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Megzavarodott világban élünk. Válság van a 
pénzügy területén, a gazdaságban, de ami a 
legborzasztóbb az emberi kapcsolatokban is. A 
család, ami korábban minden kapcsolat alapja 
volt, ahova a legnagyobb bajok esetén is 
fordulni lehetett, nagyon sok helyen válságban 
van. A baráti kapcsolatok az érdekek szintjére 
süllyedtek és nem élik túl a legkisebb 
megpróbáltatást sem. A munkahelyeken a régi 
kollegialitást a munkahely féltés szint semmivé 
tette, a munkatársak pár száz forintnyi 
bérkülönbség esetén szembefordulnak 
egymással és ellenséggé válnak. A hazugság 
megszûnt bûnnek lenni.
Katasztrófák vannak a természetben, árvizek, 
tûzvészek, terrortámadások, sok ártatlan életet 
követelnek, de a legborzasztóbb az, ami a 
gyermekekkel történik és történhet. Áruba 
bocsátják, megölik és meggyalázzák õket, 
sajnos nem csak az idegenek, hanem családon 
belül is sok az erõszak. Az ember néha rosszabb 
tud lenni az állatnál.
Ami brutalitást a felnõttek megengednek 
maguknak, azt a gyerekek egymással, de a 
felnõttekkel szemben is elkövetik, pedig a 
Bibliában Márk evangéliumában olvashatjuk: 
(Márk 42) „Aki pedig megbotránkoztat egyet e 
kicsik közül, akik hisznek bennem; jobb volna 
annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a 
tengerbe vetnék”.
Évek óta várjuk a pozitív változást, de a fertõ 
egyre nagyobb és mélyebb. Mindenki tudja, 
hogy a várakozás kevés, mindenkinek magának 
és magában kell elkezdeni a jobbá válást, mert 
ha megvan mindenkiben a jó iránti akarat, akkor 
lehet együtt elindulni és elutasítani ezt az egyre 
élhetetlenebb világot. Ha sokunknak lesz 
mersze kimondani, hogy elég, akkor 
számolhatunk azzal, hogy követõink is lesznek 
és elhiszik, hogy másként is lehet élni.
Tudom, most ez még nagyon nehéz, mert aki 
szelíd és megbocsátó azt bolondnak tarják, aki 
õszinte és a jót akarja, az álmodozó, aki nem 
használja ki az embereket, az élhetetlen, aki 
nem harácsol és csal, és nem segít a másiknak 
gyûlölni, az balga.
Mennyivel szebb élet az, amit szeretetben 
élünk, ahol természetes a másik tisztelete, 
megbecsülése, ahol elfogadjuk, hogy tévedni 
emberi dolog és segítjük azt, aki megbotlott, 
hogy minél elõtt talpra álljon.
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Az advent a várakozás és felkészülés ideje. 
Nagy szükség lenne arra, hogy a lelkünket 
kitisztítsuk, szembe nézzünk önmagunkkal. Ha 
nem is tudjuk annak, akit megbántottunk 
kimondani azt, hogy bocsáss meg, ne haragudj, 
legalább magunkban mondjuk ki. Szükség van 
erre, mert e nélkül hiába van ott a karácsonyfa, 
az ajándék, ha belül nincs béke, nincs ott a 
megszületett Jézus, akkor a karácsony csak 
fenyõünnep. Eleink oly szépen élték meg 
ezeket a napokat, hogy érdemes lenne azt 
feleleveníteni. A gyermekek betlehemezése a 
várakozásukat tette széppé és tanította 
számukra a szereplést, annak sikerét és 
élményét, hiszen színdarabot tanultak, 
játszottak és rendeztek. Átélték a pásztorok 
hitét és örömét, a karácsony varázsát és azt is 
megtanulták, hogy az ajándék nem az árától 
értékes, hanem a benne rejlõ szeretettõl. A 
szerényebb ajándék mellett az igazi családi 
együttlét, beszélgetés és egymás megértése, 
végighallgatása, a segítés és figyelmesség a 
fenyõillatú szobában talán nagyobb élményt ad 
a gyermeknek és felnõttnek, mint az egész 
ajándékhalmaz.
A megszületõ Jézus adjon minden jóra 
törekvõnek segítséget, ahhoz, hogy a megértés 
és megbocsátás, valamint az Isten és Ember a 
szeretet legyen mindennapjuk éltetõje.
Ha ez megvalósul, akkor az elkövetkezõ év 
minden nehézségét könnyebben vészelhetik át, 
amelyhez kívánok jó egészséget és sok sikert!
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Advent van. Az elcsendesedés, várakozás, 
készülõdés idõszaka. A négy vasárnap ennek 
tudatában telik el.
„Város az urat, várja lelkem és bízom 
ígéretében”  (Zsolt. 130-5).
Az adventi kavargás, kivilágított utcák, zsúfolt 
bevásárlóközpontok az ünnep elõjelei. Égõ 
sz ínes  gyer tyákkal ,  cs i l lagszórókkal ,  
fényfüzérekkel egymást szinte túllicitálva 
igyekezünk a négy hetet fényessé varázsolni. A 
gyermekek szemében és arcán már ott ragyog a 
karácsony közelségének fénye. Mit is jelent 
számunkra a fény? Sokat. Sötétben kevésbé 
vesszük észre a veszélyt, oldja a várakozás 
feszültségét, segít az éber vigyázásban a pozitív 
jelzésekre figyelésben. Most amikor az 
ünnepekre készülés idõszakában vagyunk 
gondolunk e arra, hogy a fény, a csillogás semmit 
sem ér, ha Pál apostol 
szerint:
„Ha szeretet nincs 
bennünk
Olyanná leszünk,
 mint zengõ érc
És pergõ cimbalom”
Rohanó világunkban nem érünk rá egymásra 
figyelni. A napi gondok, az anyagi javak 
megszerzése kerül elõtérbe. Elvesztettük az utat 
Isten felé és nem találunk vissza, „Boldogságból 
elégtelen” olvashattuk a Kisalföld hasábjain 
2008. november 25-én. Boldogságképünkben az 
anyagi javak dominálnak, pedig nem feltétlenül a 
drága ajándékokban kell keresni. A közösségi 
kapcsolatok kevésbé vannak jelen. Kivétel az 
óvodások, iskolások és a nyugdíjasok egy része. 
Örömünkre szolgál, hogy a közösségi találkozók 
szervezõi Langné Balázs Ilona és Vámosiné 
Wurm Mária mindent megtesznek azért, hogy az 
összejövetelek érdekesek, hangulatosak és 
nívósak legyenek. Marika videóra veszi a 
rendezvényeket szerkeszti és minden kedden és 
szerdán vetí t ik azok részére,  akik a 
rendezvényen nem tudtak részt venni, vagy azok 
részére, akik ismét látni szeretnék azt.
Híradásuk kiterjed a már tízenhárom éve, 
negyedévente kiadásra kerülõ Szülõföldem helyi 
újságra is. Ebbõl az Önkormányzat által 
ingyenesen a település lakosságának juttatott 
írott sajtóból is tudomást szerezhetnek 
településünk lakói kis városunk történéseire. 
Köszönjük fáradhatatlan munkájukat. 
A Hagyományõrzõ Egyesület nevében kívánjuk, 
hogy a 2008-as év a 
várakozás idõszaka a 
karácsonyi készülõdés 
teljen megértés és béke 
jegyében.
Egészségben gazdag, 
kellemes karácsonyt és 
eredményes, sikeres új 
esztendõt kívánunk a 
város lakóinak.

