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80 éve alakult a Kisfaludy Dalkör80 éve alakult a Kisfaludy Dalkör
Erdõs Ferenc és a Dalkör.

A Kisfaludy Dalkör megalakulásának 80. 
évfordulója alkalmából látogattam meg 
Erdõs Feri bácsit, aki ugyan nem a 
kezdetektõl, de hosszú éveken át oszlopos 
tagja volt a dalkörnek.

Erdõs Feri bácsi 
1920. augusztus 
23-án született 
Téten a malommal 
s z e m b e n .  
Édesapja Erdõs 
József, édesanyja 
S z a l a i  A n n a .  
Testvérei: Ida, aki 
Svájcba, míg Gizi 
Várpalotára került 
férjhez. Feri bácsi 
é d e s a p j a  
s z a k m á j á t ,  a  

c ipésze t e t  t anu l t a  k i .  1944-ben  
magániparosként kezdett dolgozni, majd a 
Téti Cipész Ktsz tagja lett. Innét Gyõrbe 
került a Széchenyi téri bolt vezetõjévé 
nevezték ki. Végül a gyõri Központból 
ment nyugdíjba 1980-ban, 28 évi munka 
után.
Énekelni mindig szeretett és az adottsága is 
megvolt hozzá, ezért 1940-ben belépett a 
Dalkörbe. A Kisfaludy Dalkör Süke László 
vezetésével alakult. Sok szép sikert értek 
el, megyei elsõ és Országos 2. helyezettek 
lettek 1935-ben. A megyében nem volt 
párjuk. Sajnos a háború alatt szüneteltek, 
de 1946-ban újból összeállt a csapat.
A próbák nehézségeit feledtette a 
fellépések sikere. Ekkor már versenyekre 
nem jártak, de a környezõ falvakban és a 
k ü l ö n b ö z õ  ü n n e p s é g e k e n  s o k a t  
s z e r e p e l t e k .  K ü l ö n ö s e n  s z o r o s  
kapcsolatban a gyarmati Dalkörrel voltak. 
Kisfaludy Károly: Szülõföldem címû 
megzenésített versét minden elõadáson 
elénekelték. Abban az idõben minden 
dalkörnek volt jeligéje, amelyet szintén 
mindig énekeltek. Feri bácsi nekem is 
elénekelte, a még most is gyönyörû, szép 
hangján.
A dalkörnek még izgalmasabb próbatételt 
jelentett a színdarabok betanulása, 
elõadása. Sokféle mûvet adtak elõ. Nagy 
sikere volt a Gyöngykaláris, Barackvirág, 
Kõszívû ember fiai címû daraboknak.
1949-ben adták elõ a Gárda hadnagy címû 
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zenés darabot. Ugyanakkor volt a téti futballcsapat 
vendége a Ferencváros futballcsapata Dálnokival. 
Õk is megnézték az elõadást és nem akarták elhinni, 
hogy nem hivatásos mûvészek, hanem amatõrök 
adják elõ a darabot. Olyan kiváló énekesek 
játszották a fõszerepeket, mint Vadas Kiss László, 
akibõl késõbb operaénekes lett, Szûcs József, aki 
szintén tehetséges énekese volt a dalkörnek. 
Ezenkívül még számos darabot adtak elõ, de nem 
csak a falunkban, hanem a környék településein is. 
Az utolsó színdarab elõadására 1958-ban került sor, 
címe: Mágnás Miska. A fõszerepet Feri bácsi 

játszotta, partnernõje Zámbó 
Emma, Dixi és Mixi szerepét 
Trencséni Lajos és Béres Gábor 
alakította nagy sikerrel.
A dalkör vezetõje Süke Laci 
bácsi jó emléket hagyott 
bennem, mindig szeretettel 
gondolok rá  mondta, majd 
folytatta. A hatvanas években 
Gyõrbe jártam dolgozni és 
ekkor már nem tudtam vállalni a 

próbákat, szerepléseket, ezért abba kellett 
hagynom. Örömmel hallottam, hogy ismét 
megalakult a Dalkör Téten.
-  Mit üzen a dalkörösöknek Feri bácsi?
- Próbáljanak olyan szorgalommal, mint ahogy mi 
tettük annak idején.
Köszönöm Feri bácsinak, hogy elmesélte a dalkörös 
élményeit. A Hajnalcsillag Dalkörnek pedig 
hasonló sikereket, élményeket kívánok, mint 
amilyen az elõdeik értek el.

„Szálljon a magyar dal
Hódító útjára,
Hozzon örök dicsõséget
Hon szerelmet, békességet
A magyar hazára!”

Czifrik Sarolta
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Önkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírek
2008. 06. 11-i ülésén

Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete határozatot hozott:
A Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program keretében meghirdetett 
Városközpontok funkcióbõvítõ megújítása a nem megyei jogú városokban 
címû NYDOP-3.1.1/A kódszámú pályázati felhívás és útmutató alapján 
összeállított „A kulturális és közösségi élet ösztönzése Tét városközpontjának 
komplex fejlesztése által” címû pályázat tartalmával egyetért, benyújtását 
jóváhagyja és kötelezettséget vállal a támogatás elnyerése esetén a projekt 
megvalósítására

2008. 06. 24-i ülésén
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
„Tét Város Díszpolgára” címet 
adományozta  Dr.  Brandhuber  
Ferencnek.
A Doktor Úr 40 éve szolgálja a 
városunkat, nemcsak, mint orvos, 
képviselõ és alpolgármester is volt. 
Mindig sokat tett a közösségért, a 
városért, olyan személyiség, aki 
aktívan részt vett a közösségi 
életünkben.
„ A z  é v  v á l l a l k o z ó j a ”  c í m e t  
adományozta Varga Miklós Zsolt 
vállalkozónak. 
Minden esetben számíthatott rá az 
önkormányzat. Bármilyen rendezvény 
volt, bármilyen munka volt, jött és 
segített.
„Közösségi  munkájáér t”  dí ja t  
adományozta Makkos Dezsõnének és 
Bognár Lászlónénak.
„Kettõs  kereszt” és környékének, az 
egész parknak a gondozásáért és 
rendben tartásáért.
„Az év köztisztviselõje” címet Kukorelli Katalin kapta.
2002. január 1. óta dolgozik a hivatalban,  munkájára igényes, precíz, pontos, 
megbízható. A jogszabályokat helyesen alkalmazza, az elvégezendõ munkaköri 
feladataira koncentrál.
Dukkon Eszter részére munkája elismeréséül oklevelet és tárgyjutalmat 

