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30 éves lett a Nyugdíjas Klub Téten30 éves lett a Nyugdíjas Klub Téten
„Elszaladtak az évek felettünk,
Csendes szívvel nyugdíjasok lettünk…”
„Elszaladtak az évek felettünk,
Csendes szívvel nyugdíjasok lettünk…”

Az „Életet az éveknek” Téti Nyugdíjas Klub 1978. áprilisában 
alakult. Örömünkre 6 alapító tagot még most is köszönthetünk, 

habár idõs 
k o r u k  é s  
betegségük 
mia t t  nem 
mindenki tud 
rendszeresen 
e l j ö n n i  
k ö z é n k ,  
g o n d o l u n k  
r á j u k  é s  
l á t o g a t j u k  
õket.
A klub elsõ 

vezetõje Csurka Józsefné Rózsika volt 15 évig. Emlékét õrizzük, a 
temetõben sírjára virágot helyeztünk el.
Munkájának elismeréseként 2007. évben a városavató 6. 
évfordulója alkalmával rendezett ünnepségen posztumusz 
„Közösségi munkáért” kitüntetést adományozott Tét Város 
Önkormányzat Képviselõtestülete, melyet a lánya és fia vett át.
Amikor az ember kilép az aktív dolgozói körbõl, van olyan érzése, 
hogy a társadalomnak nincs szüksége tevékenységére, leírták. 
Legtöbbüknek még ott a család, az unokák, akiknek segíteni lehet, 
akirõl gondoskodni kell. Miután ez a korszak is elmúlik, felmerül 
a kérdés, hogy hogyan tovább?
Az idõskorúak részére alakult nyugdíjas klub egy olyan egyesület, 
amely beszélgetési lehetõséget ad, oldja a magányt azok számára, 
akik ezt igénylik. A klubban összeköt bennünket a szeretet, 
hiányoljuk, ha valaki nem jön el.
K ü l ö n b ö z õ  t á j é k o z t a t ó  e l õ a d á s o k a t  s z e r v e z ü n k ,  
egészségmegõrzõ elõadások keretében vérnyomás, vércukorszint 
mérés, ételkóstoló, hallásvizsgálat, csontsûrûség vizsgálat, 
testsúlymérés, az Idõsek Napközi Otthonával közösen és 
vezetõjének közremûködésével.
Megtartjuk a nõnapot, férfinapot, az idõsek világnapját, a 
mikulást, a karácsonyi összejövetelt, a klubtagok névnapját.
Az iskolai rendezvényeken, anyáknapi-, karácsonyi 
gyermekmûsorokon, fúvószenekari koncerteken, kiállítás 
megnyitókon, a város közös ünnepein rendszeresen részt 
vesszünk. Klubtagjaink szeretnek kirándulni, hazánk szép tájait és 
emlékhelyeit látogattuk meg.
A környékbeli települések klubjaival tartjuk a kapcsolatot, s 
”szomszédolásra” hívtuk meg õket, kulturális program és 
egészségügyi elõadássorozat keretében.
Nyugdíjas klubunknak célja az is, hogy a hagyományõrzést a 
nemzeti értékeinket átadjuk a jövõ nemzedékének. A 
Helytörténeti gyûjtemény anyagának gyarapításához 
hozzájárultunk, régi használati tárgyak, textíliák, iratok 
gyûjtésével, adományozásával.
Az idõsek generációja még akar és tud is tenni annak érdekében, 
hogy ismereteiket, tudásukat átadják az ifjúságnak. A generációk 
találkozója  „Három nemzedék a nyugdíjas klubban” már 
hagyomány az iskolások meghívásával és az Idõsek Napközi 
Otthonával közösen kerti parti keretében. A szülõk, nagyszülõk 
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elmesélik, hogyan éltek régen az 
emberek.
Klubunknak célja az is, hogy 
idõseknek, fiataloknak egyaránt 
szeretetet és tiszteletet biztosítson, 
hogy egy-egy szép rendezvénnyel 
b o l d o g s á g o t  c s a l j o n  a  
mindennapokba.
A programjaink kialakításánál 
figyelembe vesszük az „Életet az 
éveknek” Megyei Klubszövetség, a 
Pannon Megyei Nyugdíjas Szövetség 
ú t m u t a t á s a i t  é s  k ö s z ö n j ü k  
segítségüket.
Klubunk nyitott más civil szervezetek 
felé is. Ennek bizonyítéka, hogy 
t ag j a ink  r é sz t  ve sznek  más  
szervezetek munkájában is.
Az elmúlt évben a Pannon Nyugdíjas 
Szövetség 15 éves jubileumi 
ünnepségén, mint alapító nyugdíjas 
klub, részt vehettünk.
Klubunk javaslata alapján a téti 
ö n k o r m á n y z a t  „ I d õ s b a r á t  
Önkormányzat” elismerõ címet 
nyerte el.
Áprilisban ünnepi díszbe öltözötten 
fogadta a Házasságkötõ terem az 
idõskorúak  nyugdíjas klubtagok 
lelkes seregét, akik a 30 éves 
évfordulót köszönteni gyûltek össze. 
A klubtagokat és a vendégeket Szabó 
Ferenc úr, Tét város polgármestere 
köszöntötte. 
A jubileumi ünnepségen jelen volt 
Zsámbokiné Buday Anna a megyei 
k lubszövetség e lnöke,  aki  a  
Nyugdíjas klubok és Idõsek „Életet az 
éveknek” Országos szövetsége 
díszoklevelét és ajándékát adta át.
Meghívott vendégeink voltak Kara 
Ákos úr, a Gyõr-Moson-Sopron 
Megyei Közgyûlés alelnöke, Dr. 
M e d g y a s s z a y  L á s z l ó  ú r ,  
országgyûlési képviselõ, a Megyei 
Közgyûlés idõsügyi tanácsnoka, 
Nagy Péter úr a Pannon Nyugdíjas 
Szövetség elnöke.
A meghívott vendégek is kedves 
szavakkal, oklevéllel és virággal 
köszöntötték az alapító tagokat és a 
klub jelenlegi tagjait.
A Kisfaludy Károly ÁMK igazgatója, 
Boros Zoltán úr meleg szeretettel 
gratulált a 30 éves jubileumi 
évfordulóhoz, ezután a virág mellett 
egy élõ csokrot nyújtott át, az iskolás 
gyermekek mûsorát.
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Önkormányzati hírekÖnkormányzati hírek
Tét Város Önkormányzat Képviselõtestülete 2008. 
április 8-i testületi ülésén elfogadta - a Kisfaludy Napok 
értékelését, - a  Polgármesteri Hivatal és a Gyámhivatal 
munkájáról szóló beszámolót.
- A településen mûködõ civil szervezeteknek 2008. évben  
(eFt) támogatást juttat,  az alábbiak szerint:
Téti Sokoró Fc.700, Téti Polgárõr Egyesület 400, Téti 
Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület6 0 0 ,  M a g y a r  
Vöröskereszt  Tét i  Szervezete 50,  "Együtt-
Egymásért"Egyedül Élõk és Nyugdíjas Klub Egyesület 
50, "Csillagfény" Téti Majorette Egyesület 200, Rába 
Parti Lovasklub S. E. 50, Téti Hagyományõrzõ Egyesület 
50, Hagyományõrzõ Kézmûves Szakkör 30, "Életet az 
éveknek"  Téti Nyugdíjas Klub 200, Diabetes Klub 50, 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Téti Csoportja 50, 
Karsay Sándor Alapítvány 50, Játszóház 50, Téti Fiatalok 
Szellemi és Testi Fejlõdéséért Alapítvány 100, 
Sokoróaljai "Segítõ Kéz" Közhasznú Egyesület 50, Téti 
Hajnalcsillag Dalkör Egyesület 100, Tét Város Tûzoltó 
Egyesülete 650, Téti Kézilabda Sport Egyesület 480, 
Kisfaludy Károly ÁMK Énekkara 50, 
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- Elfogadta a családi napközi ellátásra és az idõskorúak nappali 
intézményi ellátására vonatkozó együttmûködési 
megállapodásokat.

