
Folytatás a 2. oldalon

„Krisztus nincs messze Tõled,
Õ kormányoz múltat, jelent,
S kezében az ítélet.
Úgy ébredj minden reggelen,
Hogy életed húsvét legyen”.

„Krisztus nincs messze Tõled,
Õ kormányoz múltat, jelent,
S kezében az ítélet.
Úgy ébredj minden reggelen,
Hogy életed húsvét legyen”.

Minden évben eljön, minden évben megünnepeljük, szorosan 
hozzátartozik családi ünnepeinkhez. Sokunk számára 
munkaszüneti napot, gyermekek ajándékozását, locsolást, 
szórakozást jelenti. Idén korán III. 23-24-én lesz. A történelmi 
egyházak a húsvéti ünnep körben Jézusra, a világ megváltójára 
irányítják figyelmünket. A vidám farsang után a böjt idõszaka 
következik. Neve is jelzi vége a szórakozásoknak, 
vigasságoknak. A böjt idõszakában felgyorsulnak az egyházak 
eseményei pl. barkaszentelõ, 6 böjti vasárnap /visszafogottabb 
étkezés/ virágvasárnap, nagycsütörtök/ a római katolikus 
vallásban a harangok Rómába mennek/ nagypéntek az 
evangélikusok legnagyobb ünnepe, Jézus halála. A halál 
fogalma a búcsúzás minket, embereket nagyon megvisel. 
Sajátos értelemben veszünk búcsút gyermekünktõl, amikor 
magasabb tanulmányok következtében hagyja el a szülõi 
házat, vagy amikor „kirepül” a családi fészekbõl és új életet 
kezd. Legszomorúbb, amikor kedves családtagunktól, 
hozzátartozónktól kell földi élete végállomásánál búcsút 
vennünk. Igazán az érzi, aki már megtapasztalta. Az 
apostolokat is sok élmény fûzte Jézushoz. Természetes volt 
számukra, hogy állandóan velük van. Többek között azért is 
viselték meg õket a nagypénteki események. Számukra a csoda 

nagyszombaton következett be. 
Legyõzte a halált 

„Halott voltam, de íme 
élek örökkön  örökké és 

nálam vannak a 
Halál és pokol kulcsai”

jel. 1. 18. Jézus ígéretéhez híven 
köztünk maradt, életünk részévé 
akar válni. Erre valóban nagy 
szüksége lenne mindannyiunknak.
A feltámadás csodája és öröme 
segítse további életünket!

Kiss Lászlóné
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220 éve született egy izzó, lángoló agy, mely tele volt 
eszmével, tervvel, született egy szív: mely tele volt 
nemzete és a magyar irodalom iránti végtelen 
szeretettel.
Rövid, változatos élet: a maga nagy sikereivel, 
reményeivel, meg nem értettségeivel, családi és irodalmi 
küzdelmeivel.
Huszonhét éves korára mozgalmas múlt van mögötte a 
gyõri diákévek, a pesti katonáskodás, harcok 
Olaszországban Napóleon ellen, határõri szolgálat a 
Szerémségben, újabb harcok Ausztriában, majd kisebb 
sebesüléssel szökés a franciák fogságából  gyalog hegyen 
völgyön már fõhadnagyként  mindenétõl megfosztva 
Pestre vergõdött. Olyan hatalmas ihlettárral érkezett a 
magyar líra megteremtõjeként, amely csak bõvítette 
történelmébõl, õseinek példájából merítkezõ fogékony 
lelkét.
Egy kedves kis tanítványom egyszer azt kérdezte tõlem: 
Miért írhatta Kisfaludy Károly „Szülõföldem szép 
határa” sorokat, mikor a Tét-i határ nem is olyan szép. 
Nincsenek nagy folyók, hegyek, gyönyörû fenyves erdõk, 
csak szántók, rétek, kis erdõparcellák. Miért is? Azért, 
mert az õ költõi lelke magasabban szárnyalt mint a miénk.
Mert õ ha behunyta szemét nemcsak a „kisded hajlék” 
szerény képe jelent meg lelki szemei elõtt, csapongó 
fantáziája nemcsak a szûk határt láthatta; - hanem 
visszatekintve a múltba bizonyára elõ tûnhetett a 
menetelõ római légiók vonuló képe  láthatta a honfoglaló 
magyar nemzetségek lovas és ökrös csapatait  láthatta a 
falut felperzselõ tatár és török hordákat, a császári 
zsoldosokat, labancokat és kurucainkat. Látta a gazdag 
múlt minden szenvedését, reményét. Látta a pergõ 
évszázadokat, mint váltotta egymást öröm és bú, nagy 
tragédiák és kis boldogságok, amik mind lejátszódtak 
ezen a helyen: a népek országútjában fekvõ településen: 
itt Téten.
Hát ezért is láthatta oly szépnek Szülõföldünket: hisz 
szíve csordultig volt szeretettel.
Szülõföldünk történelme mellett látta õsei példáját, 14. 
században egy Kisfaludy Miklós; majd Kisfaludy Antal 
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Szülõföldem szép határa!Szülõföldem szép határa!
Szülõföldem szép határa!
Meglátlak e valahára?
A hol állok, a hol megyek,
Mindenkor csak feléd nézek.

Ha madár jön, tõle kérdem,
Virulsz-e még szülõföldem!
Azt kérdezem a felhõktõl,
Azt a suttogó szellõktõl
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De azok nem vigasztalnak,
Bús szívemmel árván hagynak;
Árván élek bús szívemmel,
Mint a fû, mely a sziklán kel.