szavazott meg.
- Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Karácsonyi és Társa Bt.-vel 
kötött szerzõdés felülvizsgálatának elindítását megszavazta.
- Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a volt „Téglavetõ” Tét külterület 
hrsz.: 02/2 alatti ingatlanon tervezett hulladékudvar átrakó és ideiglenes 
komposztáló megépítését támogatja, azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben 
nem valósul meg a projekt, úgy Tét város önkormányzata 5 évig fejlesztési célt 
nem tud megvalósítani a városban. 
- Tét Város Önkormányzata részt vesz a KEOP 2.3.0. kódszámú „A települési 
szilárd hulladék-lerakókat érintõ, térségi szintû rekultivációs programok 
elvégzése” címû pályázatban.
- Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a „Döntés pályázat 
benyújtásáról az Államreform Operatív Program A polgármesteri hivatalok 
szervezetfejlesztése címû konstrukciójának pályázati felhívására” címû 
elõterjesztést és az alábbiak szerint döntött:
- A Képviselõtestület egyetért az AROP-1.A.2. kódszámú támogatási 
konstrukcióhoz történõ pályázat benyújtásával és felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy készítse elõ a pályázathoz tartozó dokumentációt az 
elõterjesztés mellékletében foglalt szakmai csomagok végrehajtása érdekében 
és gondoskodjon a határidõre történõ benyújtásról.
- A szükséges önerõt 2.000 E Ft,-ot, azaz kétmillió forintot 2008. évi 
költségvetésének terhére biztosítja. 
- Tét Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete, a „Hírcity.hu” Kft.-vel 
(9025 Gyõr, Kiss Ernõ u. 1/b.) megállapodást elfogadta.

 2008. 07. 16-i ülésén
- Tét Város Képviselõtestülete megalkotta a Tét Város területén egészségügyi 
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alapellátási szolgálatok körzeteinek kialakításáról 
szóló rendeletet.
- Tájékoztató hangzott el a 83-as számú fõút 
fejlesztésével kapcsolatos megbeszélésrõl .

2008. 08. 28-i ülésén
- Tét Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett 
Könyv tá r i  s zo lgá l t a t á sok  összehango l t  
infrastruktúra-fejlesztése címû TIOP-1.2.3/08/01 
kódszámú pályázati felhívásra az elkészített 
pályázat benyújtását támogatja. Egyben megújította 
a könyvtár alapító okiratát.
- Tét Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
a Kisfaludy Károly ÁMK általános iskolájának 
m u n k a t e r v é t  é s  a  2 0 0 8 / 2 0 0 9 .  t a n é v  
tantárgyfelosztását elfogadta.
- Tét Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
a Kisfaludy Károly Általános Mûvelõdési Központ 
és a tagintézmények  Árpás, Gyõrszemere, 
Mórichida, Rábacsécsény  közötti finanszírozási 
hozzájárulási megállapodás módosítását elfogadta.
- Tét Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
a Kisfaludy Károly ÁMK (anyaintézmény) 
általános iskolája és Mórichida Község 
Önkormányzat általános iskolája (tagintézmény), 
Rábacsécsény Község Önkormányzat általános 
iskolája (tagintézmény) és Gyõrszemere Község 
Önkormányzat általános iskolája (tagintézmény) 
közötti együttmûködési megállapodásokat 
elfogadta.
- Tét Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
határozata alapján a Tét, Széchenyi utca járda 
felújítási munkáinak kivitelezését pályáztatás után a 
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TalálkozásTalálkozás
Az 1999-ben alakult Elszármazottak Baráti Körének 
téti csoportja június 21-én találkozott Gyõrben. Voltak 
már többször Téten, Gyõrben, Budapesten, 
Pannonhalmán, most június 21-én ismét a 
megyeszékhelyen. Szervezõje Szabó Ferenc 
polgármester, aki sok munkája mellett fontosnak tartja 
az elszármazottak összetartozását és szülõvárosukhoz 
kötõdését. 
Az év leghosszabb napján 22 ember érkezett a 
Széchenyi térre. Köztük a téti születésû dr. Kukorelli 
István alkotmányjogász, egyetemi tanár és dr. Kiss 
László a Kisalföld Füszért ügyvezetõ igazgatója. A nap 
elsõ programja Múzeumlátogatással kezdõdött, 
ugyanis ezen a napon volt a Múzeumok Éjszakája. 
Csécs Teréz igazgatóhelyettes tájékoztatásával sok 
érdekes emléket láthattunk szülõföldünk környékérõl. 
Ezután a gyönyörûen felújított bencés templomot, 
iskolát, kollégiumot és a felsõ szintet láthattuk Csóka 
Gáspár atya, a gimnázium volt igazgatója 
idegenvezetésével. Utána a Széchenyi István Egyetem 
Deák Ferenc jogi karára vezetett utunk, ahol dr. 
Kukorelli István és dr. Szalai Gyula dékán ismertette az 
egyetem rövid történetét, ahol évfolyamonként 100 
joghallgató tanul. A programot, amivel a vendégek 
nagyon elégedettek voltak, ebéd követte az egyetem 
ebédlõjében. Ezután Szabó Ferenc polgármester az 
elszármazottakkal ismertette Tét fejlõdési lehetõségeit, 
ami az utóbbi idõben sok akadályba ütközik. 
Befejezésül dr. Kukorelli István a legközelebbi 
találkozóra Pápára hívta a vendégeket.      