2008. április 29-i ülésén elfogadta a városnap szervezésével 
kapcsolatos megállapodást.
- A 2007. évi költségvetésrõl szóló beszámolót a szóbeli 
kiegészítésekkel együtt elfogadta.
- Módosította a helyi szociális rendeletet a szociális törvény 
változása miatt  a  köztemetés,  az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való jogosultság, a szociális étkeztetés és a 
házi segítségnyújtás terén 
- Határozatot hozott a kísérleti hulladékgyûjtés módjáról, 
miszerint a kommunális hulladékgyûjtõ edény (fekete fedelû 
kuka), kéthetente kerül elszállításra. (A lakosság szükség 
szerint igényelhetett plusz edényt)
- Módosította a Kisfaludy Károly Általános Mûvelõdési 
Központ alapító okiratát, mivel az intézmény elnyerte az 
alapfokú minõsített mûvészeti oktatás címet.
- Pályázat benyújtásáról határozott a Tét, Széchenyi utcai járda 
felújítására.
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Az alapító tagokat virággal, oklevéllel és ajándékkal 
köszöntöttük. Megemlékeztünk Csurka Józsefné, Rózsikáról, a 
klub volt vezetõjérõl, és az elhunyt klubtagokról.

A k l u b v e z e t õ  
számot vetett a 
k l u b  h á r o m  
é v t i z e d e s  
munkájáról, majd 
m e g k ö s z ö n t e  
m i n d a z o k n a k ,  
akik segítették a 
klubot, anyagilag 
vagy erkölcsileg.
A köszöntõk és az 
emlékezés után az 
alkalomhoz illõ 

versek és népdalok hangzottak el, Dezsõ Istvánné Terus néni, 
László Jánosné Ilike, Szakasits Tiborné Erzsike, Szita Gézáné 
Annuska és Horváth Lajosné Csöpike a klubtagjaink elõadásában, 
melyet ezúton is köszönünk.
Városunk köztiszteletben álló 6 nyugdíjasát tiszteletbeli 
nyugdíjasklub tagnak kértük fel, akik örömmel csatlakoztak is a 
klubhoz.
Erre az alkalomra jubileumi zászlót készíttettünk, a klubtagok és a 
meghívott vendégek szalagokat kötöttek fel rá. Az ünnepség 
befejezéséül a rendezvény résztvevõi elénekelték Aradszky 
Lászlótól „Nem csak a húszéveseké a világ” címû dalt, majd  
közös ebéd és kötetlen beszélgetés következett.
Szeretnénk a következõ éveket is hasonlóan megélni és örömmel 
beszámolni a tevékenységünkrõl, az eltelt évek szép emlékeit újra 
feleleveníteni.

Balassa Dezsõné klubvezetõ

Az alapító tagokat virággal, oklevéllel és ajándékkal 
köszöntöttük. Megemlékeztünk Csurka Józsefné, Rózsikáról, a 
klub volt vezetõjérõl, és az elhunyt klubtagokról.

A k l u b v e z e t õ  
számot vetett a 
k l u b  h á r o m  
é v t i z e d e s  
munkájáról, majd 
m e g k ö s z ö n t e  
m i n d a z o k n a k ,  
akik segítették a 
klubot, anyagilag 
vagy erkölcsileg.
A köszöntõk és az 
emlékezés után az 
alkalomhoz illõ 

versek és népdalok hangzottak el, Dezsõ Istvánné Terus néni, 
László Jánosné Ilike, Szakasits Tiborné Erzsike, Szita Gézáné 
Annuska és Horváth Lajosné Csöpike a klubtagjaink elõadásában, 
melyet ezúton is köszönünk.
Városunk köztiszteletben álló 6 nyugdíjasát tiszteletbeli 
nyugdíjasklub tagnak kértük fel, akik örömmel csatlakoztak is a 
klubhoz.
Erre az alkalomra jubileumi zászlót készíttettünk, a klubtagok és a 
meghívott vendégek szalagokat kötöttek fel rá. Az ünnepség 
befejezéséül a rendezvény résztvevõi elénekelték Aradszky 
Lászlótól „Nem csak a húszéveseké a világ” címû dalt, majd  
közös ebéd és kötetlen beszélgetés következett.
Szeretnénk a következõ éveket is hasonlóan megélni és örömmel 
beszámolni a tevékenységünkrõl, az eltelt évek szép emlékeit újra 
feleleveníteni.

Balassa Dezsõné klubvezetõ

Folytatás az 1. oldalrólFolytatás az 1. oldalrólFolytatás az 1. oldalról

A Nyuszi csoport Zsóka néni és Nóri néni vezetésével május 17-én 
családi napot tartott. Kirándulni indultunk biciklivel a Pokvári 

k a s t é l y h o z .  
Kiruccanásunk lényege 
az volt, hogy a gyerekek 
u t á n  a  s z ü l õ k  i s  
megismerkedhessenek 
egymással, és esetleg 
b a r á t s á g o k  
szövõdjenek. Volt olyan 
kispajtás, akit anyukája, 
vagy apukája esetleg 
n a g y m a m á j a  é s  
kistestvére is elkísért. 

Reggel 9 órakor gyülekeztünk,  majd biciklire ültünk és meg sem 
álltunk a Pokvár-i tábláig. Utunk, akácerdõn keresztül vezetett, 
mely egy kicsit gidres-gödrös volt, de ez senki kedvét nem szegte. 
Az utolsó kanyar után végre felbukkant szemünk elõtt a hatalmas 
park, végében a gyönyörû kastéllyal. Az elsõ ámulat után 

j á r m û v e i n k e t  
leparkoltuk, és kis 
csapatunk izgatottan 
i n d u l t  a  l o v a k  
felfedezésére. Elõször 
az istállóban néztük meg 
a hátasokat, melyek már 
felnyergelve várták,  a 
kastély lakóit. Sétánk a 
k ü l s õ  k a r á m h o z  
vezetett, ahol szebbnél 
szebb lovak fogadtak 

Nyuszisok kirándultak  
„Som virág, som virág aranysárga a világ” 

minket. Nyuszikáink itt kibontakozhattak, cukor hiányában 
szénával etették a paripákat. A bátrabbak egészen közel 
merészkedtek és simogatták is õket. 10 óra körül elindultunk a 
csomagjainkhoz, hisz mindenki hátizsákjában ott lapult a finom 
elemózsia. Plédjeinket leterítettük és az utolsó morzsáig 
mindent elfogyasztottunk. Zsóka néni röviden ismertette a 
kastély történetét, melyet aztán a jelenlegi tulajdonos a kastély 
fogadótermében pár szóval kiegészített.
Indulásunk elõtt Nóri néni a kis csipet-csapatával 
„szellemkastélyosat” játszott, melybe a szülõk is 
bekapcsolódtak. 11 óra után ki-ki a saját „lovára” pattant, 
élményekkel gazdagodva elindultunk hazafelé. A hangulat még 
mindig nem lankadt, nótaszóval tértünk haza.
Kis városunkba beérvén csapatunk elbúcsúzott egymástól.
Ez a délelõtt kellemes hangulatban, sok-sok élménnyel 
gazdagodva telt el. Jövõre már bátrabbak leszünk, és 
messzebbre merészkedünk, hiszen kicsinyeink már középsõ 
csoportosak lesznek.
Köszönjük a szép napot az óvó néniknek!