Kisded hajlék, hol születtem,
Hej tõled be távol estem!
Távol estem mint a levél,
Melyet elkap a forgószél
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nevû neves literátusét, 16 és 17. századi török ellen harcoló 
Kisfaludyakat  legnevezetesebb közülük Kisfaludy László  ki 
„öregapám-öregapja  írta Kisfaludy Sándor. Kisfaludy László 
Tétet Sibrik Máriával kötött házassága révén kapta birtokul. Õk 
többnyire Téten éltek.
Az õ leszármazottjaik kuruc tisztként harcoltak Rákóczy 
oldalán. Rajtuk kívül Kisfaludy Boldizsár is közvetlen Rákóczy 
fejedelem belsõ köréhez tartozott. A 16. és 18. század között élt 
Kisfaludyak a rebellisek táborába sorolhatók. De: A Rákóczi 
szabadságharc bukását követõen  a családi dicsõség 
csappanását  a birtok lassú apadása jelezte  a többi nemesi 
családhoz hasonlóan. A sokgyermekes Kisfaludy családokban 
is az õsi örökség egyre zsugorodott. Hiába voltak jól tervezett 
házasságok, ezek csak egy középnemes elviselhetõ szintjén 
tudták megtartani a családot.
Különféle perpatvaroknak, birtokpereknek vége láthatatlan 
folyamatának volt részese költõnk apja Kisfaludy Mihály, aki a 
magyar középnemességnek legjellegzetesebb 18. és 19. századi 
képviselõje. Származására büszke, a társadalmi rang 
megszerzésére törekvõ ember, aki a kor szintjén szerezte meg 
mûveltségét. A jezsuiták gyõri gimnáziumában végezte 
tanulmányait, tanult a gyõri Akadémián, a latin mellett beszélt 
németül és franciául, eredetiben olvasta Voltaire-t és 
Montesquiét. Rendkívül tájékozott volt a világban, érdeklõdött 
a természettudományok iránt is. Nagyon érdekes hasznos és 
korára nem jellemzõen õ is továbbvezette azt a bõrkötetes 
„gyógyító könyvet, melyet a család még az 1600-as években 
kezdett irogatni Sümegen  melyben a gyógyító füvekrõl sok 
hasznos tanácsa íródott. Ha jól megfigyeljük Kisfaludy Mihályt 
ellentmondásos magatartás jellemezte. Magába szívott a 
felvilágosodás tanításaiból sok mindent,  fiait taníttatta,  
ugyanakkor töretlenül hitt  a nemesi kiváltságok 
örökletességében és rendíthetetlen volt hûsége az 
uralkodóházhoz. Jellemét nagyban alakította a jezsuita 
iskolában tanult feltétlen engedelmesség  a gyõri Akadémia 
szelleme  különösképpen a katonás fegyelem, mely részben 
magyarázza hajthatatlan, makacs, olykor kõkemény szigorát, 
melyet családjával szemben is tanúsított. Tény, hogy az apa  
fiúk viszonyában döntõen a nézet, az ideológiai ellentét 
húzódott. Míg Kisfaludy Mihályt a nemesi konzervatív 
patriárkális életfelfogás jellemzi,  fiai az elõre törõ 
felvilágosodás hívei, követõi.
A saját akaratát minden áron érvényesítõ családapa 
szembekerült mindegyik „új szellemet” követõ gyermekeivel. 
Leginkább Károllyal. Nem elég, hogy születése az Édesanya 
halálába került, ami után a szigorú és tartózkodó Kisfaludy 
Mihály mogorva és kíméletlen lett. Ahogy akkor Téten 
emlegették, fantasztává vált. A rideg ember mindenkivel 

szemben bizalmatlan volt. Úgy élt a 
faluban, hogy szót sem váltott senkivel 
sem. Ilyen volt a viszonya családja 
tagjaihoz is. Egyedül Mihály fiát 
szívlelte, aki feltehetõleg mindenben 
igazat adott neki. Elsõ szülött fia 
Kisfaludy Sándor így ír apja nevelési 
módszerérõl: „Atyámnak kemény és 
szoros fenyíték alatt való nevelésében 
se szívem, se elmém ki nem nyílhatott. 
Korhely, gazember, semmire való 
voltak a szokott nevezetek, melyekkel 

illette többnyire”. Hát akkor szegény Károly öccse  mily 
nagyon híján volt a szeretet morzsáinak melybõl neki csipetnyi 
sem jutott. Az igazsághoz tartozik, hogy a szigorú jelzõkre 
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Károly rá-rá szolgált, kettõjük rossz viszonyát olykor 
bizony maga is elõidézte. Igaz, hogy nem szeretett tanulni, 
kivétel volt azonban a historia, melyet kimagaslóan ismert.  
Apja kivette a fõgimnáziumból  katonának állt. Fiatalon 
fõhadnagy, szép karrier elõtt áll, azonban apjának újabb 
csalódást okozva, beleszeret a vagyontalan Heppler 
Katalinba. A lány kedvéért lemondott a fõhadnagyi rangról  
apja kitagadta  a számító lány kikosarazta. Nem nõsült meg 
soha, de a szerelem tüze többször megégette.
Egyébként a Csöngén élõ rokonához Andrássy Teréziához 
is eszményi barátság fûzte, oly annyira, hogy 1811-ben egy 
szép festményen is megörökítette. A 
képre nem írta rá, hogy mikor 
készü l t ,  de  nevé t  oda í r t a :  
„Kisfaludy pixit”. Az az, Kisfaludy 
festette. A festmény, késõbb a 
csöngei evangélikus parókiára 
került, ugyanis az egyik Csöngei 
lelkész Hutter Zsigmond, Andrássy 
Terézia leszármazottját vette 
feleségül. Költõnk halála elõtt 
eljegyezte még Löfler Jakab pesti 
orvos lányát, Ninát, de valószínû az orvos apa nem engedte 
meg, hogy lánya az akkor már tüdõbeteg költõhöz 
feleségül menjen.
A monográfiákban szerelmeirõl ez olvasható: Sirját 
Heppler Katalin virágai borították el  Kisfaludy Károly 
szerelmének végzetesenen elkésett viszonzásaképpen. 
Andrássy Terézia pedig csáfordi és jóbházi Tóth Ferenc 
császári és királyi õrnagyhoz, csöngei földbirtokoshoz 
ment férjhez. Az õ lányuk volt az a Tóth Róza akibe a 16 
éves Petõfi Sándor 1839 nyarán reménytelenül szerelmes 
lett. Így kötõdött egy Csöngei kúriához egyetlen családhoz  
30 év távlatában két nagyszerû költõnk életének szép 
szerelmi emléke.
Visszatérve Édesapjához, többszöri sikertelen próbálkozás 
után végleg helyrehozhatatlanul megszûnik minden 
kapcsolata. Hiába esdekelt rég sínylett kegyelméért, 
melyet annyira szeretett volna visszaszerezni.  Ahogy 
megkeseredetten írta: szívfájdítóan egyik levelében, 
„tudom, többé nem látom. Keressen magának jobb fiat, én 
lemondok atyai kezérõl és meg is írom teljes becsülettel 
néki.”
De az apai szív még akkor sem enyhült, mikor fia 
beérkezett író, sikeres drámai szerzõ. 1819 májusában 
Kisfaludy nevétõl hangos a Pest-budai társaság. Testének, 
lelkének minden erejét, tehetségét a Literaturának áldozta 
fel  - írta Kisfaludy Sándor.
A Magyar Nemzet, a magyar irodalomtörténetnek ennél 
nagyobb szolgálatot nem tehetett volna. Nem lett névtelen 
fõhadnagy, ám lett a magyar romantika elindítója, a magyar 
vígjáték atyja, ki örökre beírta nevét a halhatatlanok 
könyvének legfényesebb lapjára.

Dr. Brandhuber Ferencné
Hagyományõrzõ Egyesület elnök
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Bizton nézzen elõre szemünk,”
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Megemlékezések Megemlékezések 

Tét Város Önkormányzata és a TIT Pannon Egyesület Tét Városi Tagszervezete Kisfaludy Károly 
születésének 220. évfordulója tiszteletére emlékülést tartott a Kisfaludy Panzió konferenciatermében. 
A költõ munkáiról Baksa Péter és Baksa Péterné, versekkel, dalokkal 
színesített elõadását hallhattuk. Dr Brandhuber Ferencné a Kisfaludy 
család életérõl és a 18. század fordulóján Téten élõ, az irodalmi élet 
jelentõs alakjairól: a Kisfaludyak mellett téthi Takács József és Pázmándi 
Horváth Endre kapcsolatáról beszélt. Dr. Horváth József a Kisfaludy 
kultusz téti és gyõri vonatkozásait ismertette. A régi újságokból 

információkat gyûjthetünk azokról az eseményekrõl, melyek a Kisfaludy évfordulókhoz, 
azok megünnepléséhez kapcsolódnak. 