Kiss Lászlóné
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Sokszor elgondolkodom, vajon megéri- e jó embernek lenni? 
Nem tudom!
Édesanyám sokszor elhangzott polémiája motoszkál bennem, tudniillik 
érdemes-e tisztességes, becsületes embereket nevelni, (EMBER nem úgy 
születik, az ember az nevelõdik!) akik, aztán nem tudnak ököllel, 
könyökkel harcolni: vélt, vagy valós igazukért. Nem tudnak csalni, lopni, 
ügyeskedni, másokon lélektelenül átgázolni. Ha valami rosszat tettek 
ellenünk, akkor édesanyám önmagát okolta: miért nem zsiványnak, 
törtetõnek nevelt bennünket, és miért jó embernek? Késõbb azután 
megnyugodva mondta: „a felemelt tekintet mindennél többet ér!"
Közeleg a karácsony, a szeretet ünnepe. Ebben a pár napban az emberek 
szeretik egymást. A sértõ, a rosszattevõ elnézést, talán bocsánatot is kér. A 
sértett, megalázott, becsapott semmibe vett ember, úgy érzi megjavult a 
világ, és õ is teljes jogú embernek érezheti magát, és kéz a kézben, egymást 
segítve fogunk tovább élni. Elmúlnak az ünnepek. A világ visszatér a régi 
kerékvágásba. A törtetõ tovább gázolja, aki eléje kerül, a csaló, a 
szélhámos is tovább szedi az áldozatait. Az ünnep hozta barátságok is 
lassan elfelejtõdnek. Csak a szentimentális ember várja az új Karácsonyt, 
hogy majd azután tartósan megmarad a jóság, a szeretet. 
Ezért neveltem én is jó, becsületes, embereket (gyerekeket); bízva benne, 
hogy eljön az a KARÁCSONY! Zsolnai Ferenc
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kerékvágásba. A törtetõ tovább gázolja, aki eléje kerül, a csaló, a 
szélhámos is tovább szedi az áldozatait. Az ünnep hozta barátságok is 
lassan elfelejtõdnek. Csak a szentimentális ember várja az új Karácsonyt, 
hogy majd azután tartósan megmarad a jóság, a szeretet. 
Ezért neveltem én is jó, becsületes, embereket (gyerekeket); bízva benne, 
hogy eljön az a KARÁCSONY! Zsolnai Ferenc

Zenekar hírei
Szeretettel várjuk városunk lakóit 
2008. december 21-én 16 órakor 

Karácsonyi koncertre a Mûvelõdési Házba!
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2009. január 31-én 19 órai kezdettel tartja a 
Téti Ifjúsági Fúvószenekar hagyományos Zenekari bálját a 

tornacsarnokban.
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A Téti Ifjúsági Fúvószenekar köszöni a 
zeneszeretõ pártfogóknak a 

2008-as évben nyújtott támogatást és 
mindenkinek

Kellemes Karácsonyi ünnepeket és 
Boldog Új Évet kíván!

F e l h í v á sF e l h í v á s
2009. tavasszal a múzeumban gobelin kiállítást rendezünk. Akik 
szívesen bemutatkoznának munkáikkal, jelentkezzenek Rasek 

Sándornál, 461-306-os telefonon, vagy a Mûvelõdési házban (Fõ u 80) 
462-193, ill. a 20/324-69-07 telefonszámokon.

A gobelinvarrással foglalkozók részére (nemcsak 
azoknak akik kiállítanak!) egy klubot szeretnénk 

létrehozni. Az 
érdeklõdõk a fenti 

telefonszámok 
valamelyikén 

jelentkezhetnek. 

Langné Balázs Ilona

2009. tavasszal a múzeumban gobelin kiállítást rendezünk. Akik 
szívesen bemutatkoznának munkáikkal, jelentkezzenek Rasek 

Sándornál, 461-306-os telefonon, vagy a Mûvelõdési házban (Fõ u 80) 
462-193, ill. a 20/324-69-07 telefonszámokon.

A gobelinvarrással foglalkozók részére (nemcsak 
azoknak akik kiállítanak!) egy klubot szeretnénk 

létrehozni. Az 
érdeklõdõk a fenti 

telefonszámok 
valamelyikén 

jelentkezhetnek. 

Langné Balázs Ilona

2008. december 20 - 2009. január 4-ig a múzeum zárva tart. 
Elõzetes telefonos bejelentkezés esetén az ünnepek alatt is 

látogatható. 
Telefon: 96/461-360; 06/20-324-6907

AdventAdventAdvent
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 A d v e n t  t ö r t é n e t e A d v e n t  t ö r t é n e t e
Közeleg egyik legszebb, legnagyobb örömet hozó, a szeretet 
ünnepe: Karácsony. Varázslatos hangulatát a készülõdés boldog 
pillanatait az Advent vezeti be. Aktualitását éppen a nagyon 
közeli kezdete adja. Az „Advent” rövid történetérõl szeretnék 
néhány gondolattal emlékezni. A Karácsony méltó 
megünneplésének elengedhetetlen része az Advent. 
Mit is jelent az Advent szó? Advent  Adventus Domini = Úr 
eljövetele. Röviden: Úrjövet.
Az Advent a kis Jézus kegyelemhozó eljövetelére való 
felkészülés, vagyis a várakozás idõszaka.
Mikor tartjuk az Adventet?
Az Advent egyben az egyházi év kezdete is. Szent András 
ünnepéhez, november 30-hoz legközelebb esõ vasárnappal 
kezdõdik, 4 hétbõl áll.
A liturgikus szín: a viola, mely a bûnbánat, az összerendezettség, 
a fegyelem, a visszafogottság, a várakozó komolyság színe 
röviden az Advent szimbóluma.
Nem liturgikus jelkép  nem is kerülhet a liturgia megszentelt 
formái elé, de segítheti elmélyülésünket az újabb korban divatba 
jött: Adventi koszorú. Mintegy elõ naptár mutatja a családnak a 
templomi közösségeknek a karácsony közeledését.
Nézzük eredetét, történetét.
1938-ban Johann Heinrich Wichcom lelkész az általa alapított 