A nyuszi csoportos szülõk nevében Nóra édesanyja
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„ Hej óvoda, óvoda  de sok gyerek jár oda”„ Hej óvoda, óvoda  de sok gyerek jár oda”

Dani oviba megy Dani oviba megy 

Véget ért a nyár. Anya és apa sokat meséltek arról, hogy 
hamarosan ovis leszek, hiszen már elmúltam 3 éves, igazi 
nagy fiúnak számítok. Mesélték, hogy lesznek óvó nénik, 
akik majd vigyáznak ránk, lesznek új és a bölcsibõl már 
ismert régi pajtások, akikkel sokat játszhatok majd.
Elteltek az õszi hónapok, anyáéknak már sokat meséltem 
otthon, miket csinálunk az oviban:
Az óvó nénik verseket mondanak, énekeket hallgatunk, 
nagyokat tornázunk, ezeket én mind nagyon szeretem. És van 
jelem is „gyertya”.
Aztán jött a Mikulás ünnepség, ahol sajnos nem lehettem ott, 
mert beteg voltam. De verset szavalni tudtam a Mikulásnak, 
aki otthon is, a mamiéknál is, meg a dédinél is felkeresett 
engem meg a tesóm. Anya a többi pajtás anyukájával együtt 
készülõdött a karácsonyi vásárra, a munkadélutánon én is ott 
lehettem vele: készítettünk angyalkákat tobozból, adventi 
ajtódíszt, gyertyákat öntöttünk, masnikat kötöttünk. A vásár 
napján kaptam és is egy angyalkát, amit mi készítettünk.
A karácsonyi szünet után már nagyon vártam, hogy lássam a 
társaimat. Most már megtanultam mindegyikük nevét, 
megismertem a szüleiket, ha jöttek értük ebéd vagy uzsonna 
után. És õk is szóltak nekem, ha nem vettem észre, hogy anya 
vagy apa ott áll az ajtóban és rám vár.
Nagyon készültünk a farsangra is. Anyával eldöntöttük, 
hogy sárkány leszek. Együtt készítettük a jelmezt, igaz a 
végére már elég nyûgösen tûrtem, mert annyiszor fel kellett 
próbálnom. Sajnos megint közbejött egy hosszabb betegség, 
és nem láthattam a többiek maszkjait, de félretettük a 
sárkányt, talán jövõre a csoportomban is meg tudom mutatni, 
hogy milyen jól sikerült.
Színházban is voltunk, és hozzánk is jöttek színészek, akik 
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Színházban

különféle meséket adtak elõ nekünk: „Holle anyó”, ”Ludas 
Matyi”, „Kisegér”. 
Egyszer ki is festettek minket, anya otthon le is fényképezett: 
igazi oroszlán lettem egy kis idõre. Jött hozzánk egy kalapos 
bácsi, aki fényképezett- a lányok királylányok, a fiúk 
huszárnak öltözhettek be.
Anyák napjára is sokat készültünk. Éneket tanultunk, amiket 
otthon sokszor elõadtam a szülõk és dédszülõk legnagyobb 
örömére. Készítettünk ajándékot, kézlenyomatot és egy igazi 
mûsort sikerült elõadnunk. Anya kapott egy szép dáliát, amit 
ki is ültetett az ablakba. Gyakran megnézzük, és együtt 
örülünk neki. Voltak olyan programok is, amin szintén 
betegség miatt nem tudtam részt venni. Állatkert, kalózhajó 
látogatás, ez szomorúvá tett, anya és apa megígérték, hogy 
mindent bepótolunk. Így hát egy vasárnap délelõtt elmentünk 
az állatkertbe, egy délután pedig megnéztük azt a gyõri 
játszóteret, amirõl a többiek már annyit meséltek.
Május egyik szombatján a csoport együtt biciklizett ki a 
Pokvári kastélyhoz: szülõk a bicikli nyeregbe a gyerekek 
hátul az ülésen. Megnéztük a lovakat az istállóban, a legelõn. 
Olyan szelídek voltak, hogy szinte a tenyerünkbõl ettek. 
Aztán leültünk piknikezni a parkba, megnézhettük a kastély 
fogadótermét, játszottunk egy kicsit, aztán dél körül indult a 
kis csapat hazafelé.
Már alig várom a júliust, akkor lesz a negyedik  szülinapom, 
és engem is biztosan megünnepelnek, mint a többieket: lehet 
egy kívánságom is, és nekem éneklik a „Boldog szülinapot”, 
finomságokat eszünk és iszunk.
Igaz, hogy a nyári szünet hosszú lesz, de a családommal 
kirándulunk sokat, és annál jobb lesz megint találkozni a 
pajtásaimmal, a nyuszi csoport izgõ-mozgó tagjaival.

Dani édesanyja
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Pokvári kastélyhoz

Boldog szülinapot

Szeretnénk köszönetet mondani a 2007/2008-as óvodai tanévben a csoportok munkáját, életét színesebbé, 
gazdagabbá tevõ szülõknek, nagyszülõknek.

Csiga csoport:
Tóth Réka nagyszüleinek játékkészletünk bõvítését, Bencsik Dávid szüleinek játékokat karácsonyra, Novák Nóra apukájának 
a homokozóink feltöltését friss homokkal
A karácsonyi vásárhoz ötlettel, eszközzel és munkával hozzájárultak, továbbá az aktív részvételt a papírgyûjtésben.
Katica csoport:
A karácsonyi vásárban aktívan részt vevõ szülõknek. Továbbá köszönet a sok-sok papírért minden kedves kisgyerek szüleinek.
Nyuszi csoport:
Adventi készülõdés, adventi vásár  Varga Réka, Újvári Dzsenifer, Pék Martin, Keress László, Ihász Nóra, Bognár Letícia, 
Erõs Olivér, Eredics Dániel, Horváth Ármin, Hóbor Bianka
Föld napja program - tisztább környezet: Porga Richárd, Horváth Ármin, Pék Martin, Szabó Renáta, Szabó Fruzsina, Varga 
Réka, Vicha Viktória, Vígh Médea, Welspacher Gergely 
Családi nap résztvevõi: Blaga Fióna, Bognár Letícia, Erõs Olivér, Eredics Dániel, Pék Martin, Kiss Bianka, Horváth Ármin, 
Hóbor Bianka, Ihász Nóra, Kovács Cintia, Porga Martin, Újvári Dzsenifer, Varga Réka
Maci kiállítás megszervezésében minden kisgyerekünknek köszönettel tartozunk, valamint a konyhás néniknek és Ildi 
néninek köszönjük a szép macikat.
Vendégeskedhettünk Pék Martin nagyszüleinél, valamint Kiss Biankáéknál - köszönet érte!
Halacska csoport:
Az udvarunkon végzett társadalmi munkáért  Bandi Gábor, Goda Balázs, Szalay Zoltán, Süle András, Nemes Izolda  
szülõknek köszönet

Kicsik és nagyok köszönik az óvodában a Tûzoltó Egyesületnek a megrendezett gyermeknapi bemutatót; a kínai és a 
Baresz-boltból kapott játékokat; Pityesz Bt. festõinek a tálaló kocsik megszépítését!!!

Balesetmentes szép, vidám nyarat kíván az óvoda minden dolgozója kisgyereknek, szülõnek egyaránt!
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gazdagabbá tevõ szülõknek, nagyszülõknek.
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 A téti Téglavetõrõl A téti Téglavetõrõl