A megemlékezés szavai méltó környezetben hangzottak el, hiszen ebben a teremben látható 
az a kiállítás, amelynek tárgyait a 60-as évek végén Baranyai László, az Építõ Ipari Ktsz 
akkori elnökének bíztatására Szuh László, egykori jegyzõ, a földhivatal nyugdíjasa kezdett 
gyûjteni. Megalakult a Kisfaludy Irodalom-és Múzeumbaráti Kör, melynek tagjai szorgos 
munkával, kitartással, anyagi ráfordítással gyûjtötték össze a költõ életérõl, munkásságáról 
árulkodó dokumentumokat, tárgyakat. Az Építõ Ipari Ktsz utódjaként Az Építõ Ipari 
Szövetkezet vezetõje Nagy Mihály gondoskodott arról, hogy az elõdök által összegyûjtött 
anyag méltó helyen és formában legyen látható az érdeklõdõk számára. A Szövetkezeti 
Bizottság megszûnése után a klubhelyiségbõl elõször a Praktikum helyére, majd az Építõ 
Ipari Ktsz irodaházába és végül a Panzió épületébe 

került. Szuh László betegsége idején egy ideig Marosvári József, késõbb Balika Istvánné 
majd Bokodi Lászlóné gondozta a gyûjteményt és mutatta be a látogatóknak. 
A Kisfaludy Panzió megnyitása óta szép környezetben állít emléket Tét szülöttének. 
Bármikor megtekinthetõ, szívesen fogadják az érdeklõdõ helybelieket és a turistákat.
Az emlékülés után a Múzeumban megnyílt a Kisfaludy emlékkiállítás, melyet Nagy István 
fotós állított össze. Tablókon követhetõ végig Kisfaludy élete, munkái, a róla készült 
szobrok, a Kisfaludy kultusz,  a nevét viselõ intézmények. (Ez a kiállítás 2008. április 3-ig 
még látható)
A nap zárásaként a Hagyományõrzõ Egyesület összejövetelén Kisfaludy Árpád Béla, 
(Kisfaludy Sándor és Károly másod unokatestvére) gyömörei papköltõ életérõl tartott érdekes elõadást Dr. Nagy Erzsébet.
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Az elõzõ évekhez hasonlóan idén is 
jelentõs számban vettek részt a 
környezõ településeken kívül 
távolabbról is: Écsrõl, Ravazdról, 
Pannonhalmáról, Töltéstaváról, 
Nagyszentjánosról, Kapuvárról, 
Hegyeshalomból is érkeztek diákok 
a vetélkedõkre.
Alsó és felsõ tagozatban mérték 
össze tudásukat matematikában, 
h e l y e s í r á s b a n ,  e g y é n i  
népdaléneklésben. A sportot 
k e d v e l õ k  k é z i l a b d á b a n  
mérkõzhettek egymással. Évente 
egyre több rajz érkezik a megye 
iskoláiból.
A Téti Hagyományõrzõ Közhasznú 
Egyesület szépkiejtési versenyt 
h i r d e t e t t  a  t a n u l ó k n a k ,  a  
Vöröskereszt Téti Szervezete 
„Egészséges életmód” pályázatot írt 
ki, mindkettõben szép számmal 
vettek részt a gyermekek.
Gratulálunk a versenyzõknek és a 
felkészítõ tanároknak!
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Matematika
6. osztály
II. Simon Péter 
7. osztály
III. Õsze Dániel 
8. osztály
I. Bóka Veronika 
III. Radics Katalin 

Versmondás
1-2. osztály
Különdíj: Szamalovits Réka
5-6. osztály
II. Hunyadvári Klaudia  
Csizmadia Petra 
Illyés Dávid 
7-8. osztály
II. Zsolnai Richárd
Különdíj: Varga Bernadett

Szépkiejtési verseny
5-6. osztály
III. Szalai Szabina 
Különdíj: Nagy Petra 
8. osztály
Kiss Alexandra
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Egyéni népdaléneklés
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Papp Barbara 
Pödör Balázs 
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Bereczkiné Dr. Kovács PiroskaTét Város Önkormányzat jegyzõje tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy az Európa 
Parlament és Tanács 1893/2006. számú rendelete alapján az Unió tagországaiban 
2008. január l-tõl új Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere 
(TEÁOR 08) lép hatályba. 
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. tv. 497. § (2) 
bekezdése rendelkezik az egyéni vállalkozók tevékenységét jelölõ szakmakódok 
cseréjérõl, EU kompatibilis átfordításáról.
Az egyéni vállalkozói nyilvántartásba 2007. december 31-ig bejegyzett Teáor 
számok egy része az ügyfél személyes közremûködése nélkül átfordításra, illetve a 
nyilvántartásba bejegyzésre került. Az át nem. fordítható szakmakódok esetén 
szükséges az ügyféllel történõ személyes egyeztetés, s azt követõen a változás 
nyilvántartásba való bejegyzése. 
Mivel azonban a 2007. december 31-ig kiállított vállalkozói igazolványok a 
régi szakmakódokat tartalmazzák, ezért 2008. július 1-ig minden vállalkozó 
köteles a vállalkozói igazolványát a hatályos szakmakódot tartalmazó 
igazolványra kicserélni. A változás, az új TEÁOR számok vállalkozói 
igazolványban történõ átvezetése, a vállalkozói igazolvány cseréje - ha arra 
kizárólag az Új szabályozási rendszerre való áttérés érdekében van szükség - 
illetékmentes. 
A téti körzetközponti jegyzõ illetékességi területén székhellyel rendelkezõ egyéni 
vállalkozók igazolványuk cseréjét a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájában 
(Tét, Fõ u. 100.) ügyfélfogadási idõben kérhetik.

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzõ
jegyzõ
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Tét Város Önkormányzat 
Képviselõtestülete

2007 december 17-i ülésén:
Tét Városban fizetendõ ivóvíz és 
szennyvízelvezetés díjáról valamint a 
környezetterhelési díjakról alkotott 
rendeletet.
2008. február 15-i ülésén:
Alapfokú mûvészeti oktatásban 
részesülõ tanulók térítési díj és 
tandíjfizetési kötelezettségérõl alkotott 
rendeletet 
2008. március 3-i ülésén: 
elfogadta Tét Város Önkormányzata 
2008. évi költségvetésérõl szóló 
rendeletet.
A képviselõk felajánlották 1 havi 
tiszteletdíjukat a civil szervezetek 
számára.

Tét Város Önkormányzat 
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Múzeumi hírek

Április 12-én 14 órakor 

Hettinter Ernõné, Németh Otus kézimunkáiból 
nyílik kiállítás a Múzeumban, (Fõ u 125) 

majd 15,30-kor a 

Téti Hagyományõrzõ Közhasznú Egyesület soron 
következõ összejövetelére kerül sor az

 Európa Házban, melynek témája a Kisfaludy 
család Téten és a téti irodalmi élet az 1900-as 

években.
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Ügyfélszolgálat 

Téten a Kistérségi Irodaházban
Tét, Fõ u. 94.