gyermekotthon egyik termében 
egy hatalmas csillárt készített 
fából. Erre a csillárra minden 
egyes Istentisztelet alkalmából 
egy gyertyát tûzött. Ez a kedves 
szokás hamar követõkre talált, 
de csak 1860-ban alakult ki az a 
forma, hogy csupán négy 
gyertyát, az Advent négy 
vasárnapjának jelképét tûzték a 
koszorúra.

A koszorút vesszõbõl, fûzfélébõl, fenyõágakból fonták, arany 
vagy piros színû szalaggal díszítették. 
Minden egyes szín, forma sajátos jelentést hordozott. A zöld a 
termés színe volt, a piros az életé, az arany és a sárga pedig a 
fényé. A kör alakú forma az örökkévalóság jelképe, a varázserõé, 
ami soha el nem múlik.
A gyertyagyújtás a keresztény mitológiában azon fontos 
eseményeknek része, amely Jézus eljövetelét jelenti. Minden 
újabb gyertya meggyújtásával egyre közelebb kerülünk a 
Karácsonyhoz. Ezeket a várakozással teli heteket régen szigorú 
böjttel töltötték az emberek, és eljártak a hajnali misére.
Az Adventi ünnepkörhöz a magyar hagyományokban számos 
népszokás tartozik. A legelterjedtebb ezek közül a betlehemezés, 
a Lucázás és a regölés volt. Téten ezek közül legtovább a Lucázás 
maradt fenn. A betlehemezés Zalában, Göcsej kis falvaiban mai 
napig fennmaradt.
Advent elsõ vasárnapjától karácsony böjtjének estéig öt tagból 
álló 12-15 éves gyerekek „betlehemet” járnak. Egyikük az 
„angyal” vitte a templomot, ami papírból, fából vagy agyagból 
készült. A betlehemesek házról  házra járnak s megkérdezik 
szabad-e a betlehemet bevinni. A betlehemjárás részben egyházi, 
részben világi dallamokból álló színjátékszerû, pásztorjáték. 
Tréfás nevettetõ prózai részek igen kedves vidám hangulatú 
estéket szereznek a családoknak.
Mi a betlehemezésbõl csupán a betlehemi jászol emlékét 
kívánjuk megõrizni, feleleveníteni. A Múzeum elõtti, és az itt 
bemutatott rajzok makettek betlehemi jászolok a mi hitünkben, 
hagyományainkban kell hogy tovább éljenek.
Néhány gondolat a Lucázásról. Luca napján, december 13-án 
legjellemzõbb szokás a kotyolás. Késõ este vagy kora hajnalban 
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Mit is jelent az Advent szó?

Mikor tartjuk az Adventet?

Nézzük eredetét, történetét.

7-16 éves fiúk jártak Lucázni. Minden esetben szalmát, töreket, 
forgácsot, fûrészport vittek magukkal, és minden kérdezés nélkül 
megjelentek, egyszerre nagyon erõs hangon elkezdték: Luca, 
Luca kity-koty! A Lucázók elõl sokszor elzárták a kaput, 
rakoncátlanságuk miatt épp csak megtûrték õket; a maskarába 
öltözött, derekukon láncot csörgetõk, szalmával, forgáccsal, 
törekkel beszórták az udvart, kertet, folyosót. Ahol nem nyertek 

bebocsátást valahogy 
mindig meg bosszulták. 
Elvitték a kiskaput, 
k e r t a j t ó k a t ,  s o k  
k e l l e m e t l e n  t r é f á t  
ki talál tak.  Ma már 
mindez  e lmúlóban,  
csupán az idõsebbek 
adomáznak róla a téli 
estéken. A Lucázás, 
kotyoló verseinek sok 
változata van, a dallama 
egyszerû monoton. Ilyen 
szöveget mormoltak: 

„Luca, Luca kity-koty, jó tojók legyenek a tik-tok.” „Luca, Luca 
kity-koty, kelmetek disznajának akkora szalonnája legyen, mint 
az ajtótok.” És persze ezek a szolidabbak, ennél durvább 
szövegeket is gyakran „elkotyoltak”.
Az Advent másik nemrég divatba jött kelléke az Adventi „édes 
naptár”, a meglepetés kincsesháza. 
Változó világunk új piaci kelléke, 
amely igen népszerû a gyermekek 
k ö r é b e n .  E z t  a z  A d v e n t i  
kalendáriumot egy édesanya találta 
ki, kisfia vigasztalására. A kisfiú 
minden este azt kérdezgette, 
mennyit kell még aludnia, hogy meg 
jöjjön a Jézuska. Anyukája ezért egy 
kartonlapból huszonnégy ablakot 
vágott és az ablakok mindegyikére 
egy bonbont akasztott. December 
e lsejé tõl  minden nap egyet  
fogyaszthatott, amire elfogyott 
megjött a Jézuska. Az ötletet az 
üzleti világ felhasználta, de legalább 
az Advent ilyen módon is beívódik 
gyermekeink lelkébe.
A karácsonyi készülõdés már sok 
helyen kezdetét vette. Szép lassan 
megjelentek az utcán az ajándékárusok, karácsonyi dallamok 
hangjait viszi a kora téli ködös szellõ. Készüljünk mi is õszinte 
szívvel, szeretettel a szent Karácsony ünnepére. Ajándékainkat a 
tiszta lelkület, az õszinte szeretet készítse. Gondos, személyre 
szóló legyen kiválasztásában ne a divat az üzleti szellem, s ne a 
drága legyen a mérvadó. Az igazi érték a szívben található. 

Kívánom Mindnyájuknak, 
hogy családjukban, 

otthonukban a betlehemi 
csillag fénye ragyogjon, 

hozzon sok-sok szeretetet, 
hogy boldog békés hangulat 

övezze a várakozás és a 
szent ünnep minden óráját.