Nemrégen megjelent egy riport a Kisalföld vasárnapi számában 
téti hulladéklerakó (téglavetõ) kapcsán, amit azután felkapott a 
bulvármédia, és úgy interpretálta a történetet, hogy a 
téglavetõben olyan dolgok történnek, ami már az egész föld 
ökoszisztémáját veszélyeztetik. Mirõl is van szó?
 Bár a mostani írásommal lehet, hogy sok haragost szerzek 
magamnak, de úgy gondolom írni kell az igazság teljes 
megismerése érdekében a téti téglavetõ ügyében.
Ez a terület agyagbánya volt, itt vetették a házépítéshez 
használt nyerstéglát: a „muglit". Miután megszûnt a területen 
az agyagbányászat ide költözött a községi vágóhíd és ide 
építettek „házakat" a helybeli cigányok. Aki azt mondja, hogy 
tisztavizû halastó volt, az hazudik. Gyerekoromban sokat 
fürödtem benne, de koszosabb voltam a fürdõ után, mint elõtte. 
A 60-as évek közepén a helyi elöljáróság úgy döntött 
(szemétszállítás, hulladékgazdálkodás, környezetvédelem nem 
lévén) a téglavetõ gödreit nevezi ki hulladéklerakónak. 
Szükség is volt rá, mert a mûanyagok térhódításával egyre több 
nem lebomló hulladék keletkezett, ami aztán megjelent az 
árokpartokon; csúfítva a környezetet.
A helyi ipari üzemek is, rendesen termelték a szemetet,  nekik is 
szükségük volt egy közeli lerakóra. A döntéshozóknak csak azt 
a „nem tudatos" szándékát becsülöm a helykiválasztás kapcsán, 
hogy olyan helyet választottak, ami agyagos, és így a hulladék a 
mélyebb rétegeket nem tudja mérgezni. Megjegyzem senki 
nem emelt kifogást a lerakó ellen, a Zrínyi utca lakói is jól 
megvoltak a kertjük végén mûködõ lerakóval ami „urambocsá" 
azért is jó volt, mert nem kellett messzire vinni a hulladékot. Ez 
a téglavetõ rövid elõtörténete,  melynek a folytatása az egyre 
növekvõ szeméthegy, nem kis gondot okozva a helyi P.M. 
Hivatalnak. Hiába indult meg a szemétszállítás; ami nem fért a 
kukába az ment ki a téglavetõbe, és ez így mûködik a mai napig. 
Még a környezõ falvakból is ide hordják a szemetet.
Most jönne a megoldás: A gyõri KOMSZOL 316 millió forintos 
beruházást hajtana végre a területen, ebbõl 118 millió lenne a 
terület rehabilitációja 196 millióból korszerû hulladék udvar, 
nagytérségi hulladék átrakó, és egy nyesedékaprító (nem 
komposztáló) üzem készülne. A pénzt részben állami, részben 
uniós forrásból fedeznék. A városnak egy forintjába sem 
kerülne a beruházás, de munkahelyeket teremtene a város 
lakóinak. Szándékosan írok feltételes módban, mert veszély 
fenyegeti a beruházás megvalósítását. Megindult az 
aláírásgyûjtés a beruházás ellen. Mit akarnak elérni az 
aláírásgyûjtõk? Maradjon minden úgy, ahogy van? Építsék meg 
máshol a telepet, a téglavetõ pedig maradjon továbbra is a város 
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Néhány gondolat a közmeghallgatásról!Néhány gondolat a közmeghallgatásról!

Tét város képviselõ testülete közmeghallgatást tartott. Több 
kérdést tettem fel melyekre kielégítõ választ kaptam. 
Kérdéseim közt szerepelt a téti szélerõmû és az ipari park 
ügye, a válaszból kiderült, hogy egyik sem valósul meg, de 
hát miért nem, hiszen mindkét beruházás komoly anyagi 
elõnyökkel járna a város számára. Megpróbáltam utánajárni 
miért nem valósultak meg ezek a beruházások a város 
területén. Az ipari park számára kijelölt terület 
magántulajdonosok birtokában van, tõlük kellett volna 
megvásárolni a területet. Az eladók hektáronként 7 millió 
forintot kértek (jelenleg a termõföld ára 3-400 ezer Ft/hektár) 
ehhez jött volna még a termelésbõl kivonás költsége, ami 
10millió/hektár. Ilyen ajánlat hallatán a beruházó sürgõsen 
másik helyet keresett.
A szél erõmû beruházás ellen (demokráciára hivatkozva) 
aláírásokat gyûjtöttek valakik. A beruházó nem akart 
összetûzést, ezért inkább máshol keresett helyet a 
szélkerekeknek. A város vesztesége az elmaradt iparûzési 
adóból kb.: 50millió Ft/év.
A földtulajdonosok egy kerék helye után évente 360ezer 
forintot kaptak volna bérleti díj címén, ami nem is kevés kb. 

2200m  után. 
Hát így lehet a város  “fejlõdését" elõsegíteni!
Találós kérdés a végére: tudja a kedves olvasó, miért kerüli ki 
a vasút Tétet? Mert már akkor sem a fejlõdés iránti igény 
mozgatta a téti polgárokat, és nem engedték, hogy a vasút 
erre jöjjön, és úgy néz ki ez a mentalitás azóta sem változott.

)
Zsolnai Ferenc

„1870. február 4-én kezdõdött a Gyõr-Kiscell-Szombathely 
vasúti vonal közigazgatási bejárása.” 
„A pálya Tétet érintõ egyenes vonalvezetése közlekedési 
szempontból is célszerû lett volna. Téten még ma is él az a 
szóbeszéd, miszerint az urak térítették el a vasutat a községtõl, 
attól félvén, hogy a zörej miatt nem tojnak a tyúkjaik.”

(Idézet Varga László: Tét helytörténete (1996) c. könyvébõl
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gondja? „Szakértõk" szájából elhangzott, jó volna 
visszaállítani a téglavetõt újra „halastónak", csak azt nem 
mondták meg honnét, vesznek elõ 300 milliót a 
rehabilitációra, és mit tesznek azzal a szeméttel, ami most ott 
található? Nem várok választ a kérdéseimre, csak józan 
gondolkodást! Zsolnai Ferenc
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Ennek a két írásnak látszólag semmi köze egymáshoz, mégis azért került egymás mellé, mert a városban több olyan beruházás 
van elõkészítés alatt (körzeti rendelõ, iskola, mûvelõdési ház, biogázerõmû) ami ellen újra lehet majd aláírást gyûjteni a város 
„fejlõdése" érdekében! Zsolnai Ferenc
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OsztálytalálkozóOsztálytalálkozó

Május 24-én tartották találkozójukat az 1972-ben végzett 8. 
osztályosok. Szervezõi: Borosné Balassa Gyöngyi és Varga 
Rozália. A volt osztály diákjai közül 17-én vettek részt. 1 perces 
néma felállással adóztak osztályfõnöküknek Hegyi 
Magdolnának, Horváth Ferenc igazgatónak és Balassa Dezsõ 
tanárnak. Gaál Elvira, Reményik Sándor idézetével tette 
ünnepélyesebbé a találkozót.
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„A világ Isten  szõtte szõnyeg
Mi csak visszáját látjuk itt és  néha
Legszebb perceinkben  
A  színébõl is  valamit.”
Ígéretet tettek egymásnak, hogy négy év múlva ismét 
találkoznak. Az összejövetel a gyõri úti iskolából a Panzióba 
vezetett. A finom és bõséges vacsora mellett kitûnõ hangulatban 
folytatódtak a beszélgetések. Volt kollégáim Horváth Ferencné, 
Dr. Brandhuber Ferencné, Dr. Domján Lajosné és a magam 
nevében köszönjük a barátságot a kellemes estét és az emléklapot.

Kiss Lászlóné az 1972-ben végzett diákok tanára.
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Találjuk ki Tétet!Találjuk ki Tétet!

