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Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt 
minden kedves olvasónak!

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt 
minden kedves olvasónak!

Nehéz év van mögöttünk, talán a karácsony sem lesz olyan 
gazdag, mint korábban volt,  már ami az anyagiakat illeti,  de 
lélekben lehet, hogy feledteti mindazt, ami a másik anyagi 
oldalon hiányzik.
Egymás felé kell fordulni, meg kell találni egymás kezét, 
ráfigyelni a másikra és segíteni neki, türelemmel lenni, 
elfogadni az embereket a hibáikkal együtt, megpróbálni 
egyszerûen szeretetben élni.
Odavetett félmondatok, választ sem váró kérdések jelzik, 
hogy egyre távolabb kerülünk attól,  aminek a 
legfontosabbnak kellene lenni. Ezek jelzik, hogy elromlott 
valami, mert ez már nem barátság, nem igazi család, nem az a 
társkapcsolat, amire egy életet lehet építeni, amely képes 
kihúzni a legnehezebb bajból, segíteni tud a legelesettebb 
pillanatban, a legnagyobb szomorúságban.
Minden ember vágyik a szeretetre, de azt kérni vagy 
megvenni nem lehet. Csak kapni. Kapni viszont csak úgy 
lehet, ha arra méltókká válunk, és úgy tudjuk azt fogadni, hogy 
akitõl kaptuk az maga is tudjon örülni annak, hogy tudott adni. 
Fontos, hogy mi is adjunk, mert mindig csak kapni nem lehet.
Várjuk a karácsonyt, várjuk az elcsendesedés a család belsõ és 
a szeretet által meleggé tett ünnepét.
Örüljünk az ünnepnek, a karácsonynak, hiszen megszületett a 
Megváltó, aki célt ad az életünknek és segít, ha kérjük és 
magunk is akarjuk annak az elérését.
A karácsonyt nem csak várni kell, hanem ha azt akarjuk, hogy 
az örömökkel teli legyen, érte tenni kell. Ki kell takarítani 
lelkünket, meg kell békélni egymással, de elsõsorban 
magunkkal. A valós vagy vélt sérelmeket el kell felejteni, a 
rossz szándékokat ki kell törölni a gondolatokból, mert 
ezekkel együtt élve az ünnep csak kötelezõ protokoll 
eseménnyé válik, az ajándékozás kényszerének napjává. 
A gyermekek készülõdése legyen a példa. Az õ õszinte 
várakozásuk, amelynek boldog beteljesedése a Szenteste. Egy 
olyan ív, amelynek a kezdete az advent, az elcsendesedés, 
vége a fényben úszó karácsonyfa a boldog kacagás, ahol csupa 
boldog arcokat világít meg a gyertyafény.

Kívánom, hogy mindenki 
csak boldog arcokat lásson, a 
szemek csillogása szerezzen 
boldog ünnepet.
2008 év legyen a megértés és 
a béke éve, amelyben minden 
téti polgár megtalálja a 
számítását, boldogságát, jó 
erõben és egészségben.
Kívánom mindezeket a 
magam és a Képviselõ-
társaim nevében.

Szabó Ferenc polgármester

K a r á c s o n y  
közeledtével  -  
gondolom -  a  
legtöbb családban 
még szóba kerül, 
hogy ez az ünnep 
Jézus Krisztus 
s z ü l e t é s é n e k  
ünnepe. A születés 
a jövõ, a remény 
ünnepe. Gyermek 
születésénél mindig adódik a kérdés, ami Jézussal 
kapcsolatosan is felmerült,  mi lesz ebbõl a gyermekbõl? 
Belõle a világ Megváltója. A mi gyermekeink nem lesznek 
megváltók, a próféták sem jövendölték meg õket, de 
Istennek velük is terve van. Nekünk szülõknek, 
pedagógusoknak, kisebb-nagyobb közösségeknek, ennek a 
tervnek a megvalósulásában kell közremûködnünk. Elõször 
úgy, hogy elfogadjuk Isten ajándékát, a gyermeket, igent 
mondunk rá, mint Mária,  s azután a felnevelésében 
felelõsséggel, a legjobb tudásunk szerint osztozunk, 
cselekszünk. Gyermeket nevelni sohasem volt egyszerû. A 
mai társadalmi viszonyok között, amikor sok családnál a 
média vette át az elsõ számú nevelõi feladatot, különösen 
nehéz. Kálvin az egyházreformátor írja: „Az emberek sok 
mindent nagyra becsülnek házukban, és nem teszik ezt saját 
gyermekeikkel szemben. Egyiknek nagyobb gondja van 
tehenére, vagy ökrére, másoknak lovaikra, mint 
gyermekeikre. Mindegyik nagyra becsüli kereskedelmét, 
mezejét, rétjét és a legfontosabbat gyermekét elhagyja. 
(elhanyagolja) Az ilyen emberek megérdemlik, hogy 
visszaküldjék õket a pogányok iskolájába, mert a pogányok 
házában, bár szõnyeggel van bevonva és felcicomázva 
minden, mégis piszkos és helytelenül tanított gyermekek 
láthatók: mindez ellenük köp.”
Nincs új a nap alatt. Néhány vagyontárgy helyett autót, 
kutyát, bukszát kell behelyettesíteni, máris a középkorból a 
harmadik évezredbe kerültünk. Mennyi szakácskönyv, 
metszési, permetezési és egyéb szakkönyv van egy házban, s 
vajon hány neveléssel foglalkozó? Tartok tõle rossz az 
arány. Ha valaki nyúltenyésztéssel foglalkozik, 
természetesen szakkönyvet vesz hozzá, beiratkozik egy 
tanfolyamra, stb. Gyermeket lehet szaktudás nélkül is 
nevelni? Kicsoda is a gyermek? Elõször is valóban csoda, 
egyedi lény. A gyermek fejlõdésben lévõ ember, nem pedig 
tökéletlen felnõtt. A Szentírás szerint: Isten ajándéka, 
gyümölcs, jutalom, ékesség. Ha nem Isten ajándékának 