 Kiss Lászlóné,  Ilonka néni
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TájékoztatóTájékoztató
2008. július 8.-án került sor Pápán, a Bázisrepülõtéren a 
témában érintett szervezetek találkozójára, az aktuális 
kérdések megvitatására és a projekt jelenlegi állapotának 
bemutatására. 
A 83-as fõút rekonstrukciójával kapcsolatban tartott 
egyeztetõ tárgyaláson Domonkos Miklós ezredes 
tájékoztatott a C17-es programról. Többek között bemutatta a 
jelenlegi repülõteret és a tervezett fejlesztéseket. Elmondta, 
hogy a NATO nemcsak katonai, hanem missziós küldetéseket 
is ellát, amelyek idõben változó intenzitással jelentkeznek. 
Ennek függvényében változhat majd a fõút terheltsége is. 
Késõbbiekben lehetõség nyílik légi teher és személyforgalom 
lebonyolítására is, amelyre már most igény mutatkozik. 
Jelenleg 400 fel és leszállással terveznek évente. A reptér 
fejlesztésére elkülönített 30 millió dollárból kizárólag 
katonai-szakmai célokra lehet fordítani, a fõút fejlesztésére 
nem. 
Dr. Kovács Zoltán polgármester, országgyûlési képviselõ a 
fõút fejlesztésével kapcsolatban is tájékoztatott. Elmondta, 
hogy felmerült a reptéri állandó Vám- és Pénzügyõrségi 
szolgáltatás feltételeinek kiépítési igénye, azonban ez közel 1 
mrd forintos plusz kiadást jelentene. Rövid idõn belül a 
Honvédelmi miniszter vezetésével a reptéren ötpárti 
egyeztetést fognak tartani. Tájékoztatott, hogy az országos 7 
mentõhelikopter leszálló állomás egyik helyszíne lesz a pápai 
reptér. Tájékoztatott, hogy a 2003. évi Országos 
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Területrendezési Tervbe (OTT) elõterjesztésére bekerült a 
83. sz. fõút fejlesztése, a 4 települési (Gyõrszemere, Tét, 
Gyarmat, Takácsi) elkerülõvel együtt, amely elképzelések az 
új OTT-be is bekerültek. Az új javaslatok (az autópálya elõtti 
10 km-es szakasz 2x2 sávra bõvítése, Tétszentkút elkerülõ 
szakaszának megépítése) azonban kimaradtak. Elmondta, 
hogy Bajnai Gordon miniszter levélben tett ígéretet arra, 
hogy a fõút fejlesztése 2010-re megvalósul. Tájékoztatott, 
hogy a fejlesztés forrásai kérdésesek, mivel Balogh 
Józseffel, a Regionális Fejlesztési Tanács elnökével 
telefonon történt egyeztetést követõen derült ki, hogy a fõút 
fejlesztését a Nemzeti Fejlesztési Tervben jóváhagyott 
kiemelt fejlesztések terhére tervezik megvalósítani 
Hangsúlyozta, hogy kormánydöntés van az út 2010-ig 
történõ fejlesztésérõl, amelyet be kell tartatni. 
Vizi Norbert a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. 
képviseletében tájékoztatott, hogy a volt Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium (GKM) elkülönítette a teljes 
tervezési elõkészítési munkák forrását, továbbá döntés-
elõkészítõ tanulmányt készíttet 2008 októberéig. Ennek 
készítõjét közbeszerzési eljárással kiválasztották már. A 
tanulmányban kidolgozásra kerülõ alternatívák közül fog 
dönteni a GKM Közlekedési Koordinációs Központja arról, 
hogy milyen mûszaki tartalommal fog megvalósulni a fõút 
fejlesztése. Az ütemtervvel kapcsolatban elmondta, hogy 
2009 januárjában indulhat a tervezés, 2010. február körül 
lehet jogerõs építési engedély, 2010. május körül kezdõdhet a 
munka és 2012-ben kerülhet sor az átadásra. Ezek a tervezett 
határidõk a meglévõ nyomvonal fejlesztését jelentik. Ha 
elkerülõ szakaszok, nyomvonal korrekciók, vagy új 
nyomvonalak épülnének, akkor további évekkel kell 
számolni. Elmondta, hogy a GYMS Megyei fejlesztések 
közül ez a projekt nem versenyez a 81-es sz. fõút 
fejlesztésével. 
Wimmer József, a Magyar Közút Kht. GYMSM-i 
Igazgatósága részérõl elmondta, hogy a tervezett fejlesztés 
komplex, nagy feladat, ezért az elõkészítés határidõinek 
rövidítésére õ sem át lehetõséget. Elmondta, hogy ha új 
nyomvonalban gondolkodunk, akkor az új összeköttetések 
miatt plusz költségek fognak felmerülni. Ha NATURA 2000-
es területet érint a fejlesztés, akkor pedig minimum 1 év teljes 
vegetációs szakaszt kell vizsgálni a tervezõknek. 
Tájékoztatott, hogy a gyõri bevezetõ szakaszon Gyõr 1, a 
Kht. pedig 2 csomópontban jelzõlámpás forgalomirányító 
rendszert épít ki a 83-as fõút bevezetõ szakaszán. 
Áldozó Tamás, Pápa város alpolgármestere hangsúlyozta, 
hogy a tervezés során ne a jelenlegi forgalmi adatokból 
induljon ki és vonjon le hosszú távú következtetéseket a 
tervezõ. 
A kistérségbõl jelenlévõ, településeiket képviselõ polgár- és 
alpolgármesterek mindegyike hangsúlyozta, hogy számukra 
csakis a települési elkerülõ szakaszokkal megvalósításra 
kerülõ fejlesztés az elfogadható. 
A késõbbiekben további egyeztetésekre kerül sor.
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Megyei elismerésMegyei elismerés
K e r e s z t  K á l m á n  k a p t a  a  
városnapon a „Helyi közösségért 
végzett munkája elismeréseként 
Gyõr-Moson-Sopron  Megye  
e m l é k é r m é t ” ,  m e l y e t  D r .  
Medgyasszay László a Megyei 
Közgyûlés alelnöke adott át. 
Kereszt Kálmán Téten járt általános 
iskolába, Budapesten elvégezte a 
mentõápoló képzõt, majd Gyõrben 
egészségügyi szakközépiskolai 
végzettséget szerzett. Mentõs lett, 
m e r t  m i n d e n  t e t t é n e k  

mozgatórugója, hogy segítsen a másik emberen, a 
rászorulókon. 2006-tól már nyugdíjas, de a mai napig a 
segítõkészség jellemzi tetteit. 1998 óta helyi önkormányzati 
képviselõ, 2002-tõl a város szociális bizottságának a 
vezetõje. 1998 és 2002 között felújított és felújíttatott 4 
útszéli keresztet, amelyek a régi idõk tanúi és a település régi 
határait jelölték.
Kiss István díszkovácsot bevonva terveibe, a Fõ utca és a 
Kisfaludy utca sarkán levõ, volt artézi kút helyén 
elkészítették a díszkutat. A Városháza éke, a kovácsoltvas 
címer és felirat is közös munkájuk eredménye.
2001-ben megalakította a Polgárõrséget, melynek ma is 
vezetõje és mozgatója. Két éve sok elõkészítõ munka után 
újjáalakította a dalkört Hajnalcsillag dalkör néven, melynek 
tagja és szervezõje most is.
A kányahegyi hegyközség vezetõje, ami a szíve csücske.
A helyi Vöröskereszt tevékenységében is aktívan részt vesz. 
Gratulálunk! További feladataihoz sok sikert, jó egészséget  
kívánunk!
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Tavaly  nyáron  Európa  mér tan i  
középpontjában, a lengyelországi 
Suchowolában fúvósfesztiválon vettünk 
részt. Itt tetszett meg a thessaloniki 
Sindos Band-nek a muzsikálásunk, és 
azok is tetszettek, akik muzsikáltak. 
Zenekarunk tagjainak jó kommunikációs 
képességének is köszönhetõen meghívást 
kaptunk az általuk szervezett fesztiválra, 
s ezzel sokak álma valósult meg. Sok 
országban, több helyen játszottunk már, 
de ilyen pazar feltételek között még 
sohasem. Eddig aludtunk iskolai 
osztályteremben, 3 zenekar fiai-lányai 
együtt katonai tornateremben (ez volt a 
legjobb) de tengerparton, négy csillagos 
szállodában még sohasem. Kint létünk 
felért egy luxusüdüléssel: teljes ellátás, 
egész nap szabadprogram, este vagy 
pontosabban éjjel (minden nap két óra 
körül értünk a szállodába) meg azt 
csináltuk, amit szeretünk  muzsikáltunk.
A fesztivál legalább 7 helyszínen zajlott, 
mi 5 helyen játszottunk. Már az elsõ 
koncert után meghívást kaptunk a Lamina 
zenekartól Dél-Görögországba, ami 
„csak” 700 km-rel van messzebb, mint 
ahol most jártunk. Megsaccolni sem 
tudom, hogy ez a fesztivál 50 vagy 100 
millió Ft-ba került. 7 fõ vezetésével, több 
mint 100 ember szervezte a fesztivált, 