Olvasói levelek folytatásaOlvasói levelek folytatása

Olvasom, hallom a híradásokból, hol milyen fesztiválokat 
rendeznek, melyik település hogy akarja megmutatni 
magát, és ha csak napokra is a híradások középpontjába 
kerülni.
Ki tudna róla, hol van Öcs, Pula, Vigántpetend 
Taliándörögd, ha a Mûvészetek Völgye keretében nem 
róluk szólna a híradás egy héten keresztül, vagy Kübekháza, 
(az operett falu) ahol 25-ezer ember kíváncsi az operett 
gálára. A mandula ünneptõl az alma fesztiválon keresztül a 
halászléfõzõ versenyig, a lovas napoktól a motoros 
találkozóig nagyon sok programmal, "fesztivállal" 
próbálják a települések megmutatni magukat.
Képviselõ testületi ülésen hangzott el: mi nem vagyunk egy 
turisztikai célpont; ez igaz is, de hány ezer olyan település 
van, akinek sem hegye, sem vízpartja, de még termál 
fürdõje sincs, mégis megpróbál kitalálni valamit, ami 
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Tisztelt Brandhuber Doktor Úr!Tisztelt Brandhuber Doktor Úr!
A közelmúltban a fodrász elõtt találkoztunk. Jó volt újra látni 
Téged!
Azóta többször eszembe jut az elsõ találkozásunk. Én az 
iskolába, Te pedig motorodon orvosi táskáddal éppen egyik 
betegedhez siettél. Mikor történt mindez? Sok évvel ezelõtt, 
1969-ben, ekkor kerültél Tétre, s lettél a körzeti orvosunk.
Gimnazistaként, fõiskolásként csak néha kerestem fel a 
rendelõt. Torokfájásra, mandulagyulladásra kapott 
gyógyszer és néhány nyugtató szó után hamar gyógyultam. 
Késõbb, ha panaszkodtam, hogy itt fáj, ott fáj, lehet, hogy 
nekem is az a bajom… Te csak ennyit mondtál: ”Figyelj, nem 
kell vele foglalkozni, elmúlik magától.” És tényleg igazad 
lett. Te már sok évvel ezelõtt is azt hirdetted, hogy a pozitív 
gondolkodásnak nagy szerepe van az egészség 
megõrzésében.
A  következõ emlék:
1985 Robi fiamat allergiás tünetekkel kórházba utaltad. 
Kétségbe estem, nem értettem, miért nem lehet a pici fiamat 
itthon meggyógyítani. Ma már tudom, hogy a lehetõ 
legjobban cselekedtél.
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Egy másik kép: Késõ délutáni séta a fiammal a Kapuy 
utcában. A rendelõ melletti lakás konyhájában világos volt. 
Éppen a vacsorát fõzted imádott fiaidnak. Aztán megszólalt 
a rendelõ csengõje. Beteghez hívtak. Te eloltottad a gázt, a 
lámpát, és indultál, mert valahol nagy szükség volt Rád!
Végtelenül tisztellek és csodállak azért is, ahogy a fiúkat 
felnevelted, gondoskodtál róluk. Közéleti munkát is 
vállaltál. Képviselõként, a szociális bizottság elnökeként 
szolgáltad a választópolgárokat.
Nyugdíjasként sem szakadtál el a hivatásodtól. 
Üzemorvosként gyógyítottad tovább a betegeket.  Aztán 
novemberben kaptam a telefonhívást. Te, aki talán egyetlen 
napot sem voltál táppénzen, beteg lettél. Nagyon aggódtunk 
érted. De tudtam, hogy nagyon erõs vagy, sikerülni fog, meg 
fogsz gyógyulni. A találkozásunk meggyõzött errõl. Azt 
mondtad, november 9-e a második születésnapod, és ezt Zoli 
fiadnak köszönheted. Zoli! Mi is köszönjük!
Tisztelt Doktor Úr! Kívánunk nagyon jó egészséget, hosszú 
boldog életet!

Rendes Róbertné és családja                            
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boldog életet!

                           Rendes Róbertné és családja 

egyedi, ami máshol nincs, amivel ki lehet tûnni. Ezeket a 
programokat nem a településvezetõk találják ki, (bár õk is 
gondolkodhatnak rajta) hanem civil kezdeményezésre 
jönnek létre.
Kedves Téti polgárok mi azért élünk itt, mert szeretjük a 
városunkat, és ki az, aki szeretett városával nem szeretne 
dicsekedni. Gondolkodjunk mi az, amivel meg tudnánk 
mutatni magunkat, ami máshol nincs. Tudom, hogy egy 
ilyen program nagyon sokba kerül, dehát nagyon sok jól 
menõ vállalkozás mûködik a városban,  nekik sem mindegy 
a város jó híre, és áldozhatnának a cél érdekében. Ha már 
írtam róla legyen ötletem is, ki kellene használni a fúvós 
zenekarban rejlõ lehetõséget: hagyományteremtõ 
nemzetközi fúvósfesztivállal. Sok a vadász a környéken: 
egy országos vadásztalálkozó, és verseny azt hiszem 
sikeres, lenne. Ezek az én ötleteim, dehát ez az írás azért 
íródott, hogy gondolkodjunk, és találjuk ki magunkat. 
Találjuk ki Tétet! Zsolnai Ferenc  

(A Nemzetközi Fúvósfesztiválnak már hagyománya van!  a szerk.)
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FELHÍVÁS!
Tét Város Képviselõ-testülete a 25/2002.(XII.30.) sz. 
Tét Város Rendezési Tervét kívánja módosítani. 

Kérjük a Tisztelt lakosokat, hogy az ingatlanukat  érintõ 
esetleges módosítási szándékukat, Tét Város 

Polgármesteri Hivatal Építésügyi Hatóságánál írásban 
szíveskedjenek   jelezni

2008. június 30-ig.
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A 14. Országos 
Népzenei Minõsítõ 
keretében a térségi 
színtû minõsítõn 

(Gyõrben) a 
Hajnalcsillag Dalkör 

dicséretes fokozatot ért 
el, mellyel jogosítványt 
szerzett arra, hogy a 

következõ évben 
országos minõsítõn is 

részt vehessen. 
Gratulálunk!
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Szakorvosi elõadássorozatSzakorvosi elõadássorozat
A vöröskereszt Téti Szervezete 5 elõadásból álló 
elõadássorozatot szervezett áprilisban és 
májusban. Felvilágosító programsorozatunkat az 
Egészségügyi Világnaphoz kapcsoltuk. 
Célunk volt: 
a lakosság figyelmének felkeltése a saját 
egészségének fontosságára, tájékoztatás az 

egészség megõrzésének lehetõségeirõl, módszereirõl, a 
leggyakoribb megbetegedések megelõzése, egészséges termékek 
bemutatása, ajánlása.

Az elõadások elõtt 
ingyenes vércukor, 
vérnyomás és vizelet 
fehérje szûrésre volt 
l e h e t õ s é g e  a  
r é s z t v e v õ k n e k .  
Összesen 108 egyénnek 
n é z t ü k  m e g  e z e n  
értékeit. Az érdeklõdõk 
s z á m a  e g y - e g y  
alkalommal 50-100 
között volt.
Úgy gondolom, hogy 

aki eljött nagyszerû elõadásokat hallgathatott meg. Megerõsítették 
számunkra, a betegségek megelõzésének fontosságát, elmondták, 
hogyan tudjuk megelõzni a krónikus betegségek szövõdményeit. 
Megtudhattuk, hogyan lehet igénybe venni az otthonápolási 
szolgáltatást, kötszereket, inkontinencia termékeket. Lehetõség 
volt kérdéseket is feltenni az orvosoknak.

A programsorozat szervezését már februárban el kellett 
kezdenünk, mely nagy munkát és energiát is igényelt. Ezúton 
megköszönöm a vöröskereszt aktivistáinak segítségét és 
részvételét. Köszönöm, Nagy Béláné Erzsike és Sztanek Imréné 
Emike segítségét, hogy az orvosok meghívásában segítettek. 
Langné Ilikének és Vámosi Csabáné Marikának köszönöm a 
sokrétû segítséget. Külön köszönetemet fejezem ki az elõadó 
orvosoknak, akik ingyen és bérmentve jöttek el hozzánk, és 
áldozták idejüket Tét lakosságának. 
Támogatóink voltak: Olaj Aranka, Sima Károly, Fülep Gábor, 
Baranyai Lajosné, Boehringer gyógyszercég. Köszönjük nekik is!

Rohanó világunkban sokszor megfeledkezünk arról, hogy 
egészségünk a legnagyobb kincs, amiért csakis mi magunk vagyunk 
felelõsek. Életvitelünk tudatos alakításával arra kell törekednünk, 
hogy az egészség valóban értékké váljon!

Az elõadások megtekinthetõk lesznek a 
kábeltévén is!
Május 19-én a véradáson 57-en vettek részt.