Dr. Brandhuber Ferencné
Hagyományõrzõ Egyesület 

elnök
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hogy boldog békés hangulat 

övezze a várakozás és a 
szent ünnep minden óráját.
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„Bent a vízben a teknõsbéka fürgén siklik, mint a hal….”
N é h á n y  é v  
elteltével ismét 
lehetõség adódott 
a  t é t i  o v i s o k  
számára ,  hogy 
úszótanfolyamon 
vegyenek részt. Öt 
héten keresztül, 
h e t i  e g y  
a l k a l o m m a l ,  
d é l e l õ t t ö n k é n t  
utaztunk a pápai 

uszodába. Nagyon modern és kultúrált körülmények között 
zajlott le a tanfolyam. 
A szülõknek köszönhetõen lehetõség nyílt a gyermekek 
számára, hogy megtapasztaljanak egy teljesen új „közegben” 
való mozgást. Az úszás nemcsak az egészséges életmódra 
neveléshez nyújtott segítséget, hanem az önállóság, 
önfegyelem fejlesztéséhez is. A 20 órás tanfolyam végére az 
ovisok már nem féltek a víztõl, elsajátították az alapvetõ 
technikákat. Kis delfinek módjára, nagy élvezettel vettek részt 
az órákon János bácsi és Béla bácsi úszásoktatók vezetésével. 
Az utolsó alkalommal a szülõk is megnézhették csemetéik 
tudományát a vízben. Aki szeretné tavasszal folytatni, 
szívesen várjuk!

Hujter Annamária és Szili Sándorné óvó nénik  

„Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap, melyen minden 
arra jövõ nyomot hagy” (kínai közmondás)

„Legdrágább kincsünk az egészségünk” tartja a régi mondás. 
Az óvodai Nevelési Programban az egyik fõ terület az 
„Egészséges életmódra nevelés”. A gyerekek mindennapi 
életét átszövik azok a tevékenységek, amelyek az egészséges 
fejlõdésüket szolgálják. A 4 éve elkészített sószobában 
naponta fél órát tölthet el minden csoport. Vetítés, mesélés, 

m o n d ó k á z á s  
k ö z b e n  a  
g y e r m e k e k  a  
m e g e l õ z õ  é s  
gyógyító hatású 
levegõt szívják be. 
Az idõjárástól  
függõen, sok idõt 
t ö l t ü n k  a  
gyerekekkel az 
óvoda udvarán, 

mely az õsz folyamán korszerû, a balesetvédelmi 
szabályoknak megfelelõ, fa játékokkal bõvült. Minden 
csoport udvarára került egy-egy csúszdával ellátott vár, 
valamint mókuskerék és egyensúlyozó játék. A fejlesztõ 
eszközöket pályázaton nyert pénzbõl tudtuk vásárolni. 
Évek óta heti egy alkalommal „gyümölcsnapot” tartunk a 
csoportokban. A gyerekek szerdán reggel gyümölcsöt, 
befõttet hoznak, amit ebéd után gyümölcssalátaként 
elfogyasztanak. Szeretnénk megköszönni a szülõk 
támogatását, hogy a gyermekek egészséges táplálkozásához 
ily módon is hozzájárulnak. 
A jól felszerelt, tágas tornatermet igyekszünk hatékonyan 
kihasználni. Reggel 8 órától folyamatosan játszhatnak, 
tornázhatnak az egyes csoportok. Mód van a reggeli játékos 
gyülekezésre, testnevelés foglalkozásra és szabad játékra. A 
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Hujter Annamária és Szili Sándorné óvó nénik  

(kínai közmondás)

Ó v o d á s  h í r e kÓ v o d á s  h í r e k
tornaterem ad helyet a majorett, judó és gyógytestnevelés 
foglalkozásoknak is. 
Új színfoltként az õsz folyamán, a szülõk anyagi 
hozzájárulásával úszótanfolyamot szerveztünk a pápai 
élményfürdõbe.
A következõ hetek programjai óvodánkban: 
November 27-én  Pegazus bábszínház elõadása a Mûvelõdési 
Házban
December 5-én  Mikulás mûsor a Mûvelõdési Házban
December 2-5-ig  ADVENTI vásár az óvodában
December 19-én  Karácsonyi ünnepély az óvodában
Mikulásra a téti Tûzoltó Egyesület meglepetéssel készült az 
ovisoknak. Köszönjük fáradozásukat!
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt az Adventi vásárra, ahol 
az óvó nénik és a szülõk által készített kisebb ajándéktárgyakat, 
adventi koszsorúkat, asztali és ajtó díszeket vásárolhatnak. A 
vásár bevételét az óvó nénik a gyerekek karácsonyi ajándékaira 
fordítják.

Trombitásné Schandl Ilona óvó néni

Kirándulni volt a nyuszi csoport
Októberben, kihasználva a gyönyörû õszi idõjárást, kirándulást 
szervezett a nyuszi csoport. Még tavasszal majdnem teljesen 
ismeretlenül indult a kis csapatunk kirándulni, és az 
összeszokás, barátságok kialakítása volt a cél, most már 
ismerõsként köszöntötték egymást a szülõk.
A kis „nyuszik” hetek óta izgatottan várták a kirándulás napját, 
nagy volt otthon a készülõdés, tervezgetés./gesztenyefóliázás- 
sült gesztenye, krumpli fóliázás- sült krumpli/
Induláskor sok-sok boldog gyermek arc kukucskált az 
anyukájuk, apukájuk, nagymamájuk mögül, de volt olyan is, akit 
a nagypapája és a kistestvére is elkísért.
Cél, a Marcal parti vadász ház volt. Jó volt nézni a kerékpározó 
csapatot, a felszabadultan nevetõ gyerekek arcát, akik 
megérkezéskor azonnal birtokba vették a terepet. Gyönyörû 
napsütés fogadott minket, az idõ folyamatosan melegedett, 
kívánni sem lehetett volna szebbet.
Még a szülõk kipihenték magukat, a csemetéink futkostak, 
játszottak, kacagtak nagyokat.
A „fiúk” tüzet raktak, a „lányok” elkészítették a nyársakat, és az 
egyéb finomságokat. Elõkerültek a gyümölcsök, édességek, és 
azonnal „terülj-terülj” asztalkámat varázsoltunk.
Szalonnasütést követõen elindultunk sétálni, felfedezni a 
környéket. Ismerkedtünk kicsit a természettel, növényekkel, az 
állatokkal. Kicsik és nagyok mindannyian kellemesen 
elfáradtunk, de még várt ránk a hazafelé-út, amit már kevésbé 
fiatalos lendülettel tekertünk le.
A kis csapatunkból mindannyian nagyon kellemesen töltöttük 
ezt a családi napot, kellemes idõtöltés és kikapcsolódás volt 
mindannyiunknak.
Ezúton szeretnénk megköszönni Zsóka óvó néni és Nóri óvó 
néninek, hogy a nyuszi csoportnak és a szülõknek sikerült ilyen 
kellemes délelõttöt együtt töltenie, és kicsit megfeledkezhettünk 
a hétköznapokról. 
A „kis nyuszik”, és a szülõk nevében:

                            Varga Réka anyukája
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K ö s z ö n j ü k !K ö s z ö n j ü k !