kereste a szponzorokat 8 hónapon keresztül. Miért? - hiszen 
nekik ez 10 cent hasznot sem hozott. Valószínû azért, mert 
jót tenni jó. Érezzék jól magukat azok, akik ott muzsikáltak 
vagy éppen hallgatták csak a zenét. Svéd, bolgár, ukrán 
stuttgarti, moszkvai és görög zenekarokkal találkozhattunk, 
illetve a gyep-show-n minden zenekart láttunk, hallottunk 
A 10 milliós Moszkva ifjúsági zenekarával találkoztunk már 
Lengyelországban. Profik zenélésben és a gyep-show-ban 
is. Vezetõjük szerint a fesztiválon 2 jó zenekar volt: õk és mi. 
Jövõre Krétán találkozzunk, mondta, majd õ küldi a címet és 
beajánl minket. Zenekaruk szponzora kinézetre fiatal 
olajmágnásnak tûnik, õk egyébként még egy hétig maradtak 
Görögországban. A stuttgarti zenekar mögött ötezer tanulós 
zeneiskola áll, a bolgár zenekar tagjai zenei középiskolások. 
Ilyen kaliberû együttesek között nagyszerûen megállták 
fiataljaink a helyüket. 
Nagy bizalommal voltak irántunk a rendezõk: a gyep-show-
ban csak a moszkvaiakat tették utánunk. A fõszínpadon, a 
legjobb idõben, szombaton olyan „elõ zenekarok” után, 
mind a svédek és a Dél-görög zenekar tehettük fel az „i” re a 
pontot. A svédek ABBA-t játszottak, a görögök népszerû 
hazai dalokat - amit mindenki ismert -, s ráadásul 
fényhatásokkal, show-elemekkel tupírozták fel mûsorukat. 
Kicsit félve léptünk a színpadra, de már a 2. szám alatt 
folyamatosan ment a taps. Nagy sikere volt táncosainknak is. 
A vasárnapi munkaebéden sok jó véleményt mondtak a 
zenekarról, s jövõre oda mehetünk, ahová csak akarunk, s 
persze amire lesz fedezet. 
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Görög dinnyét ettünkGörög dinnyét ettünk

Az orosz karmester így fogadott bennünket már az elsõ 
napon, magyarul: Jó napot kívánok! Egészségedre! A záró 
partin minden karmestert, egyesületi vezetõt megkerestünk 
a pálinkásüveggel, elismerõen csettintettek nyelvükkel a téti 
pálinkafõzde termékeinek ízlelése után, s megtanulták: 
egészségedre! (Köszönet a finom anyagokért!) Népszerûek 
voltunk a zenekarok között.
Örülök, hogy ott járhattam, ahol az európai kultúra bölcsõje 
ringott. Ezen részen született Nagy Sándor, nevelõje a kor 
legnagyobb tudósa Arisztotelész volt. A róla elnevezett 
fõtéren is játszottunk. Itt ismertette meg a makedónokkal, 
görögökkel Szent Pál apostol a kereszténység tanait. A 
hozzájuk írt két levélben, mely minden keresztény egyház 
szent könyve, méltó keresztény életre buzdította õket.
A millió kávéházzal, kis emberszabású üzletekkel (nincs 
multi!), nagyszerû hangulata van a városnak. Ókori görög, 
római emlékek, a török hódoltság maradványai, gyönyörû 
ortodox templomok fedezhetõk fel a városban. Egy ilyen 
fesztiválnak ára van, nemcsak a rendezõk, hanem a 
résztvevõk részérõl is. Azért, hogy Görögországba 
eljuthattunk 32 évig sokan-sokat dolgoztak, gyakoroltak, 
folyamatosan emelték a zenekar színvonalát. Nyáron is 
minden héten próbáltunk. Nem adják ingyen a sikert! 
Fesztiválokon való részvétel létfontosságú, látni kell, hogy 
mások mit, hogyan csinálnak, s a közösség is így épül. A 
fiataloknak jó nyelvhasználati lehetõség egy ilyen fesztivál, 
kommunikációs képességük is sokat fejlõdik, ami a mai 
világban igen-igen fontos.
Nagyon sajnáljuk, hogy a Bánfi Lajos - aki a zenekarért a 
legtöbbet teszi -, nem volt ott akkor, amikor a babérkoszorúk 
földjén a babért arattuk. Ott volt viszont Kukorelli Gyula. 
Nagy hasznát vettük angol nyelvtudásának, jó 
kommunikációs képességének és még dobolt is.
Az élet nem áll meg, de szebb lett. Két nap pihenõ után újra 
szereplés itthon, gyûjtjük a pénzt a következõ nyári útra.
Árpád fejedelem jó helyen verte fel sátrát a Kárpát-
medencében, itt van hideg is, meg meleg is, de kint még 
éjszaka is 29 fokot mutattak a hõmérõk, a növények 
kókadtak és satnyák.
Az itthoni görögdinnye nem véletlen jobb, mint a görög 
dinnye!

Steszli Tibor
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Kimagasló eredmények az „Apáczai” mérésen 

Miért fénylenek a csillagok?Miért fénylenek a csillagok?
A „Csillagfény” Téti Majorette Egyesületben ez az év is 

hasonlóan az 
elõzõ évekhez, 
sok munkával 
telt. 
A sok munka 
e redménye  a  
siker! 
Márciusban a 
kezdõ csapatok 
v e r s e n y e z t e k  
Mosonmagyar-
óváron. Tõlünk 
a z  e l s õ  é s  

második osztályos csoportok mérhették össze tudásukat. Az 
elsõsök a menettáncban második, a másodikasok harmadikak 
a showtáncban pedig másodikak lettek. Egyéniben Kónya 
Kitti elsõ helyének örülhettünk. A hónap végén volt a 
sporttwirling verseny, amelyet Madocsán rendeztek. Itt 
Király Viktória elsõ, Hunyadvári Klaudia harmadik, Kónya 
Kitti negyedik helyezett lett.
Párosban az országos versenyen Hunyadvári Klaudia és 
Király Viktória hetedik helyezettek lettek. A Golden Girls 
csapat részt vett március 16-án a gyõri Kisfaludy Napokon, 
ahol arany minõsítést kaptak. Áprilisban volt a csapatok 
területi versenye, amelyet Pázmándfalu rendezett. Sok jó 
helyezéssel térhettünk innét haza. A Golden Girls csapat a 
nevükhöz méltóan három elsõ és egy negyedik, a Super Girls 
csapat egy elsõ, egy második és egy harmadik, a Tini Girls 
csapat egy második egy harmadik és egy negyedik hellyel 
térhetett haza. Egyéniben Lampert Tamara Miss Majorette 
címet és elsõ helyet, Csizmazia Petra pedig II. helyet szerzett 
nagy örömünkre.
Májusban Lengyelországban a Bialystoki Nemzetközi 
Versenyen a Golden Girls csapat három második és összetett 
versenyben is mársodik, míg a Super Girls csapat kettõ 
harmadik és összetettben is harmadik helyet ért el. Egyéniben 
Csizmazia Petra IV., Lampert Tamara V. helyezett lett.
Júniusban Oroszlányban vettünk részt az Országos 
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versenyen. Itt a Super Girls csoport IV, a Golden Girls 
csoport V. helyezett lett. Egyéniben Lampert Tamara V., 
Csizmazia Petra IV. hellyel térhetett haza.
A versenyeken kívül számos helyen szerepeltünk nagy 
sikerrel. Legjobban azonban a Városnapunkra készültünk, 
mert meg akartuk mutatni, hogy mennyit fejlõdtünk és nem 
hiába értünk el ennyi szép eredményt. A sok gratulációt és 
elismerõ szavakat köszönjük, hiszen ez ad erõt a további 
munkákhoz.
Az õsz is mozgalmas lesz, mert ekkor kerül megrendezésre 
az egyéni, páros és twirling területi verseny. Novemberben 
pedig az Aranyosok versenyén mutathatjuk be tudásunkat, 
amit Tatabányán rendeznek. 
Természetesen a bálunkra is készülünk új mûsorokkal, 
amelyet november 15-én rendezünk.
Ezúton hívjuk és várjuk az érdeklõdõket a bemutatónkra és 
közös szórakozásra. Czifrik Sarolta