00 00
Kedd: 16  - 20  óráig

00 00Péntek: 8  -12  óráig

Ügyfélszolgálat 

Téten a Kistérségi Irodaházban
Tét, Fõ u. 94.

00 00
Kedd: 16  - 20  óráig

00 00Péntek: 8  -12  óráig

Erdei tábor!
Tájékoztatjuk a kedves szülõket, hogy általános iskolás 

gyermekek részére ismételten táborozást szervezünk 
Szikolyára 2008. július 13-19-ig.

A kirándulás költsége 28,000.-Ft, mely összeg tartalmazza az:
· útiköltséget (autóbusz, komp)
· szállásköltséget (3 étkezéssel)
· programok díját (képzett vezetõkkel)

Amennyiben gyermekük szeretne a táborozáson részt venni, 
úgy érdeklõdni telefonon a 461-214-es telefonszámon, 
jelentkezni pedig személyesen még korlátozott számban 
Kissné Olaj Arankánál lehet,  2008. április 10-ig.
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úgy érdeklõdni telefonon a 461-214-es telefonszámon, 
jelentkezni pedig személyesen még korlátozott számban 
Kissné Olaj Arankánál lehet,  
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O v i s   h í r e k !O v i s   h í r e k !
Januárban nagy sürgés-forgás kezdõdött a téti óvodában. A 
konyhás nénik elõkeresték a legfinomabb pogácsa receptjüket, 
a dadus nénik minden zeg-zugot kitakarítottak.
Az óvó nénik Mátyás királyról szóló történeteket meséltek a 
gyerekeknek, akik aztán lerajzolták a nekik legjobban tetszõ 
részeket. Az óvoda apraja - nagyja gyûjtésbe kezdett: voltak, 

a k i k  a  h á t i z s á k j u k b a  
gyömöszölve, voltak akik csak 
autóba ültetve tudták elhozni 
kedvenc macijukat. A verseny 
napjára elkészült a „Maci 
kiállítás”, kicsik és nagyok 
örömére!
A rajzversenyre 78 kisóvodás 
küldte el alkotását. 

A zsûri tagjai sokáig gyönyörködtek a gyõrújbaráti, 
gyõrszemerei, kajárpéci, ménfõcsanaki, nyúli, rábapatonai, 
tényõi kisovisok rajzaiban és csak komoly fejtörés után tudták 
eldönteni a díjak sorrendjét. 
A gyõztesek:
 I. Dombi Julianna (Csiga csoport), I. Varga Réka (Csiga 
Csoport), II. Tóth Réka (Csiga csoport), II. Török Márkó 
(Katica csoport), III. Csizmazia Márk (Süni csoport), III. Szalay 
Boglárka (Halacska csoport)
Különdíjasok: Kovács Fanni (Katica csoport), Lung Réka 
(Katica Csoport), Gõgös Tamás (Katica Csoport), Soós Tibor 
(Katica csoport), Kiss Bianka (Nyuszi csoport)
Azok az ovisok, akik énekelni szeretnek, az egyéni 
énekversenyen mérhették össze tudásukat. Itt sem volt könnyû 
kiválasztani a sok lelkes kis énekes közül a legügyesebbeket. 
Szerencsére már évek óta összeszokott kis csapat- nyugdíjas 
óvó nénik és a „Kis-zenekar” fiatal karnagya, Steszli Tamás  
vállalja ezt a nemes feladatot. 
A gyõztesek:
I. Szurop Lilla (Gyõrújbarát), II. Pongrácz Marietta (Tét - 
Katica csoport), II. Varga Réka (Tét - Csiga csoport), III. Dombi 
Julianna (Tét - Csiga csoport)
Különdíjasok: Zsuppán Katica (Tényõ), Csík Brigitta 
(Halacska csoport), Szalai Mátyás (Csiga csoport)
Az óvodások nagy tapssal jutalmazták a versenyzõket és a téti 
óvó néniket, akik vidám gyerekdalokkal kedveskedtek az 
ünneplõ gyerekeknek és felnõtteknek. 
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kiválasztani a sok lelkes kis énekes közül a legügyesebbeket. 
Szerencsére már évek óta összeszokott kis csapat- nyugdíjas 
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Különdíjasok:

- Amikor hallottunk az 1 és 2 Ft-
os érmék kivonásáról, az oviban 
is kikerült az elsõ üres 5 literes 
üveg a folyosóra. A gyûjtési kedv 
nem lankadt a szülõk és gyerekek 
körében, és szinte hetente 
cseréltünk üveget. Február 
végéig 21000 db érme gyûlt 
össze. A beváltást a Pongrácz 
család segítette, és már van 50000 
for in tunk,  amit  já tékokra  
költhetünk. Hálásan köszönjük az 
eddigi támogatást, az „akció” 
még folytatódik! 
- A tavalyi évhez hasonlóan idén 

is próbálkozunk a „Fõzzünk 
játszóteret” pályázattal. 

2008. augusztus 15-ig lehet 
gyûj ten i  a  de l ikátos  
k ó d o k a t .  E l õ r e  i s  
megköszönjük azoknak, akik 
eljuttatják hozzánk a kiürült 
ételízesítõs tasakokat és ezzel 
növe l ik  a  t é t i  gyerekek  
játszótérhez jutását! 
- A tavaszi idõszak is mozgalmasnak ígérkezik óvodánkban! A 
gyerekek mindig nagy örömmel készülnek bábszínházba, 
színházba. Még húsvét elõtt bérletes elõadás keretében - a 
mûvelõdési házban -, megnézhetik a Pegazus bábszínház Holle 
anyó címû elõadását. Nem sokkal ez után a tornateremben igazi 
színházi élményben lesz részük! A Gyõri Nemzeti Színház 
mûvészei látogatnak el hozzánk mai divatos szóval élve: 
interaktív elõadásukkal. Ismerõs környezetben, a közös játék- 
és daltanulás során erõsödik a kisgyermekek mesék és színház 
iránti szeretete.
Várnai Zseni írta egyik versében: 
„ Kisgyermekem csak nézzél szerteszét, éretted van itt minden, 
ami szép!”
Áprilisban sok szeretettel várjuk intézményünkbe a leendõ 
bölcsõdéseket és óvodásokat egy kis sétára, ismerkedésre. 

Tisztelettel: Csécs Károlyné 
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 E l õ r e  i s  
megköszönjük azoknak, akik 
eljuttatják hozzánk a kiürült 
ételízesítõs tasakokat és ezzel 
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Tisztelettel: Csécs Károlyné 

Értesítjük Tét Város lakosságát, hogy a 
2008/2009. tanévre a bölcsõdések, óvodások, és 1. osztályos tanulók beíratásának idõpontja:

2008. április 16. szerda       8-16 óra
2008. április 17. csütörtök  8-16 óra

A beíratás helye: Tét, Debrecen u 1. (Óvoda) Tét, Debrecen u 3. (Iskola)
Kérem a tisztelt szülõket, hogy

Bölcsõdés és óvodás gyermek esetén hozzák magukkal a gyermek anyakönyvi kivonatát és 
a szülõ személyi igazolványát.