Gyermek születék…
„Gyermek születék Betlehemben,
Kin örüle Jeruzsálem.”
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folytatás az 1. oldalról
Önkormányzati  hírek

Tét Város Önkormányzat Képviselõtestülete

 2007. szeptember 25-i ülésén 
- Az Önkormányzat vagyonáról és vagyonnal történõ 
gazdálkodásáról szóló rendeletét név szerinti szavazással 
módosította.
- A képviselõtestületi ülések kábel TV-n történõ közvetítése 
ellen döntött, egyidejûleg visszavonta a korábbi határozatát.
-  Döntött  a Gyõrszemere,  Tényõ, Tétszentkút 
szennyvízelvezetés megoldására irányuló a téti szennyvíz-
tisztitó telep korszerûsítése és bõvítése tárgyában 
benyújtandó kétfordulós pályázat benyújtásának 
lehetõségérõl. A testület támogatólag tudomásul veszi a 
projekt elõkészítésére a felsorolt települések által megkötött 
együttmûködési megállapodást és vállalja az abban foglalt 
kötelezettségeket. Az elõkészítõ pályázat készítésére a 
Pannon-Víz Zrt ad megbízást.
- Hozzájárult, hogy a Kisfaludy Károly Általános 
Mûvelõdési Központ alapfokú mûvészetoktatási 
intézmények minõsítése második szakaszának lefolytatása 
megtörténjen. (Tagintézményeiben is.)

2007. november 15-i ülésén 
- Döntött a Bursa Hungarica felsõoktatási ösztöndíj 
pályázatokról és az Arany János tehetséggondozó 
programban részt vevõk támogatásáról.
- A Debrecen utca végén lévõ 9 db önkormányzati tulajdonú 
telek eladásáról döntött, 18 millió Ft vételárért, melyeken a 
vevõ kereskedelmi-szolgáltató egységet kíván létrehozni.
- Elfogadta Tét Város Önkormányzatának szociális 
szolgáltatástervezési koncepcióját.
- Megválasztotta az Ügyredi Bizottság elnökének Nagy Ottó 
László képviselõ úrat, Erõs Lászlóné asszonyt pedig a 
Pénzügyi Gazdasági Ellenõrzõ Bizottság nem képviselõ 
tagjának.
- Jóváhagyta a Települési közoktatási esélyegyenlõségi 
tervet, amely a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek 
oktatásának sikeressége érdekében született.
- Elfogadta a települési szilárd hulladék lerakó 
rekultivációjával kapcsolatos tájékoztatást.
- Elfogadta a Kisfaludy Károly Általános Mûvelõdési 
Központ helyi tantervének módosítását a nem szakrendszerû 
oktatás megszervezésére vonatkozóan.
-  Hozzájárul t  a  Gyõr-  Moson-Sopron Megyei  
Sportigazgatóság megszüntetéséhez.

2007. november 28-i ülésén
-  Elfogadta a civil szervezetek beszámolóit, a III. negyedéves 
pénzügyi beszámolót, a 2008. évi költségvetési koncepciót.
-   Határozott az iskolabõvítési pályázat  beadásáról.
- Módosította az önkormányzati tulajdonú lakások 
lakbérének mértékérõl, a külön szolgáltatási díjakról, ezek 
megfizetésének módjáról az önkormányzati tulajdonú 
lakások bérletérõl, valamint az önkormányzati lakások és 
helyiségek elidegenítésérõl szóló rendeletét.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri 
Hivatalban 

2007. december 22-29-ig
 az ügyfélfogadás szünetel.

Sürgõs halaszthatatlan esetben a bejárati ajtóra kifüggesztett 
ügyeletes hívható!

tekintjük, akkor elõbb-utóbb könnyen gonddá, teherré válhat. 
Ha teherré válik, akkor öregkorunkra mi is könnyen terhesek 
leszünk számukra. Ne féljünk szembe menni az árral: ne csak 
tanítsuk a gyereket, hanem neveljük is, hogy könnyebben 
eligazodjon ebben a kusza, értékrend nélküli társadalomban. Az 
oktatás csak eszköz, cél a nevelés. Kodály rájött arra, hogy a 
nevelés színvonala nem az átadott ismeretanyag mennyiségével 
arányos, hanem hogy mennyire képes az emberi lélek alapvetõ 
mozgató erõit mozgósítani, megeleveníteni és jó irányba terelni.
Mindenek elõtt szeressük a gyermeket, de nem majom-
szeretettel, ismerjük a tiltó szeretetet is! Nemde a fát is metszeni 
kell ahhoz, hogy szép és jó gyümölcsöt teremjen?
Nevelés csak szilárd eszmei és erkölcsi alapon történhet, 
ellenkezõ esetben minden lóg a levegõben, s az elsõ szél el is 
fújja. Eszmény- és példaképek nélkül rögös ez az út. A kétezer 
éve megszületett Jézus legyen ebben segítségünkre: „Én vagyok 
az út, az igazság és az élet.” A názáreti család egyszerû 
életvitele, a körülményeket tekintve igénytelenségre buzdító 
élete fordítsa figyelmünket a valódi értékekre: igazság, jóság, 
szépség, szentség. Gyermekeink élete (a miénk is) csak akkor 
lesz boldog, ha az anyagi javak mellé (elé!) a szív és a lélek 
gazdagságát is biztosítjuk nekik.
Ha erre törekszünk, megváltók akkor sem lesznek, de legalább 
megválthatják belépõjüket az örök életre, ami végsõ célnak nem 
is rossz. 

„Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben,
          Elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben.”
Köszönetet mondok elsõsorban a 
szülõknek az áldozatvállalásért, 
támogatóknak, segítõknek a zene 
ügyének szolgálatáért, mellyel közösen 
színesebbé tehettük Tét városának 
kulturális és lelki életét.
A Téti Ifjúsági Fúvószenekar és 
Z e n e i s k o l a  n e v é b e n  k í v á n o k  
mindenkinek áldott, kegyelemteljes 
karácsonyi ünnepeket és békés, boldog 
új esztendõt.

Steszli Tibor
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Koszorúzás a Kisfaludy emlékmûnél

A Radnóti Irodalmi Hét keretében 2007. 11. 22-én 11 óra 30 perckor 
koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott a Kisfaludy Károly ÁMK. 
Az iskola diákjainak részvételével megtartott megemlékezésen Boros 
Zoltán az ÁMK igazgatója köszöntötte a megjelenteket, amit rövid irodalmi 
összeállítás követett a nyolcadik osztályos tanulók közremûködésével. Ezt 
követõen koszorút helyezett el az emlékmûnél a polgármesteri hivatal 
nevében Szabó Ferenc polgármester úr, az ÁMK nevében Csécs Károlyné 
óvoda vezetõ és Boros Zoltán igazgató, a TIT Pannon Egyesület Helyi 
Szervezete nevében Fodor Pálné és Langné Balázs Ilona elnökségi tagok. 
Örömmel tölt el bennünket, hogy ezen alkalommal, és ilyen módon is 
leróhattuk tiszteletünket településünk szülötte Kisfaludy Károly elõtt.

Boros Zoltán
igazgató

A Téti Fiatalok Szellemi és Testi Fejlõdéséért 
Alapítvány hírei

Augusztus 5.-12.: Csíkszenttamási vendégek Téten
A téti és a csíkszenttamási iskola között kialakult kapcsolat részeként idén mi fogadtuk az 
erdélyi vendégeket: gyermekeket, szüleiket és pedagógusokat. Tartalmas programot 
szerveztünk a csoportnak: Pannonhalma, Sárvár, Balaton, Pápa, Gyõr, Celldömölk, Pozsony. 
Ezeken a kirándulásokon csak a vendégek vettek részt. A vendéglátókkal egy rendkívül jó 
hangulatú estét töltöttek együtt az óvoda udvarán. A programok költségét a februári 
Jótékonysági Bál bevételébõl fedeztük. 
Ezúton mondunk köszönetet a vendéglátók támogatásáért!
Jövõ nyáron õk várják a mi gyerekcsoportunkat. Az õ nyaralásukhoz is szeretnénk hozzájárulni, 
ezért 2008. februárjában ismét Jótékonysági Bált szervezünk az erdélyi kapcsolat ápolásáért.

Október 26.: 50 éves osztálytalálkozó
A rendhagyó osztályfõnöki órán 24 tanuló vett részt, 10 diák az égi osztályteremben ünnepelt. A 
köszöntõk után kezdõdött az emlékezés. A tanítványok meghatottan köszönték meg 
osztályfõnökeiknek, Dr. Karácsony Gyuláné tanárnõnek és Gaál József tanár úrnak a sok 
türelmet, szigort és emberséget. Meséltek egymásnak az elmúlt 50 évrõl. Felemlegették a 
diákcsínyeket, a diákszerelmeket. A lampionos ballagásra Ilonka emlékezett. A nyolcunokás 
nagymama, Etelka és a többi nagyszülõ nagy tapsot kapott. Jóska fehér rózsával köszöntötte a 
lányokat. Az iskolában készült egy közös fotó, majd a Kisfaludy Panzió éttermében folytatódott 
az est. Fantasztikus volt a hangulat, mintha el sem múlt volna az 50 év. Tapintható volt a szeretet, 
az öröm. A diákok megígérték, hogy ezentúl évente találkoznak.

az alapítvány kuratóriumának nevében:
Rendes Róbertné

tanárnõ

Elismerés 
A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat 2007 
novemberében a TIT ARANYKOSZORÚS 
EMLÉKPLAKETT kitüntetést adományozta 
a Kisfaludy Károly Általános Mûvelõdési 
K ö z p o n t n a k ,  a  t u d o m á n y o s  
ismeretterjesztéshez nyújtott kiemelkedõ 
támogatásért.
Már több éve nálunk is bemutattuk a TIT Év 
fotója  Év fotósa pályázaton díjat nyert 
f o t ó k b ó l  k é s z ü l t  v á n d o r k i á l l í t á s t ,  
ismeretterjesztõ elõadás sorozat keretében 
többek között pályakezdõk, nyugdíjasok 
juthattak aktuális ,  számukra fontos 
információkhoz.

Öt  évenként találkozunk

Öt évenként találkozom egyik volt kedves osztályommal, akik 1987-ben végezték a 
8. osztályt. Legutóbb 2007. november 10-én a Kukorica csárdában gyûltünk egybe. 
Az osztálylétszám 27 volt, abból 17-en jelentek meg.
A találkozót Kiss Henrietta szervezte. Kiss Anita Pécsrõl, Dr. Bokodi Melinda 
Budapestrõl érkezett, Gecsei Kolos pedig egyetemi találkozóját mondta le, hogy 
velünk lehessen. A jó képességû osztály tagjai felnõttként a családjukban és 
munkahelyükön is példamutató életet élnek.
Köszönöm a kellemes estét!