vezetõ
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KÖSZÖNJÜK!
 DE MIT IS?

KÖSZÖNJÜK!
 DE MIT IS?

A Kisalföldben olvastam a Téti Természetvédelmi Egyesület 
egyik vezetõjének a nyilatkozatát: miszerint köszönettel 
tartoznak nekik a tétiek, amiért megmentették Tét Városát a 
téglavetõ rekultivációjától, és a szemétkérdés európai módú 
rendezésétõl.
Azt hiszem illõ, hogy e nemes cselekedet végrehajtóinak 
köszönetet mondjunk!?! 
Köszönjük Téti Természetvédelmi Egyesület! 
És köszönet azoknak a polgároknak, akik aláírásukkal 
támogatták e „nemes” ügyet! 
Ez a nemes cselekedetük sokba fog még kerülni nekünk! De hát 
nem úr, aki nem pazarol, és nem használja ki az ingyenes 
lehetõséget. Remélem, ha Tét városát kötelezni fogják a 
téglavetõ rendbetételére, a Természetvédelmi Egyesület, és a 
támogatói  (az aláírók) fogják elõteremteni  a költségét, és nem a 
lakosság többi tagjától várják, hogy helyt álljon az õ úri 
passziójukért!

Zsolnai Ferenc
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lehetõséget. Remélem, ha Tét városát kötelezni fogják a 
téglavetõ rendbetételére, a Természetvédelmi Egyesület, és a 
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Zsolnai Ferenc

Az Apáczai Kiadó több éve értõ olvasásmérést végez az ország több ezer iskolájában. A 2007/2008-as tanév végén 4142 
osztály vett részt ebben a mérésben. Iskolánk négy osztállyal, az elsõ a. és elsõ b., a második a.  és második b. osztályokkal 
vett részt ezen a mérésen. Ennek az eredményeirõl szeretném tájékoztatni az érintett szülõket, egyben városunk minden 
polgárát.

Büszkék lehetünk, és vagyunk is tanítóinkra. Ismét bebizonyították, hogy kis tanítványaik tudnak olvasni, csak ahhoz úgy 
kell tanítani a betûvetésre és az értõ olvasásra õket, mint amilyen színvonalon kollégáim végzik oktató-nevelõ munkájukat. A 
szülõk nevében is szívbõl gratulálok az elért eredményekhez, további sikeres munkájukhoz pedig sok-sok türelmet, kitartást 
és jó egészséget kívánok. Boros Zoltán   KKÁMK igazgató
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A Téti Vöröskereszt A Téti Vöröskereszt O v i s   h í r e k !O v i s   h í r e k !„Elmúlt, mint száz más
Pillanat,
De mi tudjuk: mégis
Múlhatatlan
Mert szívek õrzik, nem szavak.”
(Nagy László)

Szeptember elseje sokak számára nagy 
nap volt. 36 „öreg” óvodástól búcsút 
vettünk, és elkísértük õket életük egy 
másik jelentõs állomásához  az iskolába. 
Reméljük, jó szívvel emlékeznek óvodás 
éveikre, pajtásaikra, óvónénijükre. 
Ezután is szeretettel várjuk õket. Nagy 
öröm nekünk,ha régi óvodásaink 
meglátogatnak bennünket, sikereiket, élményeiket megosztják velünk.
Nem csak tõlük búcsúztunk, hanem sokak volt óvónénijétõl, kollégánktól Giczi 
Sándorné Marika óvónénitõl. 38 évig dolgozott a téti óvodában. Szeretettel, 
mosolyogva gondozta, oktatta és indította útra a legkisebbeket. Az elsõ óvodásai már 
családos emberek, és szívesen bízták gondjaira gyermekeiket. Mindig szeretettel 
mesélt volt óvodásairól; a vidám, vagy néha nehéz napok emlékeirõl. Nyugdíjas 
éveihez jó egészséget, és sok boldogságot kívánunk.
Augusztus utolsó hetében megérkeztek az új kisgyerekek. Nem voltunk ismeretlenek 
egymásnak, mert év közben baba-mama klub keretében már találkoztunk. Játszottunk 
együtt a tornateremben, a csoportszobában, és kipróbálhatták az udvari játékokat is. A 
nyár folyamán a leendõ ovisoknak képeslapot küldtünk, melyben megírtuk, hogy 
nagyon várjuk már õket az óvodába.
A csoportok elosztása:
     Halacska : vegyes életkorú csoport      28 fõ
     Nyuszi :    kis-középsõ csoport            27 fõ
     Süni:         vegyes életkorú csoport      29 fõ
     Csiga:        kis-középsõ csoport           28 fõ
     Katica:      nagycsoport                        23 fõ
     Bölcsõde:                                            17 fõ
  A „régi” ovisok nagy része a nyáron nem járt óvodába, s a sok hetes kiesés még a már 
megszokott környezetben is elbizonytalaníthatja a gyerekeket. Az újonnan érkezõ 
kicsik különbözõ érzelmekkel fogadják az új helyzetet. Az óvodát nagyon váró, 
legjobban elõkészített gyereket is megzavarhatja az új környezet. A szülõktõl való 
elválás nagyon nehéz. A kicsiknek 
általában 2-3 hétre van szükségük az 
óvoda elfogadásához.  Ebben az 
idõszakban mindenfaj ta  érzelmi 
megnyilvánulás természetes. Reméljük, 
hogy a kezdeti nehézségeken a szülõk és a 
gyerekek is hamar átesnek, és örömmel 
jönnek az óvodába.
  Az idei tanévben is színes programokra, 
vál tozatos  tevékenységekre  van 
lehetõség. A tervezett foglalkozások: 
német nyelv, zene-ovi, néptánc, 
majorette, báb és drámajáték, tánc, 
dzsúdó, játékos torna, hittan. A játékos tevékenységek során fejlõdnek a gyerekek 
értelmi képességei. A gyerekek vonzódnak a meséhez, a zenéhez, az alkotó 
tevékenységekhez, a változatos mozgásformákhoz. A szülõk felelõssége a választás, a 
gyerekeket nem szabad túl sok kötöttséggel túlterhelni, mert az óvodás korú gyerek 
elsõdleges tevékenysége a  JÁTÉK.
  Az óvodába járó gyerekeket nagy meglepetés érte! A nyuszi csoportosok terme - ami 
a reggeli gyülekezõnek és a délutáni családi napközinek is helyet ad  az óvónénik és a 
gyerekek legnagyobb örömére megújult. Köszönetet szeretnénk mondani a beépített 
szekrények lefestéséért Lenk Renének. A teljesen új, modern, esztétikus berendezések 
egy sikeres pályázat eredményeképpen szépítik óvodánkat.
  Bízunk benne, hogy a többi csoport is folyamatosan megújul, és még esztétikusabb 
életteret tudunk nyújtani óvodásaink mindennapi életéhez.