Következõ véradás: szeptember 2-án lesz!
Májusban még részt vettünk az alsó tagozatos diákok 
gyermeknapi délelõttjén, ahol elsõsegély nyújtási és a 

csecsemõgondozási ismereteket adtunk át a gyermekeknek.
Kezdeményezésünkre május 29-én tüdõgyógyász által végzett 
légzésfunkciós vizsgálat volt dohányosoknak a II. sz. rendelõben.
Május 31-én pedig az Európa napon vettünk részt az Európa házban, 
vérnyomás és vércukor méréssel.
Távolabbi terveink: 
A sokszoros véradókat szeretnénk köszönteni ebben az évben. 
P á l y á z a t u n k  s i k e r e s s é g é t õ l  f ü g g õ e n  a  f i a t a l s á g  
egészségvédelmében szeretnénk lépéseket tenni.
Próbálunk majd szûrõvizsgálatokat is szervezni, a lehetõségeinkhez 
mérten.
Ha további igényt és érdeklõdést jeleznek felénk az orvosi 
felvilágosító elõadásokkal kapcsolatban, akkor folytatjuk azt is.
Várjuk mindenki véleményét és javaslatát ez ügyben!

Vargáné Bandi Mária területi titkár
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Elõzzük meg kedvenceink hõgutáját!Elõzzük meg kedvenceink hõgutáját!

Ki jobban tûri, ki 
rosszabbul, de a 
legtöbb állat nehezen 
viseli a hirtelen jött 
m e l e g e t .  A z  
ál la t tar tónak (ha 
gondos gazdaként 
akar eljárni) oda kell 
f igye ln ie  á l l a t a i  
n a p t ó l  v a l ó  
m e g ó v á s á r a .  A  
hõségtõl állataink is 

szenvednek, nemtörõdöm tartás következtében a nagy melegben 
az állatok el is pusztulhatnak. Az Orpheus Állatvédõ Egyesület 
melegben alkalmazható javaslatai segítenek a problémák 
elkerülésében.
Nyáron a hûvös levegõ fontosabb lehet négylábú barátaink 
számára, mint egy védelmet nyújtó kuckó.
Gondoskodni kell arról, hogy állatunk napszaktól függetlenül 
bármikor be tudjon húzódni az árnyékba. Udvaron ez lehet egy 
füves talajon lévõ fa árnyéka vagy egy zöld sövény, lakásban 
tartott állat számára árnyékot adhat egy sötétítõ függöny is.
Télen az itató befagyására kell ügyelnünk, nyáron meg arra, hogy 
az sose fogyjon ki, mindig legyen benne friss víz. Az életet adó 
nedvesség hamar elpárolog, ezért kell a nagy itató, és annak 
rendszeres töltése.
A sétáltatás fontos a házi kedvencek számára. Ezt érdemes kora 
reggel és késõ este elvégezni. A hûvösebb idõpontra beütemezett 
séták a gazdák számára is jobban elviselhetõek. A legtöbb kutya 
szeret úszni. Érdemes egy-egy nagyobb séta alkalmával 
felkeresni a kijelölt kutyaúsztatókat, hogy négylábú barátaink is 
élvezhessék a nyarat. A tûzõ napon tartózkodó kutya, macska is 
leéghet! A leégés elsõsorban a fület, orrot, a talaj miatt a 
tappancsokat érintheti. Nagyobb séták elõtt használhatunk 
fényvédõ-leégés elleni krémeket. A sétát lehetõleg ne a 
felforrósodott aszfalton, hanem a füves talajon végezzük.
A réteken-erdõkben való séta alkalmával a toklászok és 
bogáncsok is problémát jelenthetnek. Könnyen bekerülhetnek a 
fülbe, befúródhatnak a talppárnák közé és irritálhatják a bõrt, 
fájdalmat, tályogot okozva. Az erdõben a vadász az úr. A 
gazdátlannak látszó állatokat a mezõõrök puskával kilõhetik. 
Érdemes a gazdáknak az erdõ színeitõl eltérõ, jól látható 
ruházatot ölteniük a balesetek elkerülése érdekében. Soha ne 
engedjük kedvencünket vadak után futkosni, mivel az erdõkben 
élõ vadakban okozott károkat meg kell fizetnünk.
Az ablak probléma: évrõl évre sok ezer állat pusztul el, mert a 
nyáron állandóan nyitva tartott ablakokon át kizuhannak a magas 
épületekbõl. Ha egyedül hagyja kedvencét nyitott ablaknál, 
legyen az ablakon rács vagy háló, mely megakadályozza, hogy 
egy elröppenõ madár vagy lepke után kapva állataid kiessenek és 
súlyos sérüléseket szerezzenek, elpusztuljanak, vagy 
elkóboroljanak.
Kedvenceinket gyakran szállítjuk gépkocsiban. Nyáron egy-egy 
autóban akár ötven fok fölé is emelkedhet a hõmérséklet. Mindig 
kapcsoljunk be ventillátort, az ablakokon is engedjük befújni a 
levegõt. Nyári melegben sem embertársaink, sem az állatok nem 
bírják a meleget, ezért ne hagyjuk õket bezárva az autóban.
Ha elõvigyázatosságunk ellenére kedvencünkön hõguta 
jelentkezne, érdemes állatorvos segítségét kérve határozottan 
cselekednünk: az állat magas testhõmérsékletét le kell 
csökkenteni vizes borogatással, a folyadékbevitelrõl 
gondoskodni kell. A hõguta gyakran halálos, így a megelõzés 
jelentheti az igazi megoldást. További hasznos tanácsok a 
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Ha elõvigyázatosságunk ellenére kedvencünkön hõguta 
jelentkezne, érdemes állatorvos segítségét kérve határozottan 
cselekednünk: az állat magas testhõmérsékletét le kell 
csökkenteni vizes borogatással, a folyadékbevitelrõl 
gondoskodni kell. A hõguta gyakran halálos, így a megelõzés 
jelentheti az igazi megoldást. További hasznos tanácsok a 

 Állatbarát Web Kuckóban olvashatóak.www.zug.hu
Orpheus Állatvédõ Egyesület
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Országszerte ismert a téti savanyúság Országszerte ismert a téti savanyúság 

A Szülõföldem újságban új rovat indítását tervezem. Minden 
számban egy-egy helyi vállalkozót (vállalkozást) mutatok be.
Ismerjük meg õket! 
Íme az elsõ: 

Országszerte ismert a téti savanyú 
Kiss és Társai KKT

1. Rövid bemutatkozás: Kiss Ferencnek hívnak, tõsgyökeres 
téti vagyok. Feleségem, Kiss Ferencné, a vállalkozás 
ügyvezetõ igazgatója. Két gyermekem van, akik már 
rengeteget segítenek nekünk.
2. Mikor kezdõdött a vállalkozása? Mi adta az ötletet?
A vállalkozás 1995. július 15-én jött létre, három család 
összefogásával. Másfél év után a két partner kiválása után, 
családi vállalkozásban folytattuk tovább tevékenységünket. 
Kezdetben õstermelõként káposztát termesztettünk. Piac 
hiányában azonban nem tudtuk ezt értékesíteni. Ekkor a TSZ-
tõl béreltünk két betonkádat, amiben lesavanyítottuk a 
termést. 
3. Munkakörülmények:
Üzemünk Tét külterületén, Bay-tagon található. A Kisfaludy 
TSZ savanyító üzemét vásároltuk meg, melyet minden évben 
fejlesztünk. (Teherautók, sütõgépek, szedõgépek vásárlása, 
szociális helyiségek kialakítása stb.)
4. Termékek:
11 féle termékünk 18 féle kiszerelésben van. A Tesco-ba fõ 
beszállítók vagyunk. Jelenleg 86 üzletben található meg a téti 
s a v a n y ú s á g .  E z e n  k í v ü l  G y õ r b e  2  z ö l d s é g  
nagykereskedésnek, a Vásárcsarnokba, kisebb boltokba, 
iskolákba szállítunk. A recepteket saját technológusunk 
kísérletezte ki. 2007-ben 2 új terméket vezettünk be: a 
savanyított fokhagyma gerezdeket, és a sós-vizes 
zöldparadicsomot.

