek. Téten már közös mûsorral léptünk fel. Idén õk nyerték meg az országos formációs menetelést. Megkértük a 
lengyel karmestert, készítsen nekünk egy közös koreográfiát. Egy csomó új lépést kellett megtanulnunk, de a hétvégére sikerült 
a számot koncert képesre megtanulni. Sokat kell még ezt gyakorolnunk, de érdemes a visszajelzések alapján.
Egész héten pattogott a ping-pong labda, a röplabda, pancsoltunk… egyszóval folyt az „integrácija”. Sajnos a tavalyi évvel 
ellentétben volt TV, de szerencsére többen választották a beszélgetés, mint a barátkozás õsi formáját. Parádés tábortûz, 
felejthetetlen táborzáródisco, szuper koncert utáni téti buli jellemzi még az együtt töltött hetet. És hogy megfelelõ módon 
sikerült-e a vendéglátásunk, bizonyíték rá, hogy júniusra meghívtak bennünket fesztiváljukra. Reméljük odaérünk. És tovább 
tudjuk mélyíteni azt a régi híres lengyel-magyar barátságot. 

Steszli Tamás
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