Soósné Drobenák Tímea
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A Vöröskereszt Téti 
Szerveze te  úgy  
határozott, hogy a 
b e f o l y t  
pénzadományokból 
a város sokszoros 

v é r a d ó i n a k  e g y  c s e k é l y  
a j á n d é k k a l  ( e m l é k k e l )  
kedveskedik, illetve köszöni meg 
azt az áldozatot, amit a köz javára 
h o z t a k .  Ta l á n  n e m  k e l l  
hangsúlyozni mit jelent az, mikor 
vérükkel segítenek a rászoruló 
embertársaikon. A Téti Városnap 
volt a megfelelõ alkalom a 
köszönetnyilvánításra, és az 
ajándékok átadására. 

Akiknek kiemelten köszönettel 
tartozunk: 60*véradó: Kiss 
Miklós. 50*véradó: Csengei 
Kálmán, Dezsõ Zoltán, Fekete 
László, Ihász István, Goda Dániel. 
40* véradó:Katona Imre, Gyökér 
Pálné, Balogh Lajos, Kiss György, 
Baranyai László, Boros István, 
Kovács Zoltán, Meretei István, 
Pintér Miklós, Szabó Gábor, 
Szabó József.  30*véradó: Borsó 
László, Bezselics Zoltán, Lévai 
Károly, Simon Tibor, Trombitás 
Sándor, Élõ Zoltán, Bognár Jenõ, 
Borbély Nándor, Csete Sándorné, 
Ihász Sándor, Lencse Jenõ, Nagy 
Balázs, Novák Miklós, Papp Béla, 
Pusztai Sándor, Réhberger Ferenc, 

Sarmon Gyula, Sulyok 
Lászlóné, Visi Tiborné. 

A Téti Vöröskereszt 
nevében ezúton kívánok jó 
egészséget minden tisztelt  
véradónak, és minden kedves 
olvasónak!
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Köszönet a véradóknak!Köszönet a véradóknak!

Zsolnai FerencZsolnai Ferenc

Önzetlen segítõk

Köszönet Bognár Laci bácsinak, 
aki mindig gyorsan megjavítja az 
elromlott  konyhai  gépeket .  
Köszönjük Zsolnai Mariannak, aki 
a Vöröskereszt téti szervezetén 
keresztül juttatott takarító szettet. 
Köszönet az új óvodások szüleinek 
Bilisich és Flech családnak, hogy 
örömet szereztek a gyermekeknek.

Óvónénik
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Honfoglaló tábor Honfoglaló tábor 
A tanév végén Honfoglaló tábort hirdettünk az elsõs, másodikos gyerekeknek. 
Több mint 25-en jelentkeztek, így 2-szer egy hetet töltöttünk a Marcalparti 
vadászházban.
A napjainkat beszélgetéssel indítottuk, majd mondákon keresztül ismerkedtünk a 
múlttal, õseink útjáról, a Kárpát-medencében történõ letelepedésükrõl, a 
kalandozásokról olvastunk. 
Minden nap új dolgokat alkottunk, és próbáltuk magunkat beleképzelni elõdeink 
életébe.
Hétfõn ruhát készítettünk batikolással, melyben nagy segítségünkre volt Langné 
Balázs Ilona. Délután új játékokat játszottunk, majd krumplit hámoztunk, vágtunk, 
melybõl szárítás (5 nap), festés után különleges nyaklánc, karkötõ készült.
Kedden süveget varrtunk a gyerekekkel, amelyet dombormintás fémlemezekkel 
díszítettünk. A nagy meleg ellenére mindenki viselni akarta. Délután a 
papírmerítést próbáltuk ki, a napon száradtak az elkészült lapok, majd 
megismerkedtünk a székely-rovásírással is. A gyerekek a hét vezér nevét már le is 
tudták írni, sõt saját nevükkel is próbálkoztak.
A szerdai kézmûves foglalkozáson Ilike néni vezetésével szõttünk kis terítõket, 
zsebkendõtartókat készítettünk.
Délután a Környei házaspár nyûgözte le a táborozókat. Miki bácsival íjászkodtak 
saját készítésû csodaszarvast ábrázoló céltáblára; Gerti nénivel pedig bõrbõl 
pénztárcát, karkötõt, bicskatartót fûztek a mindig lelkes gyerekek. A nap végét az 
íjászverseny jelentette, melyben a legügyesebb csapat oklevelet kapott.
Csütörtökön már volt ruhánk, fejfedõnk, bõrtarsolyunk, így már csak egy ló 
hiányzott. Seprûnyélbõl, kartonpapírból paripát varázsoltunk, amivel aztán a 
csodaszarvas nyomába eredtünk, ahogy Hunor és Magor tette; bebarangoltuk a 
környéket. A túra során a kis honfoglalóknak „titkosírással” (rovásírással) íródott 
lapokat kellett csapatonként összegyûjteniük. Visszaérve a vadászházhoz a 
csapatok megfejtették a szavakat, majd mondattá alakították azokat. A megfejtett 
mondatokból összeállt a csodaszavas története.
Délután elõkerült az agyag, edényeket, apró szobrocskákat készítettünk.
Pénteken, az utolsó nap délelõttjén kukoricacsuhéból formáztunk Ilike nénivel 
csodaszép babákat, majd a hét elején elõkészített krumplit, ami mostanra száradt ki, 
megfestettük, és nyaklánccá, karkötõvé fûztük fel. A merített papírok is kiszáradtak 
ekkora már, amibõl aztán a mondákat tartalmazó szöveggyûjtemény borítója lett.

A tábor zárásaként a nap végén a szülõknek rendeztünk egy kis kiállítást, öröm volt 
látni a boldogságtól, a sikerélményektõl sugárzó kis arcokat, amint megmutogatták 
alkotásaikat.
A táborban szerzett ismereteiket az év folyamán a tananyag feldolgozása során 
hasznosítani fogjuk.