A Szülõföldem újságban új rovat indítását tervezem. Minden 
számban egy-egy helyi vállalkozót (vállalkozást) mutatok be.
Ismerjük meg õket! 
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Kiss és Társai KKT
1. Rövid bemutatkozás:

2. Mikor kezdõdött a vállalkozása? Mi adta az ötletet?

3. Munkakörülmények:

4. Termékek:

5. Hogyan sikerült a gyermekeit is a céghez hozni?
Családi vállalkozásként 1998. óta mûködünk, ekkor 
döntötték el gyerekeink, hogy szeretnének a szülõk 
nyomdokaiba lépni. Feri fiam a savanyításhoz szükséges 
tanulmányokat elvégezve 2 éve üzemvezetõként dolgozik. 
Rami lányom a nyáron végez élelmiszer-analitikus 
technikus szakon, õsztõl a mosonmagyaróvári Egyetem, 
élelmiszermérnöki szakán tanul tovább.
6. Hány dolgozót foglalkoztatnak?
16 családnak biztosítunk munkalehetõséget és megélhetést. 
Minden évben kiváló munkájukért kirándulni megyünk a 
környezõ városokba. Idén nagy meglepetéssel készülünk. 
Erdélyben töltünk 5 napot a dolgozóinkkal együtt. 
Megünnepeljük a név,- és születésnapokat is, és havonta 
egyszer bográcsozunk.
7. Mit tart a legjobb befektetésnek?
A saját munkát.
8. Áldoz-e jótékony célra?
Rendszeresen támogatjuk az Európa-ház és a Zenekar 
rendezvényeit, a Fehér Miklós emléktornát, a környezõ 
települések falunapjait. 8 évig támogattam a Téti Sport 
Egyesületet. Úgy érzem, hogy ez a munkám kárba veszett…
9. Ha újra kezdené, mit tenne másképp?
Idegenekkel nem társulnék. 
10. Mit tart a sikeres vállalkozás titkának?
Munka éjjel-nappal, hétvégén, ha kell ünnepnapokon is. 
Minõségi áruval lehet csak a piacon maradni. A munkámat 
2007-ben Tét város Önkormányzata az Év vállalkozója 
címmel ismerte el. 
Köszönöm a beszélgetést. További sok sikert kívánok!
Kedves Olvasó! A következõ lapszámban Fehér Zoltán Úr 
vállalkozását ismerheti meg.
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Tisztelt Szülõk!
Alábbiakban tájékoztatjuk Önöket:

00
Ballagás: 2008. június 14. 17  óra

00
Évzáró: 2008. június 21. 17  óra
A bizonyítványokat június 23-án, 

00 00
hétfõn 8 -12  óráig kérjük visszahozni.
2008/2009-es tanévre szóló tanulói 
balesetbiztosítást a bizonyítvánnyal 
együtt kiadott tájékoztató alapján, annak 
válaszkártyájának pontos kitöltésével 
teheti meg, melyet ekkor kell befizetni. 
Kérjük, jelezzék, ha fénymásolatot 
kérnek a bizonyítványról. (pl.: Kisalföld 
részére kitûnõ tanulók). Napközi, menza 
igényüket is a fenti napon adhatják le.
A 2008/2009-es tanév könyvei 2008. 
augusztus hóban kerülnek kiosztásra, 
melynek pontos idõpontja a kábel tv-n és 
az iskola bejáratánál lesz látható.
A 2008/2009-es tanév szeptember 1-én 
kezdõdik. Az ünnepélyes tanévnyitóra 8 
órakor kerül sor, majd órarend szerinti 
tanítással folytatódik a nap.
Ügyfélfogadás nyáron: minden héten 

00 00
szerdán 8 -12

Boros Zoltán igazgató
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Polgári védelmi verseny GyõrbenPolgári védelmi verseny Gyõrben
A megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság gyõri polgári védelmi 
kirendeltsége április közepén területi 
versenyt rendezett a Magvassy 
Sportcsarnokban. Ezen, két öt fõs 
csapattal iskolánk tanulói is részt 
vettek.
A versenyt több héten át tartó 
felkészülés elõzte meg. A gyerekek 
elméleti és gyakorlati feladatokat 
o l d o t t a k  m e g  t û z v é d e l e m ,  

elsõsegélynyújtás és katasztrófavédelem témakörökben. A felkészülést 
Böröczki Kálmán Úr és Kereszt Kálmán Úr segítette. Munkájukat 
köszönöm.
A verseny játékos keretek között zajlott. Volt tesztkitöltés, 
elsõsegélynyújtás, akadálypálya teljesítés, túlélési csomag összeállítása 
is.
Csapataink a középmezõnyben végeztek.
A fiatalok nagyon hasznosnak tartják a megszerzett ismereteket. 
Megtanulták az újraélesztést, a sebek, törések ellátását, tudják, mi a 
teendõ tûz esetén stb. Egyikük így fogalmazott: Ki tudja, mikor jön jól az, 
amit itt tanultunk.”

Jövõre ismét ott leszünk a versenyen!
Rendes Róbertné felkészítõ tanár
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A zeneiskola szeptembertõl várja a zenét tanulni vágyó 2. osztályos tanulókat. Egy évig mindenki furulyázni tanul (ez idõ 
alatt lerakjuk a kottaolvasás alapjait) majd 3. osztályos kortól a fúvószenekarban használatos hangszerek oktatása folyik. 4. 
osztály második félévétõl bekerülnek az utánpótlás (u. n. „kis”) zenekarba. A „Kiszenekarosokkal” 8 éve nyaranta Enesén 
táborozunk. 
A zenetanulás célja, hogy a fiatalok szabad idejüket hasznosan töltsék, majd az általános iskola befejezésével bekerüljenek 
az Ifjúsági Zenekarba. A nagy zenekarral nagyon sok helyre járunk szerepelni. Megye számos településére minden évben 
hívnak bennünket, de eljutunk távolabbi hazai fesztiválokra is, mint pl.: Várpalota Szentgotthárd, Sopron… Évente legalább 
egy külföldi szereplés is van. Elmúlt években jártunk Hollandiában, Vajdaságban, kétszer Lengyelországban, többször 
Németországban. Az idén júliusban újra Hollandiába utazunk, augusztusban pedig Görögországban veszünk részt egy zenei 
fesztiválon.

Steszli Tamás
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Steszli Tamás

Zenei hírekZenei hírek

Tétszentkúton, Kis u. 6. sz. alatt 
átépített 3 szobás családi ház eladó.
Érdeklõdni lehet: 06-30/300-62-52
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� Mai mozgásszegény világunkban mindig örömteli 
dolog olyan eseményekrõl számot adni, amely a � U7 csapat: Blaga Dávid, Kránitz Bence, Mohácsi Dóra, 
gyermekek lelkes sporttevékenységét bizonyítja. Molnár Szabolcs, Orbán Hunor, Soós Milán, Soós Tibor
Városunkban a Téti Sportegyesület, a Nemzeti � U9 csapat: Kiss Gábor, Kiss Tamás, Kránitz Péter, 
Utánpótlás-nevelési Program (NUPI) keretében három Mohácsi Dániel, Orbán Lóránt, Takács Tamás, Tóth 
korosztályban foglalkozik a labdarúgás-utánpótlás Máté
bázisának kiépítésén. Itt az egészen apró gyerekek a � U11 csapat: Eklics Péter, Horváth József, Kiss Gergely, 
serdülõ korosztályig bezárólag ismerkedhetnek meg e Kránitz Krisztián, Pintér Attila, Szõczei István, Vigh 
szép sportág alapjaival és szerethetik meg a rendszeres Attila, Zámbó István. Ebben a korosztályban 
mozgást, amely az egészséges életmód elengedhetetlen segítségünkre voltak még Gyarmat csapatának tagjai, 
része.A heti 2 alkalommal tartott edzéseken sok lelkes akik önálló csapattal nem tudtak részt venni ezeken a 
kis focista rúgja a labdát. A kezdetben még esetlen versenyeken
mozgás elõbb-utóbb  a kitartó munka eredményeként  
igazi labdavezetéssé és pontos kapura rúgásokká � Edzõk: Kiss Gábor és Takács Zoltán
alakul. Ez látható az eredményekben is.A NUPI 
tornákon a Nyugat-dunántúli Régióban ellenfeleink: � Szeretettel várunk és hívunk minden mozogni, focizni 
Koroncó, Gyirmót, Gyõrújbarát és Ménfõcsanak vágyó kisgyermeket egészen óvodás kortól, hogy minél 
csapatai. A tavaly õsszel megrendezett viadalokon az többen ismerkedhessenek meg a labdarúgás 
U9-es korosztály egy III., egy II. és egy I. helyezést; az szépségeivel!
U11-es korosztály pedig egy V., egy II., és egy I. 
helyezést szerzett.Tavasszal is voltak tornák, ahol már 
beérni látszott a jó munka gyümölcse:Az U7-es 
korosztály kettõ II. helyezést, az U9-es korosztály 
három I. helyezést, az U11-es korosztály kettõ II. 
helyezést és kettõ I. helyezést „söpörhetett” be.