Kérem, az is jelezze szándékát, aki év közben szeretné beadni gyermekét bölcsõdébe vagy 
óvodába.
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Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyzõ Boros Zoltán igazgató
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A köszönet hangján
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik jelenlétükkel 

megtisztelték a 
TÉTI ÓVODÁS BÁLT.

 Köszönjük mindazok támogatását, akik bármilyen 
formában hozzájárultak a jótékonysági bál bevételéhez.

A szervezõk
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A 8. osztályosok

ballagása: 2008. június 14-én, 
szombaton 17 órakor,

a tanévzáró: 2008. június 21-én, 
szombaton 17 órakor lesz.
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A Téti Vöröskereszt Hírei! A Téti Vöröskereszt Hírei! 
A téti alapszervezet megalakulása óta, 
( 2 0 0 7 .  m á j u s )  a  V ö r ö s k e r e s z t  
alapeszméjéhez híven, próbálunk karitatív 
tevékenységet folytatni városunkban. 
Három alkalommal szerveztünk véradást, 
amelyen hetvennégyen vettek részt. Nekik 
ezúton is szeretnénk köszönetet mondani. 
A d o m á n y o k a t  g y û j t ö t t ü n k ,  a z  
összegyûjtött adományokból ingyenes, 

illetve százforintos ruhaakciókat rendeztünk.
A pénzadományokból az óvoda karácsonyi ünnepségét 
segítettük, ami nagyon jól sikerült. A Kisfaludy napok keretén 
belül „Az egészséges életmód” címmel iskolai rajzversenyt 
hirdettünk. Nagyon szép alkotások készültek, melybõl az elsõ 
hármat mutatjuk be, de a többi jól sikerült mû is látható lesz a 
háziorvosi rendelõkben.
Pár szó az idei elsõ félév terveirõl: május 19-én  véradást 
szervezünk Téten.
Folytatni szeretnénk a gyûjtést, hogy ezzel is segíthessük a 
rászorulókat. Szívesen veszünk minden használható tárgyat: (pl.: 
TV, mosógép, bútor, ruhanemû) amivel néhány szegény sorsú 
embertársunknak tudunk segíteni. Kérjük a tisztelt lakosságot, 
jelezzék aktivistáinknak, ha ilyen embereket ismernek, mert 
sajnos, akik a legjobban segítségre szorulnak, nem merik azt 
kérni! Pénzbeli adományokhoz csekket a tagoktól - Kereszt 
Kálmán elnök, Vargáné Bandi Marika titkár, Bezselics Zoltánné, 
Kukorelliné Németh Noémi, Csete Árpádné, Olaj Pálné, 
Trencséni Lajosné, Somogyiné Müller Mónika, Nagy Béláné, 
Sztanek Imréné, Zsolnai Ferenc -lehet kérni. De lehet támogatást 
számlára is utalni, a számlaszám: 11737007-20722977 a 
közlemény rovatban feltétlen tüntessék fel az alábbi szöveget: a 
TÉTI ALAPSZERV RÉSZÉRE. Aki adóvisszaigénylés céljára 
számlát kér, írja rá az adószámát vagy adóazonosító jelét is.
Nagyon fontosnak tartjuk az egészség megõrzést, ennek 
érdekében április hónapban elõadás sorozatot tervezünk: neves 
orvosok részvételével. 
Ezúton kérjük a lakosság segítségét, hogy jelezzék milyen 
tárgyú, elõadást szeretnének meghallgatni, és olyan szakorvost 
hívunk meg elõadást tartani. Az általunk fontosnak tartott témák: 
kardiológia, onkológia, urológia, nefrológia (magas vérnyomás, 
cukorproblémák). Az elõadások helyérõl, és pontos idejérõl 
plakáton, illetve szórólapon fogjuk tájékoztatni a kedves 
érdeklõdõket. Ezekkel egy idõben szeretnék bemutatni 
egészségmegõrzéssel foglalkozó cégek termékeit.
Köszönetet mondanunk mindenkinek, akik eddig, és 
mindazoknak, akik ezután is támogatják a tevékenységünket. 

Zsolnai Ferenc
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A Téti Vöröskereszt 
rajzversenyt hirdetett a felsõ tagozatban.

A téma címe: Az egészség titka
I. helyezett lett: Bolla Kolos 6. o. 
tanuló ( Mp3 lejátszót nyert)
II. helyezett lett: Kukorelli Zsanett 
6. o. tanuló ( Web kamerát nyert)
III. helyezett lett: Somlai Patrícia 6. 
o. tanuló ( 1 pizzát 
üdítõvelDörgicsei pizzéria 
felajánlását nyerte)
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Adj vért, és ments meg 3 életet!Adj vért, és ments meg 3 életet!

Régiónk területén (Gyõr-Moson-Sopron, 
Vas, Zala megye) a véradáson megjelentek 
száma 6 % volt. 5,5%-tól jónak mondható.
Ennek ellenére Gyõr és környéke ettõl az 
aránytól le van maradva. Egy-egy 
kiszálláson a véradók átlagmegjelenése 63 
fõ. (Téten 53 )
Legjobb véradófalvak Gyõr környékén: 

Abda, Pér, Dunaszentpál (1-1 véradás alkalmával közel 100 fõ ad 
vért.)
A lakosság 10-20%-a a véradási kritériumoknak megfelel, 
ennyien tudnának vért adni. 
A véradáson részt vevõk aránya Mosonmagyaróváron és 
kö rnyékén  a  l eg jobb .  7 , 8%-  k i eme lkedõen  j ó .  
Véradásszervezõjük szerint egy 3000 fõs faluban 160-180 
véradónak el kell jönni véradásra. Úgy néz ki, hogy ezt teljesítik 
is a hozzájuk tartozó falvak. Dunakilitin például (2500 fõs falu) 
180-200-an adnak vért 1-1 alkalommal.
Véradási kritériumok: 
Véradó lehet mindenki, aki egészséges, betöltötte a 18. Életévét, 
de még nincs 65 éves, és testsúlya meghaladja az 50 kg-ot.
A nõk évente 3x, a férfiak évente 5x adhatnak vért, a két véradás 
között 56 napnak kell eltelni.
Fontos a véradás elõtti étkezés és folyadékfogyasztás! Soha ne 
jöjjön éhgyomorra!
Ha betegség miatt táppénzes állományban van, nem adhat vért.
Ha 2-nél több krónikus betegsége van ( pl.: magas vérnyomás, 
cukorbetegség), nem adhat vért.
Ha csak cukorbeteg, de gyógyszerrel jól be van állítva, akkor 
adhat.
A véradást orvosi vizsgálat elõzi meg, õ dönti el, hogy véradásra 
alkalmas, vagy sem.
Az adatfelvételhez a 
s z e m é l y i  
igazolványára és TAJ 
kártyájára feltétlenül 
szükség van.
V é r a d á s  =  
Szûrõvizsgálat
Talán nem is sejti, 
mekkora érték az 
egészsége. Önnek csak 20 perc az életébõl, másnak maga az 
ÉLET.
Legközelebbi véradás: 2008 május 19-én 15-19óráig az 
Európa házban!