Sokoró Kft. vezetésének évek óta nagy 
meglepetést okozó ajándékcsomagját!

A Szülõknek a rekord mennyiségû 8100 kg papír összegyûjtését!
Csiga csoport: Bencsik családnak a csoportszoba új függönyeit.
Katica csoport: Soós és Gombos családnak - barkácsoláshoz 
felhasználható tárgyakat, Farkas családnak a finom káposztát!
Süni csoport: Anderle, Gombos, Szabó és Erõs családnak a dekorációs 
eszközöket, festéket, könyveket, rajzlapot, játékokat! 
Dobos Attila anyukájának a bejárati ajtónk lefestését!
Halacska: szorgos apukák munkáját! Goda Balázs, Pap Péter, Süle 
András, Horváth László
Nyuszi: Doktor Tamara anyukájának a csoportunk ajtóinak lefestését!
Erõs Horváth, Varga, Hóbor, Szabó, Szûcs és Bilisich családnak rajz- és 
dekorációs eszközöket!
Bölcsõde: Gulyás Attila, Szabóné Makkos Edina 

Sokoró Kft. vezetésének évek óta nagy 
meglepetést okozó ajándékcsomagját!

A Szülõknek a rekord mennyiségû 8100 kg papír összegyûjtését!
Csiga csoport: Bencsik családnak a csoportszoba új függönyeit.
Katica csoport: Soós és Gombos családnak - barkácsoláshoz 
felhasználható tárgyakat, Farkas családnak a finom káposztát!
Süni csoport: Anderle, Gombos, Szabó és Erõs családnak a dekorációs 
eszközöket, festéket, könyveket, rajzlapot, játékokat! 
Dobos Attila anyukájának a bejárati ajtónk lefestését!
Halacska: szorgos apukák munkáját! Goda Balázs, Pap Péter, Süle 
András, Horváth László
Nyuszi: Doktor Tamara anyukájának a csoportunk ajtóinak lefestését!
Erõs Horváth, Varga, Hóbor, Szabó, Szûcs és Bilisich családnak rajz- és 
dekorációs eszközöket!
Bölcsõde: Gulyás Attila, Szabóné Makkos Edina 

Egy leendõ ovis levele...Egy leendõ ovis levele...
Október elején kedves hangú levelet találtunk anyával a postaládánkban, 
melyben Zsóka óvó néni és Nóri óvó néni hívtak bennünket az elsõ 
óvodás baba-mama klubba. Nem tudtam, milyen lesz, ezért kíváncsian 
léptem be a Nyuszi csoportba, ahol több kisgyermek is játszott már. 
Elõször kissé félénken ugyan, de szabadon fedeztem fel az ovis 
játékokat, majd az óvó nénik segítségével tenyérlenyomatot készítettem. 
A második alkalommal már bátrabban játszottam, és õszi leveleket is 
festettünk.

 Nagyon jó élményeket szereztem az elsõ két ovis látogatásom során, 
ezért jó szívvel bíztatok minden leendõ kispajtást, akik még nem tették, 
hogy látogassák meg az ovis baba-mama klubot! 

Kéri Kende egy leendõ ovis
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Aranydiplomás Tanítóim 
köszöntése

Aranydiplomás Tanítóim 
köszöntése

Októberben a Téti Fiatalok Szellemi és Testi Fejlõdéséért Alapítvány meghívására 
50 éves Osztálytalálkozóra érkeztek az iskola egykori diákjai. A rendhagyó 
osztályfõnöki órán 29 tanuló vett részt. Mindenkit örömmel töltött el, hogy sok év 
után ismét együtt lehettek, mesélhettek magukról, családjukról, életük örömteli és 
szomorú eseményeirõl. Megemlékeztek tanáraikról és az örökre eltávozottakról is. 
Majd a Kukorica Csárdában folytatódott az est. A vacsora a tánc, és a jó hangulatú 
beszélgetések után a résztvevõk elhatározták, mielõbb újra találkozni fognak.

Rendes Róbertné
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Minden kedves klubtagunknak jó 
egészséget, 

Békés, Szeretetteljes 
Új Évet kívánunk.

A Diabetes klub 
vezetõsége

Karácsony-est
Angyal zenéje, gyertyafény 
kincses kezem hogy lett szegény?
V

Nem adhattam ma semmi mást,
Csak jó, meleg simogatást.

Mi gyõzött érdességemen?
Mitõl csókolhat úgy kezem?

Simogatást mitõl tanult?
Erembe Krisztus vére hullt?

Szemembe Krisztus-könny szökött? 
Kinyúló kézzel kérdezem.

Áldott vagy a kezek 
között,
Karácsonyi koldus-
kezem.

Áprily Lajos
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V

Áprily Lajos

1958-ban két fõiskolás vette át diplomáját és 
kezdte el a pedagógusi pályát. Az évek alatt sok-
sok kis diák tanulta meg Tõlük a betûvetést az 
olvasást a számolást, és szerette meg a biológiát.
Tisztelt Tanítóim, Dr. Brandhuber Ferencné és 
Mód Klára! Kedves Klárikák! A közelmúltban 
aranydiplomát kaptatok, melyhez szívbõl 
gratulálok.
Büszke vagyok arra, hogy a tanítványotok 
l e h e t t e m .  T ü r e l m e t e k ,  s z i g o r o t o k ,  
következetességetek, a gyerekek tisztelete, 
szeretete ma is követendõ példa számomra.
25 évvel ezelõtt a munkatársatok lettem. Mindig 
számíthattam a segítségetekre, jó tanácsaitokra. 
Áldozatos munkátokat megköszönve kívánok 
nagyon jó egészséget, hosszú boldog életet.