� Nagyon büszkék vagyunk a fiúkra, és egyetlen lány 
focistánkra! 
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infrastruktúrafejlesztés) szerinti v idékfe j lesz tés i  i rodákka l  
fejlesztési feladatokat is ellátnak. együttmûködve, azokkal egy 
Magyarországon a Kistérségi helyen alakítják ki. Így egy 
Koordinációs Hálózat keretében helyen, meghatározott fogadóórai 
mind a 174 kistérségében lesz 1 rend szerint lesznek elérhetõek a 
kistérségi koordinátor, 1-1 szakértõ munkatársak.
koordinátor tevékenykedik a 94 Minden kistérségben nyílt ÚM A Nyugat-dunántúli régióban 
hátrányos helyzetû kistérségben, Pont, április 24-én elsõként Téten, m e g a l a k u l t  a  K i s t é r s é g i  
az öt kiemelt fejlesztési térségben  Sárváron, illetve Zalaszentgróton Koordinációs Hálózat (KKH), a 
Balaton, Velencei-tó, Tisza-tó, tartottunk ünnepélyes megnyitót, k i s t é r s é g i  k o o r d i n á t o r o k  
H o m o k h á t s á g , ,  B u d a p e s t i  amelyen részt vett dr. Újhelyi megkezdték munkájukat a régió 
Agglomeráció , ezen kívül István, az Önkormányzati és 19 kistérségében összesen 23 
kistérségi roma integrációs Területfejlesztési Minisztérium koordinátor segíti a pályázókat  a 
koordinátorok dolgoznak majd államtitkára, dr. Molnár Csaba, a korábban párhuzamosan mûködõ 
Dél-Dunántúlon, Dél-Alföldön, Nyugat-dunántúli Regionális há lóza tok  megszûn tek .  A 
Észak-Alföldön és  Észak- Fejlesztési Tanács elnöke, koordinátorok feladata az európai 
M a g y a r o r s z á g o n .  M i n d e n  un ió s  é s  haza i  pá lyáza t i  
régióban regionális hálózati l e h e t õ s é g e k  i s m e r t e t é s e ,  
igazgató fogja össze a kistérségi tanácsadás, illetve a már nyertes 
koordinátorok munkáját, õt pedig pályázók munkájának segítése, 
két asszisztens segíti. A Kistérségi t o v á b b á  a  k i s t é r s é g i  
Koordinációs Hálózat szakmai együttmûködések fejlesztése, a 
koord inác ió já t  a  Nemzet i  hátrányos helyzetû területek 
Fejlesztési Ügynökségen belül felzárkóztatásának gyorsítása, 
mûködõ Központi Fejlesztési valamint visszajelzést adni a 
Programiroda látja el a regionális Horváth Jácint, a Nyugat-fejlesztési programok helyi 
i g a z g a t ó k o n  k e r e s z t ü l ,  a  dunántúli Regionális Fejlesztési hatásairól. Alapfeladataikon kívül 
k o o r d i n á t o r o k  a z o n b a n  a  Ügynökség ügyvezetõje Simon a KKH munkatársai azonban 
R e g i o n á l i s  F e j l e s z t é s i  László, a Központi Fejlesztési szakterületük (turizmusfejlesztés, 
Ügynökségek munkatársai. Programiroda vezetõje Ferenczi v á r o s - r e h a b i l i t á c i ó ,  
A KKH koordinátorai munkájukat László, a Nyugat-dunántúli k ö z l e k e d é s f e j l e s z t é s ,  
ún. Új Magyarország Pontokban Regionális Fejlesztési Ügynökség k ö r n y e z e t v é d e l e m ,  
végzik majd. Az irodákat a regionális hálózati igazgatója, g a z d a s á g f e j l e s z t é s ,  
többcélú kistérségi társulások valamint a területileg illetékes humánerõforrás fejlesztés, humán 
munkaszervezeteivel vagy a helyi kistérségi társulás elnöke is.
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anyagi és egyéb támogatást, amivel segítették 
2008. augusztusában lesz négy éve, hogy megalakult a mûködésünket. Fontos számunkra az utánpótlás, a 
Téti Kézilabda Sportegyesület. Nõi és férfi csapatunk fiatalkorúak bevonása egyesületünk tevékenységébe. A 
hetente kétszer tart edzést a téti tornacsarnokban. Ezen sport iránt érdeklõdõ fiatalokat örömmel fogadjuk 
kívül barátságos mérkõzéseken is összemérjük erõnket a edzéseinken, és továbbra is hívunk minden kézilabda 
környezõ települések kézilabdásaival. A férfiak az ETO iránt érdeklõdõt rendezvényeinkre. Egyesületünk a 
serdülõivel és a pápai kézilabdásokkal játszottak jó Pannónia Kincse LEADER Egyesület tagjaként szeretne 
hangulatú meccseket, a nõk Gyõrszemere csapatával Tét város életéhez sportrendezvények lebonyolításával 
mérték össze tudásukat. A Megyei Kézilabda Bajnokság hozzájárulni, melyre reményeink szerint pályázaton 
I-II. osztályában  küzdünk továbbra  is a sikerekért. Nõi támogatást szerezhetünk.  Június végétõl kis pihenõ 
csapatunk a 7. helyet szerezte meg a Megyei II- ben, míg következik, de augusztustól várunk mindenkit a 
a férfiak a sérülések ellenére a  4. legjobbnak bizonyultak tornateremben, régi és leendõ játékosokat, szurkolókat, 
a Megyei I- ben. Õsztõl egészen a nyár elejéig az támogatókat egyaránt. A nyárra Minden Kedves 
edzésekbe és a mérkõzésekbe játékosainknak sok Támogatónknak, Szurkolónknak, Játékosunknak 
energiát és szabadidõt kell belefektetni, de kárpótolja kívánok kellemes idõtöltést és jó egészséget!
õket a játék öröme, a siker és a szurkolók bíztatása. 
Megköszönöm Kedves Támogatóinknak a Téti KSE- Bakos Gábor
nek felajánlott adójuk 1 %-át, valamint minden más Téti KSE elnök
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Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy a 
Polgármesteri Hivatal földszinti folyosóján 
ingyenesen helyezhetõk el, az  erre a célra 
speciálisan kialakított gyûjtõedényzetben az 
elhasznált fénycsövek és izzók,
 az iskola földszinti elõterében pedig a 
kimerült elemek.

Szabó Ferenc polgármester
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A GYENESDIÁSI ÜDÜLÕ
továbbra is várja téti vendégeit.
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vadoctanya@freemail.hu
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(9100 Tét, Fõ utca 88.) Lapszerkesztés:

Vámosiné Wurm Mária; Langné Balázs Ilona;
Katona Szabolcs Szerkesztõség:
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Idén is fénylenek a 
csillagok!

Sikeres lengyelországi szereplésen 
van túl ismét a „Csillagfény” Téti 

Majorette Egyesület.
 A Bialjstokban megrendezett 

Nemzetközi versenyen a Golden 
Girls csoport három II. helyezést, 
a Super Girls csoport pedig III. 

helyezést ért el. Egyéniben Király 
Viktória a dobogó harmadik 

fokára állhatott. Gratulálunk a 
lányoknak és vezetõjüknek Czifrik 

Saroltának, és további sikereket 
kívánunk az elkövetkezõ 

versenyekhez is!
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