Vargáné Bandi Mária
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Reklámújságok, szórólapok terjesztését vállalom.
Tel: 06-30/489-08-11
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Tel: 06-30/489-08-11
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Tét Város Tûzoltó EgyesületérõlTét Város Tûzoltó Egyesületérõl
Tét a tûzoltás terén mindig az elsõk között 
volt. A tûzoltó egylet megalakításában is, és a 
felszereléseiben is. Hiszen amikor más 
településeknek 400-as és 800-as kismotor 
fecskendõjük volt ZUK-ba málházva, Téten 
már akkor is gépjármûfecskendõ volt. Még 
mindig üzemképes a régi Csepel  Ikarusz 
gépkocsink is. Igazi elõrelépést jelentett 2003 

májusában Hollandiából kapott korszerû DAF típusú jól 
felszerelt gépjármû fecskendõ, ami azóta is ugyancsak 
kiemelkedõ technikának számít az önkéntesek jármûvei között.
A lakosság közül többeket is arra késztetett ez a nagyszerû 
ajándék, hogy csatlakozzanak a tûzoltó egyesülethez. 2004 
januárjában tisztújító közgyûlést tartottunk, a már gyarapodott 
létszámmal. Ekkor a hatályos jogszabályoknak megfelelõen 
átdolgoztuk alapszabályunkat, és közhasznú egyesületté 
alakultunk. Ettõl kezdve az egyesület elnevezése: Tét Város 
Tûzoltó Egyesülete. Tagjainak száma 44 fõ (32 aktív, 8 pártoló, 4 
tiszteletbeli tag). 2008. január 25-én ismét tisztújító közgyûlést 
tartottunk. A közgyûlés a következõ tisztségviselõket választotta:
Varga Miklós Zsolt elnök, Böröczki Kálmán parancsnok, 
elnökségi tag, Goda Balázs felügyelõ bizottság elnöke, Csóka 
Csaba elnökségi tag, Bandi Gábor felügyelõ bizottsági tag, 
Kozma Tibor elnökségi tag,  Bõsze Gábor felügyelõ bizottsági 
tag. Vonuló állományunk száma 22 fõ, ebbõl 6 fõ hivatásos 
tûzoltóként dolgozik a Gyõri Tûzoltóságon. Riasztásunk az 
ügyeletes mobiltelefonon keresztül történik, amely a 
parancsnokunknál van, száma 06-20/5698-307. Riasztás után õ 
hívja az önkéntes tûzoltókat. Évente18, 23 alkalom között van 
vonulásaink száma. Az idén már hat alkalommal voltunk 
bevetésen. Minden évben tavasszal részt veszünk a területi 
tûzoltóversenyen, õsszel pedig vizes gyakorlaton. Évközben 
több bemutatót is tartunk Téten, és más településeken is. Sok 
civilszervezettel alakítottunk ki szorosabb kapcsolatot, úgy 
településen belül, mint kívül. A gyorsan elmúlt négy évben sok 
mindent  saját magunk végeztünk szertárunk felújítása 
érdekében. A szertár teljes villamos felújítását, WC-k 
kialakítását, vízhálózat cseréjét, felsõszint járólapozását, 
szekrények székek felújítását, újak készítését, garázs 
mennyezetének hõszigetelését, a szertár festését. Az 
önkormányzat segítségével a gáz bevezetését, központi fûtés 
elkészítését. A továbbiakban is bõven vannak terveink és 
megvalósítani valóink anyagi helyzetünk függvényében. 
Eszközeinket is évrõl-évre gyarapítjuk. Bevetési ruhákat, 
csizmákat, légzõkészülékeket, robbanás biztos lámpákat, 
szivattyút, és még sok tûzoltáshoz szükséges eszközt vásároltunk 
az elmúlt néhány évben. Anyagi forrásainkat igyekszünk a lehetõ 
legjobban felhasználni, hogy minél több dolgot meg tudjunk 
valósítani. A következõ forrásokkal rendelkezünk: Tét Város 
Önkormányzatának támogatása, cégek, magánszemélyek, tagok 
támogatása (naptár csekk, 1 %), pályázati támogatások. Ami 
pályázati lehetõség adódik mindegyikkel megpróbálkozunk. 
Évente 5-6 db pályázat van. Pályázati eredményeink elég jók. 
Tagjaink tagdíjat fizetnek. Itt szeretném megjegyezni azt, hogy 
mi a munkánkért semmiféle juttatást nem kapunk, sem a 
vezetõségi munkáért, sem a tûzoltásért. Ezt azért írtam le, mert 
sokan azt hiszik településünkön, hogy mi pénzt kapunk a 
munkánkért. A mi fizetségünk az, hogy elismerik 
tevékenységünk fontosságát. Tisztelik azokat az embereket, akik 
bármikor készek önzetlenül segíteni másokon. Természetesen 
szívesen vesszük anyagi támogatásaikat is, mellyel 
hozzájárulnak egyesületünk munkájához, felszereléseink 
gyarapításához. Mûködési költségeink elég magasak.
(Néhány kiadásunkat bemutatnám: a gépkocsi fenntartása évente 
kb. 400.000 Ft, 1 db bevetési nadrág + kabát 200.000 Ft, 1 pár 
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alakultunk. Ettõl kezdve az egyesület elnevezése: 

. Tagjainak száma 44 fõ (32 aktív, 8 pártoló, 4 
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elnökségi tag, Goda Balázs felügyelõ bizottság elnöke, Csóka 
Csaba elnökségi tag, Bandi Gábor felügyelõ bizottsági tag, 
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tag. Vonuló állományunk száma 22 fõ, ebbõl 6 fõ hivatásos 
tûzoltóként dolgozik a Gyõri Tûzoltóságon. Riasztásunk az 

on keresztül történik, amely a 
parancsnokunknál van, száma . Riasztás után õ 
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vonulásaink száma. Az idén már hat alkalommal voltunk 
bevetésen. Minden évben tavasszal részt veszünk a területi 
tûzoltóversenyen, õsszel pedig vizes gyakorlaton. Évközben 
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Évente 5-6 db pályázat van. Pályázati eredményeink elég jók. 
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 Ezt azért írtam le, mert 
sokan azt hiszik településünkön, hogy mi pénzt kapunk a 
munkánkért. A mi fizetségünk az, hogy elismerik 
tevékenységünk fontosságát. Tisztelik azokat az embereket, akik 
bármikor készek önzetlenül segíteni másokon. Természetesen 
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Tét Város 
Tûzoltó Egyesülete

ügyeletes mobiltelefon
06-20/5698-307

Itt szeretném megjegyezni azt, hogy 
mi a munkánkért semmiféle juttatást nem kapunk, sem a 
vezetõségi munkáért, sem a tûzoltásért.