„Aki helytállni megtanított,
aki ha csüggedtem, hittel bíztatott,
arra naponta sokszor gondolok.

Aki az órán nem csak oktatott,
s aki belõlem embert faragott,
arra végtelen hálával gondolok.”

Szeretettel: 
Rendes Róbertné
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Városunk lakosságának
2008. december 20-án, 16 órakor 

„Karácsonyi ajándékkosár” címmel ünnepi mûsort 
adnak az iskola diákjai  a 

Mûvelõdési Ház nagytermében.
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G o n d o l j  a  h o l n a p r a  i s !G o n d o l j  a  h o l n a p r a  i s !

Októberben és novemberben került sor annak a programsorozatnak a  megvalósítására, amit a Gyõr-
Moson-Sopron Megyei Közgyûlés támogatásával sikerült elérnünk.
Az ifjúság egészségmegõrzését célzó program célja a drog-prevenció volt, célcsoportja pedig 
városunk felsõ tagozatos tanulói, és szüleik voltak.

Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet felmérése szerint a 17 éves fiúk 68%-a, a lányok 59%-a naponta cigarettázik. A 
középiskolások 90 %-a már ivott alkoholt, a 15-17 évesek ötöde már kipróbált valamilyen drogot.
A program lebonyolításában a Megyei Bûnmegelõzési Osztály rendõrei segítettek.
Elsõ lépésben a szülõket hívtuk össze az iskolai fogadó óra elõtt fél órával egy szülõi fórumra. Sajnos ezen a felvilágosító 
elõadáson csak kb. 12 szülõ vett részt, a tanárokat is beleszámítva. Én úgy gondolom, hogy ez döbbenetes és 
elgondolkodtató. A felsõbe kb. 200 gyerek jár egyébként. Minden gyermek ellenõrzõjébe be volt írva ez a fórum, ezen kívül 
20 plakátot kitettünk, és a szülõi munkaközösség vezetõje is hirdette. Tudom, hogy rohanó világban élünk, és a 
munkahelyét is mindenki félti. De úgy gondolom, hogy ha már sok minden összejön, és sokfele kell futnia az embernek, 

fontossági sorrendet kell felállítanunk. Akinek pedig családja van, 
annak a gyermeke legyen az elsõ! Ha valaki kivette a szabadságát a 
fogadóórára, az miért nem tudott eljönni fél órával elõbb? Mert úgy 
gondolja, hogy most nincs probléma a gyermekével, vagy mert 
megbízik benne és úgy gondolja, hogy az Ön gyermeke késõbb sem 
fog rossz útra térni? Vagy Ön szerint feleslegesek ezek a 
felvilágosítások, mert már minden szülõ ismeri azokat a jeleket, 
amelyek arra utalnak, hogy a gyerek füves cigit szívott? Ezek a 
gyerekek 1-2 éven belül középiskolások lesznek egy nagyvárosban, 
ahol a kísértés még nagyobb lesz. A megelõzést most kell elkezdeni, 
nem akkor, mikor már probléma van.
Második fordulóban 3 rendõr tartott 1,5 órás elõadást a gyerekeknek. 
Az 5. és a 6. osztálynak a környezetvédelemrõl és a legális drogokról 
tartottak elõadást, a 7. és 8. osztálynak az áldozattá válásról, 

bûnmegelõzésrõl és az illegális drogokról. Az elõadásokon tanárok nem lehettek jelen.
Harmadik fordulóban  egy sportnapot rendeztünk. Az ügyességi játékokban a gyerekek szívesen vettek részt, a rendezvény 
jó hangulatban telt. Az ügyesebb csapatokat jutalmaztuk is. A legügyesebb csapat a 8.b volt, akik tortát nyertek. A 
sportnapba bekapcsolódott a Máltai Szeretetszolgálat Téti csoportja is, mely az ügyes bicikliseket külön jutalomban 
részesítette.

Ha lehetõségünk adódik, a jövõben továbbra is szeretnénk a fiatalok egészségmegõrzésével foglalkozni, mert 
„gondolni kell a holnapra is”.

Vargáné Bandi Mária Vöröskereszt titkár

Októberben és novemberben került sor annak a programsorozatnak a  megvalósítására, amit a Gyõr-
Moson-Sopron Megyei Közgyûlés támogatásával sikerült elérnünk.
Az ifjúság egészségmegõrzését célzó program célja a drog-prevenció volt, célcsoportja pedig 
városunk felsõ tagozatos tanulói, és szüleik voltak.

Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet felmérése szerint a 17 éves fiúk 68%-a, a lányok 59%-a naponta cigarettázik. A 
középiskolások 90 %-a már ivott alkoholt, a 15-17 évesek ötöde már kipróbált valamilyen drogot.
A program lebonyolításában a Megyei Bûnmegelõzési Osztály rendõrei segítettek.
Elsõ lépésben a szülõket hívtuk össze az iskolai fogadó óra elõtt fél órával egy szülõi fórumra. Sajnos ezen a felvilágosító 
elõadáson csak kb. 12 szülõ vett részt, a tanárokat is beleszámítva. Én úgy gondolom, hogy ez döbbenetes és 
elgondolkodtató. A felsõbe kb. 200 gyerek jár egyébként. Minden gyermek ellenõrzõjébe be volt írva ez a fórum, ezen kívül 
20 plakátot kitettünk, és a szülõi munkaközösség vezetõje is hirdette. Tudom, hogy rohanó világban élünk, és a 
munkahelyét is mindenki félti. De úgy gondolom, hogy ha már sok minden összejön, és sokfele kell futnia az embernek, 

fontossági sorrendet kell felállítanunk. Akinek pedig családja van, 
annak a gyermeke legyen az elsõ! Ha valaki kivette a szabadságát a 
fogadóórára, az miért nem tudott eljönni fél órával elõbb? Mert úgy 
gondolja, hogy most nincs probléma a gyermekével, vagy mert 
megbízik benne és úgy gondolja, hogy az Ön gyermeke késõbb sem 
fog rossz útra térni? Vagy Ön szerint feleslegesek ezek a 
felvilágosítások, mert már minden szülõ ismeri azokat a jeleket, 
amelyek arra utalnak, hogy a gyerek füves cigit szívott? Ezek a 
gyerekek 1-2 éven belül középiskolások lesznek egy nagyvárosban, 
ahol a kísértés még nagyobb lesz. A megelõzést most kell elkezdeni, 
nem akkor, mikor már probléma van.
Második fordulóban 3 rendõr tartott 1,5 órás elõadást a gyerekeknek. 
Az 5. és a 6. osztálynak a környezetvédelemrõl és a legális drogokról 
tartottak elõadást, a 7. és 8. osztálynak az áldozattá válásról, 

bûnmegelõzésrõl és az illegális drogokról. Az elõadásokon tanárok nem lehettek jelen.
Harmadik fordulóban  egy sportnapot rendeztünk. Az ügyességi játékokban a gyerekek szívesen vettek részt, a rendezvény 
jó hangulatban telt. Az ügyesebb csapatokat jutalmaztuk is. A legügyesebb csapat a 8.b volt, akik tortát nyertek. A 
sportnapba bekapcsolódott a Máltai Szeretetszolgálat Téti csoportja is, mely az ügyes bicikliseket külön jutalomban 
részesítette.