Geli néni és Ági néni
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A szerdai kézmûves foglalkozáson Ilike néni vezetésével szõttünk kis terítõket, 
zsebkendõtartókat készítettünk.
Délután a Környei házaspár nyûgözte le a táborozókat. Miki bácsival íjászkodtak 
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mondatokból összeállt a csodaszavas története.
Délután elõkerült az agyag, edényeket, apró szobrocskákat készítettünk.
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A tábor zárásaként a nap végén a szülõknek rendeztünk egy kis kiállítást, öröm volt 
látni a boldogságtól, a sikerélményektõl sugárzó kis arcokat, amint megmutogatták 
alkotásaikat.
A táborban szerzett ismereteiket az év folyamán a tananyag feldolgozása során 
hasznosítani fogjuk.

Geli néni és Ági néni
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„1858. február 11-én Bernadette a franciaországi Gave folyócska közelében, egy barlangban 
sugárzó fehérbe öltözött nõi alakot látott, aki szótlanul rámosolygott, majd eltûnt. A szép ismeretlen 
három nap múlva újra megjelent, és ettõl kezdve július 16-áig bezárólag még további 16 
alkalommal. Február 18-án, a harmadik találkozás alkalmával már meg is szólította a lányt, és 
február 25-én megmutatta a gyermeknek a barlang lábánál lévõ rejtett forrást. Március 26-án a 
Szûzanya megnyilatkozott elõtte. Többször is felszólította, hogy menjen a falu papjához, és mondja 
meg neki, hogy építtessen templomot a forrás mellé, és tegye zarándokhellyé.

Bernadette elbeszélését hitetlenség fogadta, de a lány a legszigorúbb kihallgatások alatt is 
ragaszkodott kijelentései igazságához. Ezután pedig a forrás mellett valóban csodálatos 
gyógyulások szemtanúja volt a falu népe. A csodák világhírûvé tették a helyet. Ma Lourdes a világ 
legnagyobb Mária-búcsújáró helye, a reménység forrása, ahol még ma is sok ember meggyógyul az 

itt fakadó víztõl, a tudomány pedig nem talál erre magyarázatot. (Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Bernadette_Soubirous)

Lourdesi zarándoklat

Az elmúlt évben Olaszországban, Rómában vehettünk 
rész t  zarándokúton,  ebben az  évben pedig  
Franciaországba, - a jelenések 150. évfordulóján - 
Lourdesbe jutott el a téti, rábacsécsényi és 
rábaszentmihályi hívek egy csoportja, 
Egy zarándokutakat szervezõ utazási iroda biztosította 
számunkra az idegenvezetõt, aki nagyon alapos 
felkészültségét bizonyította, amikor a Lourdes-ba vezetõ 
úton folyamatosan, az országokon, tájegységeken 
áthaladva, az éppen aktuális földrajzi, történelmi, irodalmi 
tudnivalókkal, a magyarokhoz, magyarsághoz fûzõdõ 
kötõdésekkel ismertetett meg bennünket. Õk szervezték 
meg azt is, hogy lelki vezetõink melyik napon hol tartanak 
szentmisét. Az ausztriai Sankt Paul im Lavanttal bencés 
apátság templomában volt az elsõ alkalom. A délutáni 
órákban értünk oda az olaszországi Jesolóba, ahol tengeri 
fürdésre is volt lehetõségünk.
Második napon Velencébe hajóztunk, ahol a Szent Márk 
bazilikában tartott szentmise után megnézhettük a 
környéken lévõ épületeket, a Dózse palotát, a sóhajok 
hídját, láthattuk a gondolásokat. 
Továbbindultunk, a Pó folyó völgyében, majd az olasz 
Riviérán áthaladva érkeztünk pihenõhelyünkre San 
Remo-ba. A harmadik napon kora reggeli indulás után a 
francia Riviérán Marseille volt a következõ állomás. A 
hajósok temploma a Notre-Dame de la Garde-bazilika volt 
az aznapi szentmise helyszíne. A templom mellõl 
gyönyörû kilátás nyílt a hihetetlenül kék tengerre, a régi 
kikötõre, és If szigetére, Monte Cristo várbörtönére. Este 
késõn érkeztünk Lourdesba.
A negyedik napon korán reggel mentünk a Massabielle 
barlang elé, ahol a többi magyar zarándokkal együtt 
vehettünk részt magyar nyelvû szentmisén. Nap közben 
megnéztük a Szeplõtelen fogantatás templomát, a 
Rózsafüzér bazilikát, a Kriptát, a Bernadett templomot, a 

25 000. ember 
b e f o g a d á s á r a  
a l k a l m a s ,  X .  
Piusról elnevezett 
f ö l d a l a t t i ,  
v a s b e t o n b ó l  
készült bazilikát, 
amelyet a 100. 
é v f o r d u l ó r a  
építettek. 
Végigjár tuk a  
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keresztutat, a 10. állomásnál egy emléktáblát láttunk, 
annak bizonyítékaként, hogy ez a stáció magyar 
katolikusok adományából épült 1912-ben. Délután 
Bernadett életének helyszíneit látogattuk meg. Este a 
körmenetben a tolókocsik megdöbbentõen hosszú sorát 
egyenruhás önkéntes segítõk húzták. A körmeneten részt 
vevõ anyanyelvükön énekelték a lourdes-i éneket, az ave-
nál magasba emelt sok- sok ezer gyertya fénye világított. A 
résztvevõk betöltötték a templomok elõtti óriási teret. (Ez 

naponta így van!)
Ötödik napon a korai 
szentmise után, aki eddig 
még nem vett a csodatévõ 
forrásvízbõl, az még 
m e g t e h e t t e ,  m a j d  
elindultunk hazafelé.
Megálltunk a tv-bõl már 
jól ismert Cannes-ban, 
sétáltunk a tengerparton a 
pálmafák alatt, láttuk a 
l u x u s h a j ó k a t  a  
tengeröbölben. A San 
Remo-ban töltött éjszaka 

után Pádua felé vettük az irányt, ahol délután Szent Antal 
templomában volt az utolsó állomás. Késõ este értünk 
Magyarországra.
Köszönjük Kántor Antal kanonok úrnak és Szarka Gábor 
rábaszentmihályi plébános úrnak hogy lehetõvé tették 
számunkra ezt az utazást.
Külön köszönjük, hogy néhányan, - akik az evangélikus 
gyülekezethez tartozunk - részt vehettünk ezen a 
zarándokúton. Langné Balázs Ilona 
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Rába parti Lovasklub 
S. E. 