Kiss Lászlóné volt osztályfõnök
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Idén is fénylett csillagunk
2007. év az egyesület számára sok szép 
eredményt és élményt hozott. A téli hónapok 
kemény munkája után a tavasz a versenyek és 
fellépések évszaka volt. Márciusban Országos 
Sporttwirlinet rendeztek Tatán, ahol Király 
Viktória és Hunyadvári Klaudia képviselte az 
egyesületet, nem kis sikerrel, Viki elsõ, 
Klaudia hatodik helyezést ért el. 
Áprilisban mi rendeztük a majorette csoportok 
Területi versenyét. Itt is szép helyezéseket 
értünk el. 
A területi versenyeken elsõ helyezést elért 
v e r s e n y z õ k  m e h e t n e k  a z  é v e n t e  
megrendezésre  kerü lõ  "Aranyosok"  
versenyére, ahol már szinte országosra 
kiszélesedõ versenyzõi körben mérhetik össze 
tudásukat azok, akik szûkebb régiójukban már 
egyszer megmérettettek. Idén ezt a versenyt 
júniusban rendezték Gyõrújbaráton, ahol az 
egyesületünket képviselõ "aranyosok" 
megtartották elsõ helyeiket. 
Közben május elején Lengyelországban 
mérhettük össze tudásunkat. Itt cseh, lengyel, 
orosz, ukrán csapatok mellett mi képviseltük 
Magyarországot. Innét III. helyezéssel és sok 
szép emlékkel térhettünk haza. 
Június elején pedig Csehországban léptünk fel 
a megmérettetõ deszkákra. Ide három 
különbözõ korcsoporttal érkeztünk és mind a 
három csoport elsõ helyezéssel térhetett haza. 
A nyár a fellépések és próbák évszaka volt. 
Rengeteg helyen szerepeltünk, talán két 
hétvégénk volt szabad. Mindenhol nagy sikert 

arattunk, volt olyan hely ahol visszatapsoltak bennünket és persze vannak 
olyan rendezvények, települések, hol már visszatérõ fellépõk vagyunk. 
Az õsz szintén a fellépések és a versenyek évszaka. Októberben Öttevényen 
rendezték meg az egyéni, páros és a twirling területi versenyt. Itt sem 
vallottunk szégyent, hiszen 12 kategóriából hatot megnyertünk és a többiek is 
szépen helytálltak. 
O k t ó b e r  2 0 - á n  M o d e r n t á n c  
versenyen vettünk részt, amit 
Jánossomorján rendeztek meg. Itt a 
pomponos számunkkal  arany 
minõsítést és kreatív különdíjat 
kaptunk. Nagy öröm volt számunkra, 
hiszen a táncosok között is megálltuk 
helyünket. 
Az évet november 10-én rendezett 
bálunkkal zártuk. Bemutatónk sikert 

aratott, és a bál is jól sikerült. 
Még két fellépésünk volt 
novemberben, és december 
talán egy kis pihenést hoz 
számunkra, hogy kipihenve 
megújult erõvel kezdhessük 
az új évet. 
E z ú t o n  k ö s z ö n j ü k  
m i n d a z o k n a k ,  a k i k  
r e n d s z e r e s e n ,  v a g y  

alkalomszerûen támogatták a Téti Csillagfény Majorette Egyesületet, 
hozzásegítve bennünket a minél sikeresem eredmények eléréséhez. 
Mindnyájuknak áldott békés karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag 
boldog új évet kívánunk.

Czifrik Sarolta 

Téti Csillagok
November 10.: A Téti Csillagfény 
Majorette Egyesület hagyományos 
bálja.

A vendégeket csodálatosan feldíszített 
bálterem várta. Színvonalas, változatos 
mûsorral kedveskedtek a szereplõk a 
megjelenteknek. A fiatalok beszámoltak 
eddigi eredményeikrõl, a sok kiállított 
serleg sikereiket bizonyította. Mindenki, 
a k i  j e l e n l é t é v e l  m e g t i s z t e l t e  a  
rendezvényt, nagyon jól érezhette magát. 
Mindez köszönhetõ a csoport vezetõjének, 
a majoretteknek, a lelkes szülõknek és 
segítõknek. További munkájukhoz sok 
sikert és kitartást kívánunk!

November 11.: Megalakulásának egy éves évfordulóját ünnepelte a 
Hajnalcsillag Dalkör

A közönség meglepõen magas száma azt mutatta, hogy sokan kíváncsiak rájuk. A 
csoport, vezetõjük, Hajnal Nikolett és a vendégként fellépõ Szórádi Árpád 
fantasztikus mûsorral kápráztatott el bennünket. A repertoár változatos volt, 
mindenki találhatott kedvére való népdalt, magyar nótát, slágereket. A lelkes 
közönség tetszését nem csak a sok taps bizonyította, hanem az is, hogy a sorokból 
folyamatosan hallatszott az együtt-dúdolás.
Nagyon örülünk, hogy a kulturális élet új színfoltja jelent meg Téten. Kívánunk 
mindannyiuknak lelkesedést, sok együtt töltendõ évet!

Rendes Róbertné és Szabó Hajnalka



Szülõföldem l Téti Híradó 5

Megjelent a tûzoltó naptár

Tisztelt téti Lakosok ! 
Elkészült Tét Város Tûzoltó Egyesületének 2008. évi 
falinaptára. A naptáron a Városnap egyik vidám eseménye és 
szereplõi láthatók. Az iskolás csapat hagyományõrzõ 
tûzoltásával is szerettünk volna kedvet csinálni az általános- és 
középiskolásoknak, hogy csatlakozzanak egyesületünkhöz. 
Folyamatosan várjuk olyan fiatalok jelentkezését, akiket 
érdekelnek a tûzoltós dolgok, és szívesen részt vennének 
egyesületünk munkájában. A versenyeken képviselnék 
városunkat és egyesületünket. Az iskolai és ifjúsági csapatba 
jelentkezni lehet Csóka Csabánál egész évben a 06  30 / 628-