Ha lehetõségünk adódik, a jövõben továbbra is szeretnénk a fiatalok egészségmegõrzésével foglalkozni, mert 
„gondolni kell a holnapra is”.

Vargáné Bandi Mária Vöröskereszt titkár

2008 december 23-án beszállításos véradás lesz, 
amelyre várom a jelentkezõket a következõ 

telefonszámon:
 06/30 26 56 175

Véradás 2009-ben:

2009. január 29-én 
2009. szeptember 1-én
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A T é t i  V ö r ö s k e r e s z t  H í r e i !  A T é t i  V ö r ö s k e r e s z t  H í r e i !  

A Téti Vöröskereszt továbbra is várja azokat az adományokat. 
amellyel rászoruló embertársainkon segíthetünk. Legyen az bútor, 
ruha, vagy elektronikus eszköz. Aki anyagilag szeretné támogatni 
szervezetünk mûködését az a 11737007-20722977-es 
számlaszámra megteheti. Az átutalásra feltétlenül rá kell írni, 
hogy " a Téti szervezet számlájára".
A Vöröskereszt tagságába folyamatosan lehet jelentkezni a 
következõ telefonszámon: 06/30 26 56 175
Ezúton köszönjük véradóinknak, hogy 2008-ban is rendszeresen 
megjelentek véradásainkon, ezáltal életeket mentettek. 2009-ben 
is várjuk régi és új véradóink segítségét!
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 " a Téti szervezet számlájára".

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
eredményekben gazdag Boldog Új Évet kívánunk 
városunk minden lakójának!

Vöröskereszt Téti 
Alapszervezete

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
eredményekben gazdag Boldog Új Évet kívánunk 
városunk minden lakójának!

Vöröskereszt Téti 
Alapszervezete

Olaj Pálné babakiállítása nyílt a múzeumban, megtekinthetõ 
2008. december 18-ig. 

Nyitva: csütörtökön 14-16 óráig, Vasárnap 9-11 óráig.
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Nem könnyû eligazodni a jogszabályok sokaságában, sem az 
ellátásokban érintetteknek, sem az ügyintézõknek, sem az 
ellátások iránt érdeklõdõknek. Szociális ellátórendszerünk 
nagyon szerteágazó. Bizonyos ellátások az idõskorúakat 
érintik, mások a megváltozott munkaképességûeket, a 
fogyatékosokat, a gyermekeket nevelõ családokat, a 
hajléktalanokat.

Ezért a nyugdíjas klub meghívta Bognár Gyöngyi 
szociálpolitikust, hogy világosítson fel bennünket a 
legfontosabb szociális ellátásokról. Ezeket az ellátásokat az 
1993. évi III. törvény szabályozza. Két pénzbeli ellátási 
formát szeretnék ismertetni, melyek az idõseket érintik.
1. Idõskorúak járadéka
Az idõskorúak járadéka a megélhetést biztosító 
jövedelemmel nem rendelkezõ idõskorú személyek részére 
nyújtott támogatás. Ezt a települési önkormányzat jegyzõje 
állapítja meg. Az kaphatja, aki
-a 62. életévét, illetõleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt 
betöltötte, akinek a saját és vele együtt lakó házastársa, 
élettársa jövedelme alapján számított egy fõre jutó havi 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 80%-át (22 800,- Ft)

Vagy az
- az egyedülálló, 62. életévét, illetõleg a reá irányadó 
nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb 
személy, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-
át  ( 27 075,- Ft.)
Vagy  az
- az egyedülálló, 75. életávét betöltött személy, akinek 
havi jövedelme nem     
     haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének  130%-át ( 37 050,-Ft)

2. lakásfenntartási támogatás
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult 
személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem 
lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos 
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 
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S z o c i á l i s  e l l á t á s o kS z o c i á l i s  e l l á t á s o k
Ennek jogosultságát a települési önkormányzat képviselõ 
testülete állapítja meg. Összege minimum 2500,-Ft.
Ennek az ellátásnak 3 fajtája van: 
· normatív alapú
· alanyi jogú
· méltányosságból megállapított helyi lakásfenntartási 

támogatás
- Támogatásra normatív alapon jogosult az a 

személy, akinek a háztartásában az egy fõre jutó 
havi jövedelem 

- nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150%-át ( 2008.01.01-tõl         
42 750,- Ft) feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert 

- havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-
át meghaladja.

A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a 
lakásfenntartás elismert  havi költsége - az  elismert 
lakásnagyság és az egy négyzetméterre j u t ó  
elismert  -  költség szorzata. Az egy négyzetméterre 
jutó  elismert  havi költség   2008 évben 425,-Ft.

       - a normatív lakásfenntartási támogatás esetében 
elismert lakás-nagyság
                - ha a háztartásban egy személy lakik, 35 nm                         
                - ha a háztartásban két személy lakik, 45 nm
                - ha a háztartásban három személy lakik, 55nm
                - ha a háztartásban négy személy lakik, 65 nm
                - ha négy személynél több lakik a háztartásban, az 
elõzõ pontban megjelölt lakásnagyság és minden további 
személy után 5-5 nm

- Alanyi jogú  támogatásra jogosult az 
adósságkezelési szolgáltatásban részesülõ személy.
- Méltányossági támogatás:
  Az önkormányzat rendeletében határozza meg a 
helyi lakásfenntartási támogatásra jogosultak körét 
a jogosultság jövedelmi határát, egyéb feltételeit.