bemutatkozása
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bemutatkozása

Egyesületünk 2002-ben alakult 10 fõvel, napjainkban 19 tagot 
számlálunk. A lovasklub tagjai Kisbabot, Bodonhely, Egyed, 
Bágyogszovát, Csorna, Rábaszentmihály, Rábapordány  és 
három fõ téti taggal mûködik. A lovassport nem olcsó, a tagok 

tagdíjjal járulnak hozzá a mûködéshez, de 
kapunk támogatást az önkormányzatoktól és 
a  l o v a s h a g y o m á n y o k a t  s z e r e t õ  
szponzoroktól  is .  Célunk a  lovas  
hagyományok felelevenítése és fellendítése. 
Ebben az évben Veszkény, Rábaszentmihály, 
S o p r o n n é m e t i ,  P á s z t o r i ,  E g y e d ,  
Rábacsécseny, Bodonhely, Kisbabot, 
Bágyogszovát és Tét falunapjait és közösségi 

rendezvényeit színesítettük programunkkal. Versenyeink 
összetettek a lovas ügyességi versenyt a nyeregben ülõ 
lovasoknak, vagyis a lóhátasoknak szervezzük. Az akadály ill. 
a maratonhajtásban a fogathajtók vethetik össze ügyességüket, 
ezenkívül a vadászhajtásban a gyorsaságukat mérhetik össze a 
fogatok és a lovak.
Az egyesületünk saját lovas pályával is 
rendelkezik, amely Kisbaboton nagyon 
szép és idilli környezetben a Rába 
hullámtérben található. Az egyesületi 
tagjaink összesen 37 lóval és 8 fogattal 
rendelkeznek. A téti Városnapon 22 
fogat mérte össze a tudását az 
akadálypályán, és 10-en pedig lóháton 
küzdöttek az elsõ díjért. Versenyünkre 
nemcsak a megyénkbõl, hanem Vas 
megyébõl is érkeztek fogatok megtisztelve rendezvényünket. 
Köszönet a verseny támogatásáért: Tét Város Polgármesteri 
Hivatal, Kisfaludy Panzió, Kukorica csárda, Molnár hús kft., 
Szabó Ferenc polgármester úr, Kereszt Kálmán képviselõ úr, 
Molnár Sándor kádármester úr, Polgár Lászlóné téti állateledel 
bolt. Valamint köszönet mindazoknak, akik a pályaépítésben 
segítettek, és a versenyen nézõként részt vettek.

Tisztelettel: a Rába Parti Lovasklub vezetõsége 
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A szélkerék- és téglavetõ ügy 
tanulságai
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Amire már tavasszal is figyelmeztettem a hulladéktelep elleni 
aláírásgyûjtõket, az most bekövetkezett. Nem épül átrakó, de 
hulladékudvar sem, és a rekultiváció is elmarad! Több, mint 
300 millió Ft biztos pénzt, támogatást dobtunk ki az ablakon. 
Hogyan tovább? Sok a kérdés, a válaszokban rengeteg a 
ha…...
Rekultiváció - de mibõl? Ha majd újra írnak ki pályázatot, ha 
majd nyerünk. 
És az elnyert összeg mire lesz elegendõ? A szeméthegyek 
teljes, vagy csak egy részének az eltakarítására? Vagy csak a 
terület elegyengetésére és befüvesítésére? De akkor a 
többtonnányi szemét még a földben marad, tovább szennyezve 
a környezetet!
Hulladékudvar hiányában minden feleslegessé vált lim-lom 
elszállításáért fizetni kell. Ez többletkiadást jelent a 
lakosságnak, az egész közösségnek! 
Vagy marad a bevált módszer? A város határa, erdõk, 
árokpartok? Igaz, hogy ingyen szabadul meg a szeméttõl a 
polgár! De akkor hány és hány „kistéglavetõ”problémáját kell 
majd a jövõben a köz pénzébõl kezelni, megoldani?
Tanulsága a szélkerék- és téglavetõ ügynek is van.
Amit már régóta mondok és kérek:
A lakosságot mindenrõl idõben, nyíltan, õszintén kell 
tájékoztatni. 
Biztosítani kell a lehetõ legszélesebb nyilvánosságot a Városi 
TV-ben, a helyi újságban, a megyei napilapban. 
Legyen párbeszéd a lakosság és a városvezetés között. 
Ne kész tényekkel szembesüljenek a polgárok. Kapjanak 
lehetõséget arra, hogy már a tervezéskor, az elõkészítések 
során elmondhassák aggodalmaikat, véleményüket. 
És mindez csak a polgármester és a képviselõk hozzáállásán, 
elhatározásán múlik!
Végül egy jó tanács és kérés a Természetvédõ Egyesület 
Vezetõségének és Tagjainak:
A halastó ügyében ne feledjék megkérdezni azt a több mint 
3000 téti polgárt, akik a tiltakozó íveket nem írták alá. A 
hulladéktelep helyett õk is halastavat, vagy valami mást 
képzelnek a területre?
Várom, várjuk javaslataikat, ötleteiket a „kistéglavetõk” 
felszámolására is.
Eredményes együttgondolkodást kívánok mindannyiunknak!

Rendes Róbertné képviselõ
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Egy fa megmentése!Egy fa megmentése!
A város szélén, a köves dombon áll egy nagyon szép 
öreg tölgyfa. A korát úgy kétszáz-kétszázötven évre 
becsülik. Formája szerint a fajtája dísze lehet. Pár 
éve még egy puszta legelõ vette körbe a magányos 
óriást, aki úgy nézett ki a réten, mint nyáját vigyázó 
pásztor. Árnyékában delelt a gulyás, és a csorda. A 
legelõt megvették, felszántották és bevetették. Az 
öreg tölgy a búzamezõ közepére került. Az új 
tulajdonosnak útjába volt a fa, és ki akarta vágni, de 
törvénytisztelõ ember lévén engedélyért 
folyamodott a körzeti Erdõfelügyelethez. A 
felügyelet munkatársa próbálta lebeszélni a gazdát a 
kivágásról, ezzel megmenteni a jobb sorsra érdemes 
fát, de a gazda hajthatatlan volt, mert hogy a fa útban 
van a kombájnnak Mivel nem összefüggõ erdõrõl, 
van szó, a felügyelet nem tilthatta meg a kivágást. 
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Ekkor kereste meg a körzeti felügyelõ: Kórodi Sándor a 
Polgármesteri Hivatalt, és kért meg engem is, segítsünk. Ne legyen 
az öreg fa a fûrész martaléka. A jegyzõ intézkedett, és ideiglenes 
védelem alá helyezte a fát, továbbá intézkedett a végleges 
védelemrõl, amit a képviselõ testület hagy jóvá a rendezési terv 
keretén belül. Eddig a történet, ami lehet sokak számára nem jelent 
semmit, hiszen csak egy fáról van szó, de ha belegondolunk hány 
embernek nyújtott árnyat ez alatt a kétszáz év alatt, és még hánynak 
fog az eljövendõ évszázadokban? Utódaink becsülni fognak 
bennünket,  ha sok ilyen ajándékot hagyunk rájuk!

Zsolnai Ferenc
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Szeretettel hívjuk városunk lakosságát az-

1956-os forradalomra emlékezve- 
a Mûvelõdési Ház nagytermében,

002008. október 22-én (szerdán) 17  
órakor tartandó ünnepségre, 

majd az azt követõ gyertyás felvonulásra és 
koszorúzásra az Ifjúsági Parkban található 

kopjafánál.
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