csizma 50.000 Ft). Ezeket a dolgokat biztosítani kell, hogy 
gyorsan és folyamatosan a lakosság rendelkezésére tudjunk 
állni. 
Mûködésünk közös érdek, településünk biztonságát 
szolgálja.
Folyamatosan kutatjuk egyesületünk régi emlékeit, hogy azokat 
összegyûjtve az utókor számára is be tudjuk mutatni. Nagyon 
örülünk, ha valaki ilyeneket tud adni egyesületünknek, vagy akár 
ha dokumentumot lemásolásra oda ad. Aki ilyenben segíteni tud, 
kérem, hívjon 
a 06-20/3345-319es telefonszámon (Varga Miklós Zsolt). 
Igyekeztem röviden bemutatni egyesületünket, remélem érdekes 
információkkal szolgáltam.
Városunk minden lakójának, és minden kedves olvasónak:
Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kíván!
Tét Város Tûzoltó Egyesülete nevében Varga Miklós Zsolt elnök
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Tisztelt Téti Gazdák!
Az idei évben is a Tét Város Tûzoltó Egyesülete segíti a téti 
gazdákat, mint minden évben az aratást megelõzõ gépszemle 
tartásának technikai lebonyolításában és az azt követõ 
adminisztrálásban. Ezt a gazdák részére nem kötelezõ elfogadni 
csupán egy lehetõség a részünkrõl, ugyanis a 26/2005.(V.28.) 
BM rendelettel módosított 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az 
Országos Tûzvédelmi Szabályzat VIII. fejezete foglakozik a 
mezõgazdaságra vonatkozó tûzvédelmi követelményekkel. 
Magában foglalja, és kötelezõen elõírja az aratást megelõzõ 
gépszemle tartását a tûzkármentes betakarítás érdekében.
A gépszemlét a gazda maga is elvégezheti, ezt azonban 
adminisztrálni kell. A jármû megfelelõségérõl szemle keretében 
kell meggyõzõdni, melynek tervezett idõpontját 8 nappal 
korábban írásban az illetékes hivatásos önkormányzati 
tûzoltóságra be kell jelenteni. A szemlérõl jegyzõkönyvet kell 
készíteni, amelynek 1 példányát a jármûben kell elhelyezni és a 
szemlét követõ 8 napon belül a tûzoltóságnak is meg kell 
küldeni.Természetesen, ha a gazdák kérik a segítségünket, akkor 
azt idõben jelezzék felénk, és mi megszervezzük a gépszemlét 
pontos helyszín és idõpont egyeztetéssel.Aki igényt tart erre, a 
06-20-569-8307 telefonszámon jelezze. A figyelem felhívása 
korainak tûnik, de az újság következõ számának megjelenésekor 
már nem lesz idõszerû.
Aktuális!
Tisztelt téti lakosok, kiskerttulajdonosok!
A jó idõ beköszöntével a kiskertekbe egyre többen bátorkodnak 
ki és végzik az ilyenkor szükséges kerti munkálatokat. Ennek az 
elkerülhetetlen velejárója a kertben felhalmozódott gyom, 
gallyak égetésekor a tûzrakás. Növényi hulladék égetése csak 
úgy végezhetõ, hogy a környezetére tûz és robbanásveszélyt ne 
jelentsen. Növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet 
õrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén, vagy ha a tûzre már 
szükség nincs, azt azonnal el kell oltani. A növényi 
hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell 
vizsgálni és a parázslást, izzást vízzel, földtakarással meg kell 
szüntetni. Lehetõleg szélcsendes idõben tüzeljünk. Emberi 
felelõtlenségbõl, könnyelmûségbõl értékek vesznek oda, 
próbáljuk meg elkerülni ezt. Védjük környezetünket, 
értékeinket!
Az utóbbi  idõben jelezték felénk,  hogy néhány 
színesfémgyûjtéssel foglakozó személy kábelt éget. Felhívom a 
figyelmét az érintetteknek a levegõ védelmével kapcsolatos 
egyes szabályokra. A 21/2001. (II-14) Kormányrendelet 11 §-a 
kimondja: „A hulladékok nyílt téri égetése tilos!” Ezek 
elkövetõivel szemben eljárás kezdeményezhetõ. Tegyünk 
e g é s z s é g e s  k ö r n y e z e t ü n k  é r d e k é b e n !