0346-os telefonszámon.  
Naptárunkat november és 
december  hónapban  
településünk minden 
otthonába szeretnénk 
eljuttatni, a tavalyihoz 
hasonló módon. Ez azt 
jelenti, hogy egyesületünk 
tagja i  közül  többen 
vállalták a naptárak 
kihordását. Minél több 
he lyen  személyesen  
szeretnénk átadni, hogy ne 
sérüljön meg. A tavalyival 
m e g e g y e z õ e n  e g y  
B E F I Z E T É S I  
B I Z O N Y L AT O T  i s  
eljuttatunk a naptárral 
együtt. Ezen a bizonylaton 
e g é s z  é v b e n  l e h e t  

támogatást befizetni egyesületünk részére a Téti 
Takarékszövetkezetben lévõ 59800091-10006162 számú 
számlánkra. Egyesületünk közhasznú egyesület így a kapott 
támogatásról közhasznú igazolást tudunk adni azon 
támogatóinknak, akik az adóbevallásnál igénybe tudják venni 
ezt a kedvezményt. Közhasznú igazolás iránti igényüket a 
takarékszövetkezetben a befizetési bizonylaton az 
adóazonosító jel ill. az adószám megadásával, vagy telefonon a 
06 - 20 / 3345-319 telefonszámon Varga Miklós Zsoltnál 
szíveskedjenek jelezni! Amennyiben a naptárral és bizonylattal 
kapcsolatban bármilyen észrevétele vagy kérdése van , kérjük 
szintén ezen a számon jelezze felénk. Sajnálattal vettük 
tudomásul, hogy nekünk is vannak „irigyeink”, akik azt 
terjesztik, hogy mi fizetést kapunk a tûzoltásért. Egyesületünk 
egyetlen tagja sem kap semmiféle anyagi juttatást, mindenki 
teljesen ingyen végzi tûzoltó tevékenységét településünk 
lakóinak biztonsága érdekében. Kérem, becsüljék meg azokat 
az embereket, akik idejüket áldozzák, és testi épségüket 
kockáztatják másokért. Ezt csak azért írtam le, mert 
többünket is ért már kellemetlen megjegyzés a naptár 
kihordásakor a csekkel kapcsolatban. Támogatást adni nem 
kötelezõ, mindenkinek saját döntésére van bízva, hogy 
támogat-e bennünket vagy nem. A támogatást felszerelések 
beszerzésére fordítjuk, nem pedig a tûzoltók fizetésére. 
Szerencsére évrõl-évre többen találják egyesületünket 
támogatásukra méltónak. Nekik köszönjük támogatásukat, 
bizalmukat igyekszünk meghálálni. (A következõ számban 
részletesebben bemutatjuk egyesületünket.)
A naptáron rajta vannak a fontosabb telefonszámok melyeket 

szükség esetén hívni lehet. A múltban már kértük önöket, hogy 
az ügyeletes telefonunk számát (06-20/5689-307) tegyék bele 
mobiltelefonjukba, vagy vezetékes telefonjuk közelében 
helyezzék el, hogy szükség esetén bármikor hívni tudjanak 
bennünket.
A téli idõszakban kérjük fokozottabban figyeljenek a tüzelésre 
és a gyúlékony anyagok tárolására, hogy a tûzeseteket 
elkerüljék.
Köszönetet mondunk minden kedves támogatónknak, hiszen 
nekik is köszönhetõ, hogy egyesületünk mûködni és fejlõdni 
tudott az elmúlt pár év során. A felajánlott adó 1 %-ból (185.204 
Ft) gyakorló bevetési ruhákat vásárolunk. Nemsokára újra itt 
lesz az adóbevallás ideje, kérjük a továbbiakban is 
támogassanak bennünket adójuk 1 %-ával is! Adószámunk : 
18529887-1-08
Az önkormányzattól és a lakosságtól kapott támogatást 
pályázatokhoz szükséges önrésznek használjuk fel. Nyertes 
pályázat esetén ezt az összeget megduplázhatjuk. 
Hatékonyságunk érdekében gyarapítanunk kell eszközeinket, 
felszerelésünket. A tûzoltóautó fenntartása, karbantartása sem 
kis összegbe kerül, de fontos, hogy bármikor bevethetõ legyen.
Köszönjük, hogy támogatják munkánkat, hiszen hatékony 
mûködésünk közös érdekünk.
Tét Város minden Lakójának kellemes karácsonyi ünnepeket 
és eredményekben gazdag, békés, boldog új esztendõt kíván:

Tét Város Tûzoltó Egyesülete

Köszönetünket fejezzük ki a 
SZÜRETI FELVONULÁS minden résztvevõjének!

Külön köszönet a támogatóknak: 
Tét Város Önkormányzatának, Böröczki Kálmánnak, Sándor 
Gábornak, Ihász Ferencnek, Ackermann Józsefnek, Kiss és 
Társa Kft-nek, Kisfaludy Vendéglõnek, PEDRÓ Pékségnek, 
Molnár Sándornak, Bánfi Lajosnak, Kisfaludy Vadász 
Közösségnek, Takács Bélának, Baranyai Lászlónak, Major 
Tamásnak, Ulbrich Lászlónak. szervezõk

2007. tél

Aranydiplomás gyógyszerész!

Dr. Gál Gézáné (Kati néni) 
november 18-án Budapesten 
átvehette az 
aranydiplomáját. 50 éve 
végzett gyógyszerészként. 
Ebbõl közel 40 évet 
dolgozott Téten a 
gyógyszertárban 1959-1987-
ig, majd nyugdíjba vonult. 
1997-tõl újra a téti „régi” 
gyógyszertárban dolgozik.

M
szívbõl gratulálunk, s jó egészséget kívánunk, 
hogy még sokáig legyen a „tétiek” 
gyógyszerésze!

unkatársaiként

„Az ember sohasem azt veszi észre, amit már elvégzett,
csak az lebeg a szeme elõtt, amit még tennie kell,
és,  ha nem szeretné a munkáját, könnyen elveszthetné a kedvét.”

(Marie Curie)
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Hírek  események a Nyugdíjas Klub életébõl
Az „Életet az éveknek” téti Nyugdíjas klub 2007. második félévben megvalósult 
programjai:

A szeptemberi klub délutánunkon megtartottuk a „Nyárbúcsúztatót.
A következõ összejövetelünk vendége volt dr. Kalmár János nyugdíjas 
állatorvos, aki a „Házi kedvenceink”  háziállatok kapcsolata az 
emberhez, örömök és veszélyek, témáiról tartott tájékoztatást. A 
közvetlen beszélgetés során sok kérdés, de nagyon sok jó tanács is 
elhangzott. Ezúton is köszönjük, dr. Kalmár János úrnak, hogy 
meghívásunkat elfogadta és a nyugdíjas klub tagjainak mindennapjait 
a hasznos jó tanácsaival is gazdagította.
R. BENDER Kft.-vel, Szombathely, már évek óta kapcsolatunk van. 
Ebben az évben felkerestük, most a Fõ utcai Kisfaludy vendéglõbe 

hívta meg a klubunk tagságát árubemutatóra és az azt követõ finom vacsorára, melyen 45 
klubtagunk vett részt. Az árubemutatón nagyon hasznos egészségmegõrzéssel kapcsolatos 
termékeket mutattak be.
·Az elõzõ évhez hasonlóan, ebben az évben is lehetõség nyílt a benevezéshez, a Nyugdíjas 
Klubok és Idõsek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége Gyõr-MosonSopron és Veszprém 
megyei Szervezete és a Richter Gedeon által szervezett egészségügyi felvilágosító versenyre. A 
küldött tájékoztatók alapján a klub tagsága közösen készült a négyfordulós írásbeli TOTO 
kitöltésére.
Témakör volt: 1-2 forduló  csontritkulás,

3-4 forduló  gombás bõr és körömbetegségek.
2007. november 8-án kaptunk meghívást Veszprémbe, 4 klubtag részvételével az 

eredményhirdetésre. A két megyébõl 59 klub vett részt a versenyen. Munkánk eredményes, 
sikeres lett, melyet díszoklevéllel és ajándékkal jutalmaztak. Nagyon örültünk, hogy 
fáradozásunk, munkánk eredményes volt és a díjazottak közé kerültünk.
A PANNON NYUGDÍJAS SZÖVETSÉG 15 éves jubileumi ünnepségére kaptunk meghívást 
Gyõrbe a városháza dísztermébe november 16-ra. Az „Életet az Éveknek” Téti Nyugdíjas klub 
is alapító klubja a megyei nyugdíjas mozgalomnak, a Pannon Nyugdíjas Szövetségnek. 
Díszoklevelet és az alapító klubvezetõk könyvjutalmat kaptak. A „Kisalföld” napilap november 
17 és 20-i számában olvasható volt.
Ugyancsak meghívást kaptunk a Gyõrszemere község Önkormányzata Gyõr-Moson-Sopron 
megyei Pannon Nyugdíjas Szövetség Téti kistérség Sokoróaljai Önkormányzatának Többcélú 
Társulása elsõ közös nyugdíjas rendezvényre 2007. 
november 17-re. „Õsszel is nyílnak még virágok” címen 
19 téti kistérségi település, több mint 200 fõ nyugdíjas 
klubtag részvételével a gyõrszemerei Sportcsarnokban. 
Az ünnepi megnyitó és köszöntõk után több mint öt órás 
mûsorral mutatkoztak be a település klubjai.

Településünket Szabó Ferenc polgármester úr 
mutatta be, a nyugdíjas klub életérõl a klubvezetõ számolt 
be. Szita Gézáné, Annuska szép verset mondott, -„Az élet 
õszén”címût, Horváth Lajosné, Csöpi „Szülõföldem szép 
határa” Kisfaludy Károly nagyon szép megzenésített 
versét énekelte el. A jelenlévõk nagy tapssal jutalmazták 
városunk bemutatkozását.
Emléklapot, könyveket, kiadványt kaptunk ajándékba. 
Nagyon meleg  szere te t te l jes  fogadásban és  
vendéglátásban volt részünk. Ezúton is köszönjük a 
szervezõnek, Nagy Ferencnek a gyõrszemerei nyugdíjas 
klub vezetõjének, - nyugalmazott polgármester -, Horváth 
Gyula jelenlegi polgármesternek, Szabó Ferenc Többcélú 
Társulás Elnökének ezt a kezdeményezést és 
megvalósítását.
A következõ klub összejövetelünkön ádventi koszorú, ajtó és asztaldíszeket, üvegfestéssel 
gyertyatartókat készítünk, Langné Balázs Ilona mûvelõdési ház  vezetõ segítségével.
Még ebben az évben megtartjuk a közös névnapokat, köszöntjük a soron következõ legidõsebb 
klubtagjainkat. Közösen ünnepeljük a karácsonyt, versekkel, énekkel és vendéglátással.
Békességet, boldogságot, csengõszót és gyertyalángot, ajándékot  szeretetet kívánunk minden 
kedves klubtagunknak, családjának  városunk minden lakójának.

Balassa Dezsõné
klubvezetõ

Mindig jusson idõ

Mindig jusson idõ:
Nevetni, mert

Ez a lélek legszebb zenéje.
Olvasni, mert

Ez a bölcsesség alapköve.
Dolgozni, mert
Ez a siker ára.
Játszani, mert

Ez az örök ifjúság titka.
Szeretetet adni, mert
Gyógyítja az embert,

Azt is, aki adja és azt is, aki 
kapja.

Egy pillanatnyi mosolyra, 
mert

Ez az arc legszebb ékszere, 
És néhány kedves szóra, mert

Ezzel egymás számára
Könnyebbé tehetjük az életet.