Böröczki Kálmán
Tét Város Tûzoltó Egyesület Parancsnoka
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IV. Ifj. Fehér Miklós utánpótlás emléktorna Téten az SZ-M Iskolabüfé Bt. támogatásával
2008. február 2-án megrendeztük a Téti Kisfaludy Károly Általános Iskolában immár IV alkalommal az. Ifj. Fehér Miklós 
utánpótlás emléktornát.
A verseny célja az volt, hogy méltó módon megemlékezzünk a 4 éve fiatalon elhunyt Ifj. Fehér Miklósról, és versenyzési lehetõséget 
biztosítunk a fiatal labdarúgóknak.
A torna négy csapat és két korosztály részvételével zajlott. A csarnok megtelt barátokkal, családtagokkal, és a buzdítás sokat jelentett 
a hazai pályán szereplõ fiatal focistáknak, és ezt a téti gyerekek kiváló teljesítménnyel, remek játékkal és nagy küzdelemben 
gyõzelemmel hálálták meg. A díjakat idén is Fehér Miklós édesapja adta át. 
Eredmények: 94-es korosztály
1.helyezett: Tét SE, 2.helyezett: Hédervár, 3.helyezett: Üstökös FC, 4.helyezett: Gyõr-Ménfõcsanak
Legjobb mezõnyjátékos: Tóth Ticián(Üstökös FC), Gólkirály: Kolompár Róbert (Tét SE), Legjobb kapus: Zsolnai Richárd (Tét SE) 
Legjobb hazai játékos: Õri László (Tét SE)
96-os korosztály:
1. helyezett: Üstökös FC, 2. helyezett: Gyõr-Ménfõcsanak, 3. helyezett: Tét SE, 4. helyezett: Intregál DAC Legjobb mezõnyjátékos: 
Bugovits Bence (Gyõr-Ménfõcsanak) Gólkirály: Silinger Dániel (Üstökös FC), Legjobb kapus: Czifrik Bálint (Üstökös FC), 
Legjobb hazai játékos: Takács Zoltán (Tét SE)
Egyben szeretnék köszönetet mondani támogatóinknak: Id. Fehér Miklós, Szabó Ferenc, Ackermann László, Boros Zoltán, Rendes 
Róbertné, Horváth Emil, Õsze Árpádné, Kiss Ferenc, BMC Rádió, Harcsás Judit, Katona Tibor, Fülep Gábor, Szakács Rudolfné, 
Pfanner Üdítõ, Pedró Pékség Tét, Bertalan Ibolya, Várallyai Zsuzsanna
2008. február 2-án délután került szintén megrendezésre az I. Öregfiúk barátságos labdarúgó teremtorna. A torna 4 csapat 
részvételével zajlott: Mórichida, Tét, Szerecseny, Kajárpéc ahol az idõsebb korosztály megmutatta és bebizonyította, hogy nem csak 
a „20 éveseké a világ” A csapatok a mérkõzéseket, színvonalasan jó hangulatba és sportszerûen vívták. Példát mutatván ezzel a 
fiatalabb generáció számára. Az elsõ helyezést Szerecseny csapata vívta ki magának, aki vereség nélkül nyerte meg a tornát. 2. 
helyezést Téti Öregfiúk egyesülete, 3. helyezést Kajárpéc Öregfiúk egyesülete, 4. helyezést Mórichida Öregfiúk egyesülete lett
Tét Városában elõször került megrendezésre 2008.  február 23-án a 24 órás labdarúgó teremtorna
A verseny 11 csapat részvételével zajlott 4+1-es felállásban. Február 23-án a megnyitó ünnepség után, reggel 8:00 kor került sor az 
elsõ mérkõzésre. A 24 óra alatt 55 mérkõzés zajlott le, melynek mérkõzéshossza 1x26 perc volt. 2008. február 24-én reggel 7:50 kor  
ért véget az utolsó mérkõzés Az egy napos mérkõzések alatt összesen 629 gól született. A játékosok lelkesen és nagy akarattal 
küzdöttek egymással és az idõvel a pályán és a pályán kívül is. Azonban kitartásban és akaratban nem volt hiány a résztvevõ csapatok 
játékosainál és bár néha végeláthatatlannak tûnt, azért sikerült teljesíteniük a kitûzött célt. Az elsõ alkalommal megrendezett 24 órás 
torna kicsit fáradtan, de jó hangulatban és sikeresen zárult. Külön dicséret illeti meg azt a két lánycsapatot (Párduc lányok, Bajos 
csajok) akik méltó módon helyt álltak a 9 fiú csapat mellet.
Minden résztvevõnek köszönetet mondunk, akik vállalták és teljesítették a kihívást, illetve külön szeretnénk, megköszöni, a szülök 
pozitív hozzájárulását. Köszönetet mondunk még a négy játékvezetõnek, akik 1 napon keresztül sportszerûen vezették a 
mérkõzéseket. (Ifj. Kovács Zoltán, Czigler Sándor, Zsolnai Gábor, Zsolnai Róbert)
Eredmények:
1.helyezett: Vát SC 2. Helyezett: Lukács SC, 3. helyezett: Ró-Ara, 4. helyezett: Pitbull FC, 5. helyezett: 2 ballábas FC, 6. helyezett: 
Tucskok FC, 7. helyezett: Arzenál, 8. helyezett: Milán, 9. helyezett: FTC, 10. helyezett: Bajos csajok, 11. helyezett: Párduc lányok.  
A továbbiakban is szeretnénk Tét Város sportrendezvényeit kiemelt színvonallal folytatni, és minél több lehetõséget biztosítani 
gyermek, felnõttet, idõs illetve sportolni vágyó és sportot szeretõ emberek számára. Sz-M Sulibüfé Bt. 
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A verseny 11 csapat részvételével zajlott 4+1-es felállásban. Február 23-án a megnyitó ünnepség után, reggel 8:00 kor került sor az 
elsõ mérkõzésre. A 24 óra alatt 55 mérkõzés zajlott le, melynek mérkõzéshossza 1x26 perc volt. 2008. február 24-én reggel 7:50 kor  
ért véget az utolsó mérkõzés Az egy napos mérkõzések alatt összesen 629 gól született. A játékosok lelkesen és nagy akarattal 
küzdöttek egymással és az idõvel a pályán és a pályán kívül is. Azonban kitartásban és akaratban nem volt hiány a résztvevõ csapatok 
játékosainál és bár néha végeláthatatlannak tûnt, azért sikerült teljesíteniük a kitûzött célt. Az elsõ alkalommal megrendezett 24 órás 
torna kicsit fáradtan, de jó hangulatban és sikeresen zárult. Külön dicséret illeti meg azt a két lánycsapatot (Párduc lányok, Bajos 
csajok) akik méltó módon helyt álltak a 9 fiú csapat mellet.
Minden résztvevõnek köszönetet mondunk, akik vállalták és teljesítették a kihívást, illetve külön szeretnénk, megköszöni, a szülök 
pozitív hozzájárulását. Köszönetet mondunk még a négy játékvezetõnek, akik 1 napon keresztül sportszerûen vezették a 
mérkõzéseket. (Ifj. Kovács Zoltán, Czigler Sándor, Zsolnai Gábor, Zsolnai Róbert)

1.helyezett: Vát SC 2. Helyezett: Lukács SC, 3. helyezett: Ró-Ara, 4. helyezett: Pitbull FC, 5. helyezett: 2 ballábas FC, 6. helyezett: 
Tucskok FC, 7. helyezett: Arzenál, 8. helyezett: Milán, 9. helyezett: FTC, 10. helyezett: Bajos csajok, 11. helyezett: Párduc lányok.  
A továbbiakban is szeretnénk Tét Város sportrendezvényeit kiemelt színvonallal folytatni, és minél több lehetõséget biztosítani 
gyermek, felnõttet, idõs illetve sportolni vágyó és sportot szeretõ emberek számára. Sz-M Sulibüfé Bt. 

Eredmények:

Legjobb mezõnyjátékos: Gólkirály: Legjobb kapus: 
Legjobb hazai játékos:

Legjobb mezõnyjátékos:
Gólkirály: Legjobb kapus:

Legjobb hazai játékos:

Eredmények:

Egyben szeretnék köszönetet mondani támogatóinknak Id. Fehér Miklós, Szabó Ferenc, Ackermann László, Boros Zoltán, Rendes 
Róbertné, Horváth Emil, Õsze Árpádné, Kiss Ferenc, BMC Rádió, Harcsás Judit, Katona Tibor, Fülep Gábor, Szakács Rudolfné, 
Pfanner Üdítõ, Pedró Pékség Tét, Bertalan Ibolya, Várallyai Zsuzsanna

Terveink között szerepelnek a következõ oktatások 
(Megfelelõ létszám esetén) és rendezvények

Hip-Hop oktatás, Hastánc oktatás, Társastánc oktatás, 
II. Kistérségi Nyuszikupa rendezvény, 

Nõi - Férfi Kézilabda mérkõzés,
továbbá a csarnok kiválóan alkalmas:

iskolai és óvodai tömegsport rendezvények lebonyolítására, 
kiállítások helyszínéül, rendezvényekre (bálok, zsúrok, diszkó), 

felnõttek sportolására, sportrendezvényekre, szalon tánc, aerobik és 
néptánc órákra, bemutatók rendezésére, versenyek, fellépések 

bajnokságok megrendezésére, kispályás labdarúgásra, kézilabda 
mérkõzések játszására, 

és edzések megtartására.
A csarnok iskolai idõben minden nap 15 órától, hétvégén 

(szombat, vasárnap) 
és szünidõben egész nap igénybe vehetõ. 

A terem használati lehetõsége bárki számára lehetséges elõzetes 
bejelentkezés alapján.

Minden kedves régi és új ügyfelet, sportolni vágyót, sok szeretettel 
várunk!

További információ és idõpont egyeztetés: 06 20 4395152
Minden Kedves ügyfelünknek Sportbarátnak, 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!
Sz-M Sulibüfé Bt.
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