A Diabetesz klub minden 
hónap elsõ péntekén tartja 
összejövetelét a mûvelõdési 
ház klubtermében. Így volt 
ez idén is, segítendõ azok 
életét, akik a cukorbetegség 
problémáival szembesülnek. 
2007. november 30-án 
tartották évzáró és egyben 
karácsonyi összejövetelüket, 
összegezték az elmúlt év 
eseményeit. 
E z ú t o n  i s  k í v á n n a k  
egymásnak és a város 
minden lakójának kellemes 
karácsonyi ünnepeket és 
békés boldog új esztendõt, jó 
egészséget. 

Diabetesz klub
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92 évesen is dolgozik

Õsszel az ember elõszedi a meleg ruháit és cipõit, hogy megnézze, melyik 
a jó melyiket lehet hordani. Én is így tettem és sajnálkozva néztem, hogy a 
csizmámnak a cipzárja romlott el, bakancsomnak pedig a sarka kopott 
meg. Mindegyiket nagyon szerettem, ezért elvittem a cipészhez, Nagy 
Jóska bácsihoz, aki 92 évesen is aktívan dolgozik. Így esett választásom 
Jóska bácsira. 
1916. szeptember 16-án született Téten. Édesapja arató ember volt, 
édesanyja pedig otthon nevelte 11 gyermekét. Szorgalmas emberek 
voltak, mindegyik gyermeküknek szakmát adtak a kezükbe. 
Vasárnaponként ebéd után édesanyjuk 2-3 órát foltozott, hogy a gyerekek 
megfelelõ ruhába tudjanak öltözni. Testvérei is Téten telepedtek le, 
egyesül nõvére élt a fõvárosban. Sajnos a 11 testvér közül már csak Jóska 
bácsi és Laci bácsi él, aki lebénult és egy otthonban lakik. 
Jóska bácsi iskoláit helyben végezte, tanítóira ma is nagy szeretettel 
gondol, így Potyondi tanító úrra, Mód Lászlóra és Mód Jolánra. Hat 
elemit és két évismétlõt végzett. Ezután ment el cipész inasnak Szalai 
Györgyhöz, aki késõbb apósa lett. Miután felszabadult, két év otthonlét 
után Budapestre költözött, ahol 5 évig élt. Elõször Csákánynál dolgozott, 
aki híres belvárosi cipész volt, és akitõl rengeteget tanult, majd Bencze 
nevû cipészhez került és végül Ungár Salamonnál dolgozott, akinek nagy 
vállalata volt. Ezután tette le Jóska bácsi a mestervizsgát.
Pesten élt, amikor kitört a háború, innét vonult be katonának. Az 
utánpótló szakaszhoz került, és amikor az állomáshelyeken tartózkodtak, 
akkor javították a katonák csizmáit, bakancsait. Egészen Kijevig mentek, 
ott két hónapot állomásozott, majd hazajöhetett és leszerelték. Ezután 
hazatért szülõfalujába Tétre. A háború után két évvel nõsült és két 
gyermekük született. Küzdelmes volt az életük. Felesége mikor 
megalakult a Tsz. ott dolgozott, Jóska bácsi pedig szakmájában szebbnél 
szebb cipõket készített és javította a rossz lábbeliket. Sohasem volt 
elégedetlen, mindig volt munkája. Egyetlen szenvedélye a futball. Õ nem 
focizott, de nem volt olyan vasárnap, hogy ne lett volna kinn a meccsen. 
Húsz évig volt a futball egyesület tagja, Szakasits Árpáddal, Szûcs 
Jánossal, Kukorelli Istvánnal és Bénes Antallal. A helyi csapat mellett a 
Fradinak szurkolt és szurkol Jóska bácsi. A mûhelye falát is focisták képei 
díszítik.
Az életben két nagy szomorúság ért,  amikor meghalt a feleségem (ennek 

már 30 éve,-mondja  
könnyes szemmel).  
és amikor a fiam 
halálhíre érkezett 
Ausz t rá l i ábó l .  Õ  
1 9 9 2 - b e n  m e n t  
k ü l f ö l d r e ,  a h o l  
szakácsként dolgozott 
és szerzett elismerést. 

Hamvait hazahozatta, és édesanyja mellé helyezték.
Mit üzen a mai fiataloknak Jóska bácsi? Minden igyekezettel és 
becsülettel dolgozzanak. A megélhetés, ha nehéz is, ezt az országot 
szeretni kell!
Jóska bácsi lehet a példakép valamennyiünk számára, mert ma is nagy 
szorgalommal és becsülettel dolgozik. Unokájának Andrisnak is besegít, 
aki az õ szakmáját viszi tovább. Büszkén mesélte, hogy két hét alatt 40 pár 
csizmában cserélt cipzárt. Nagy szeretettel beszélt családjáról és örül 
annak, hogy unokái is boldog családban élnek. 7 dédunokája teszi 
boldoggá öreg napjait.
Köszönöm Jóska bácsinak, hogy mesélt életérõl. Kívánom, hogy még sok 
boldog évet tölthessen családja körében úgy, hogy sok cipõt és csizmát 
tudjon megjavítani mások örömére.

Czifrik Sarolta

S z e r e t n é m  
t á j é k o z t a t n i  v á r o s u n k  
lakosságát a Téti Vöröskereszt 
õszi tevékenységérõl.
Felhívásunkra lassan, de azért 
jelentkeznek önkéntes segítõk. 
A 14 év feletti fiatalokat nehéz 
megszólítani, de azért ebbõl a 

korosztályból is akadt jelentkezõ. 
Az általános iskolai elsõsegély szakkört sikerült 
beindítani Sarmon Tamás mentõ fõápoló 
vezetésével. Ezúton megköszönöm Kováts 
Zsuzsanna tanárnõ közremûködését is.

Október 1-én a 
I d õ s e k  Vi l á g n a p j a  
a l k a l m á v a l  
c s a t l a k o z t u n k  a  
hagyományokhoz, és a 
I d õ s e k  N a p k ö z i  
Otthonában ajándékkal 
k e d v e s k e d t ü n k  2  
néninek.

Október 16-án 100.-Ft-os ruhaosztást 
tartottunk a kultúrházban. Szép számmal érkeztek 
érdeklõdõk.

November 19-én ingyenes téli ruha csere-
berét tartottunk ugyanitt.
Ezt a ruhaosztást idényjelleggel szeretnénk majd a 
jövõben is  folytatni .  Kérem, f igyeljék 
felhívásainkat! Az osztásra minden érdeklõdõt 
szeretettel várunk!
Továbbra is beveszünk kinõtt, megunt ruhákat, 
lábbeliket, játékokat és egyéb hasznos holmikat.
Köszönet azoknak, akik a kihelyezett dobozokba
(gyógyszertárakban, takarékszövetkezetben) 
adományaikkal segítik munkánkat. 
Karácsonyra is szeretnénk meglepetést és örömet 
okozni egy kisebb rétegnek.

December 28-án (pénteken) beszállításos 
véradást szervezünk!

A busz délelõtt 10 órakor indul a Sokoró 
parkolójából. Kérem, hogy a vért adni szándékozók 
jelentkezzenek be, a 461-868 vagy a 06/30 26 56 
175 telefonszámon (létszám miatt). A véradók ezen 
a napon is kapnak 500.-Ft-os vásárlási utalványt, 
ásványvizet, + 1 üveg pezsgõt!

Kérem, hogy ne feledkezzenek meg rólunk, 
segítsék munkánkat, mert önök által tudunk 

mások életén könnyíteni!
Ezúton szeretnék a Téti Vöröskereszt nevében, 
városunk minden lakosának  áldott karácsonyt, és 
egészséges boldog új évet kívánni!

Vargáné Bandi Mária

V ö r ö s k e r e s z t e s  h í r e k
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Téti Csoportja 
ez évben is szeretne ajándékkal kedveskedni a 
rászoruló családoknak az egyedülálló idõseknek 
és a nagycsaládosoknak. Az óvodáskorúak meleg 
új kiscipõt kaptak, a nagyobbak új pólót, az 
egyedülállók élelmiszercsomagot. Mind ez 
támogatóinktól is függ. Az iskolában, ez évben is 
volt rajzverseny és lesz csere-bere, az elõzõ 
évekhez hasonlóan, melyre mindenkit szeretettel 
várunk.

Boldog békés ünnepeket kíván a csoport 
nevében 

Bognárné Nagy Éva MMSz Téti Csoport vezetõje.

Az evangélikus egyház énekkara három éve mûködik. Vezetõje Ihász 
Mihály (lelkésznõ férje), kitûnõ zenei felkészültségével egyházi énekeket 
tanít. Fúvós hangszeren játszik. Az énekkar fõleg fiatalokból áll. Általános 
és középiskolás tanulókból, de a felnõttek is szívesen vesznek részt a 
próbákon. Hangulatos, kellemes idõtöltés hetente egy alkalommal 
csütörtöki napokon. Salamon Zsuzsanna és Õsze Viktória tiszta, csengõ 
szoprán hangjuk mellett orgonálni is tudnak. Az énekkar minden ünnepen 
(karácsony, húsvér, pünkösd) szerepel az Istentisztelet keretein belül. 2007. 
december 9-én részt vettek a büki evangélikus egyház adventi mûsorában. 
Az evangélikus egyház kellemes karácsonyi ünnepeket és egészségben, 
sikerekben gazdag új esztendõt kívánnak a város minden lakójának.

Az Evangélikus egyház presbitériuma köszöni Steszli Tibor és Steszli 
Tamás karnagy uraknak és a zenekar tagjainak, hogy vállalták a már 
hagyományszerû adventi koncertet az evangélikus templomban annak 
ellenére, hogy a felújítás miatt még csak alkalmi fények világítottak.
A karnagy uraknak és a zenekar tagjainak további sok sikert kívánunk.

Kiss Lászlóné

Téli szünet az óvodában és az iskolában

2007. december 22. - 2008. január 6-ig

szünet elõtti utolsó tanítási nap: 
2007. december 21. péntek

szünet utáni elsõ tanítási nap: 
2008. január 7. hétfõ.

M e g h í v ó !

Karácsony váró ünnepélyre!

és

 az  Ifjúsági Fúvószenekar

hagyományos

karácsonyi  koncertjére: 

2007. december 21. 16.00 óra
Mûsor: Kisfaludy Károly ÁMK

 tanulói, énekkara

2007. december 23. 16.00 óra

Szeretettel várjuk városunk lakóit!
Helyszín: Mûvelõdési Ház

M e g h í v ó !

Karácsony váró ünnepélyre!

és

 az  Ifjúsági Fúvószenekar

hagyományos

karácsonyi  koncertjére: 

Karácsonyi fények
Este, mikor kigyúlnak a karácsonyi fények, a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek. 

Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol, s a gyertyafényénél még a csillag is táncol.
Mikor a fenyõ illata megérinti szívünk, ezen az estén, kicsit az álmokban is hiszünk. 

Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni, és másokért a szokottnál is többet tenni. 
A rohanó világban megkoptak a fények, halványak a hitek, és halványak a remények. 

Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban, õszintén szeretni, és bízni a jóban. 
Õrizzük meg a karácsonyunk fényét, s õrizzük a szeretetben való hitünk reményét. 
Hisz ma este mi is gyermekek vagyunk, s gyermeteg vágyainknak ma határt nem 

szabhatunk.
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 Nyom

Békés boldog karácsonyi ünnepeket,
eredményekben gazdag új évet kívánnak a

mûvelõdési ház és a könyvtár dolgozói!

Békés boldog karácsonyi ünnepeket,
eredményekben gazdag új évet kívánnak a

mûvelõdési ház és a könyvtár dolgozói!
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