Bognár Gyöngyi 
szociálpolitikus
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A K i s f a l u d y a k ú t j á n  A K i s f a l u d y a k ú t j á n  

címû pályázatra  a felsõ osztályokban nagyon szép mûvek 
születtek. Értékes könyvjutalmat kapott az  elsõ 3  helyezett, de 
aki pályázott és nem ért el helyezést, az is kapott ajándékot. 
Nagyon örültünk, hogy a gyerekek között vannak olyanok, akik 
éreznek valamit, ami nem minden embernek adatik meg. Kiírni 
magukból, ami a szív rejtekén titkon ott lapul, s ezt megosztva 
másokkal, hogy érzést keltsenek az olvasó lelkében is. A 
legszebb írások /vers, próza/ közül: 
1. helyezést ért el: Herkovics Liliána
2. Illyés Dávid 
3. Hunyadvári Klaudia és Kukorelli Brigitta 
Alsó osztályokban a rajzpályázatra is nagyon szép rajzok 
készültek. Akik helyezést értek el, értékes ajándékot kaptak, de 
minden résztvevõ megérdemelten kapott valami csekélységet. 
Nagyon köszönjük a gyerekek érdeklõdését és minden 
résztvevõnek gratulálunk!
A kerékpáros ügyességi versenyen 1. helyezést: Vigh Attila, 
2.Szabó Dávid és 3.Viszló Richard ért el. Nyereményük 1-1 
kerékpár bukósisak.
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Nagyon köszönjük a gyerekek érdeklõdését és minden 
résztvevõnek gratulálunk!
A kerékpáros ügyességi versenyen 1. helyezést: Vigh Attila, 
2.Szabó Dávid és 3.Viszló Richard ért el. Nyereményük 1-1 
kerékpár bukósisak.

Bazsalikom
Van egy macskánk Bazsalikom.
Házimacska, tigriscsíkos.
Õ a család macskamasza,
vagyis a macskák kamasza.
Imád enni, nagy a hasa
sokat bír a pici poca.
Van ám neki sok játéka,
kismalacka, csörgõs labda.
Bemutattam a macskánkat,
Õ a kedvenc háziállat.

Herkovics Liliána

Kedves gyerekek! Várok mindenkit a csere-berén, 
december elején az iskolákban!
Mindenkinek boldog, békés, szent ünnepeket kívánok 

a téti csoport nevében: 
B.Nagy Éva MMSz csoportvezetõje
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kismalacka, csörgõs labda.
Bemutattam a macskánkat,
Õ a kedvenc háziállat.

Kedves gyerekek! Várok mindenkit a csere-berén, 
december elején az iskolákban!

B.Nagy Éva MMSz csoportvezetõje

Herkovics Liliána

Mindenkinek boldog, békés, szent ünnepeket kívánok 
a téti csoport nevében: 
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Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási” projektjén belül 

Tét város lakosságát is érintõ kommunikációs elemek, eszközök

Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási” projektjén belül 

Tét város lakosságát is érintõ kommunikációs elemek, eszközök
1./ 2004-ben megjelent „Mindennapi szemetünk” c. 
kiadvány címlapján már szerepel, hogy átrakó állomás lesz 
Téten.
2./ 2005. március 10. Ökobusz  lakossági részvétel. 
Minden esetben a MEDIUS A/3-as plakátokat készített az 
Ökobusz érkezésérõl, amit a polgármester helyeztetett ki a 
forgalmasabb helyekre.  (a buszon  a szelektív 
hulladékgyûjtést népszerûsítõ bemutató anyagon túl  
minden esetben megtekinthetõ a Társulás térképe, jellemzõ 
információk, aktuális kiadványok és biztosított a személyes 
szakszerû tájékoztatás is a projekttel összefüggõ 
kérdésekrõl).
3./ 2006. április 5.  A projektrõl tartott tájékoztató 
keretében a téti iskola képviselõje is átvette a Hulladéksuli 
c. oktatóanyagot.
4./ 2006. május 29. Ökobusz (Gyömörei u.)  
lakossági részvétel. Minden esetben a MEDIUS A/3-as 
plakátokat készített az Ökobusz érkezésérõl, amit a 
polgármester helyeztetett ki a forgalmasabb helyekre.  (a 
buszon  a szelektív hulladékgyûjtést népszerûsítõ bemutató 
anyagon túl  minden esetben megtekinthetõ a Társulás 
térképe, jellemzõ információk, aktuális kiadványok és 
biztosított a személyes szakszerû tájékoztatás is a projekttel 
összefüggõ kérdésekrõl).
5./ 2006. június 1. Ökobusz (Gyömörei u.)  lakossági 
részvétel. Minden esetben a MEDIUS A/3-as plakátokat 
készített az Ökobusz érkezésérõl, amit a polgármester 
helyeztetett ki a forgalmasabb helyekre.  (a buszon  a 
szelektív hulladékgyûjtést népszerûsítõ bemutató anyagon 
túl  minden esetben megtekinthetõ a Társulás térképe, 
jellemzõ információk, aktuális kiadványok és biztosított a 
személyes szakszerû tájékoztatás is a projekttel összefüggõ 
kérdésekrõl).
6./ 2006. június 10. Ökobusz (Európa Ház)  lakossági 
részvétel. Minden esetben a MEDIUS A/3-as plakátokat 
készített az Ökobusz érkezésérõl, amit a polgármester 
helyeztetett ki a forgalmasabb helyekre.  (a buszon  a 
szelektív hulladékgyûjtést népszerûsítõ bemutató anyagon 
túl  minden esetben megtekinthetõ a Társulás térképe, 
jellemzõ információk, aktuális kiadványok és biztosított a 
személyes szakszerû tájékoztatás is a projekttel összefüggõ 
kérdésekrõl).
7./ 2006. június 21. Ökobusz (Debrecen u. 3.)  
Általános Iskola. (a buszon  a szelektív hulladékgyûjtést 
népszerûsítõ bemutató anyagon túl  minden esetben 
megtekinthetõ a Társulás térképe, jellemzõ információk, 
aktuális kiadványok és biztosított a személyes szakszerû 
tájékoztatás is a projekttel összefüggõ kérdésekrõl).
8./ 2 0 0 6 .  j ú l i u s  6 - t ó l  e l é r h e t õ  a  
www.hulladek.gyor.hu honlap  A weblapon kezdettõl 
megtalálhatók a projekt fõbb jellemzõi, a Társulás térképe, 
amin a tervezett létesítmények is fel lettek tüntetve 
(szelektív gyûjtõsziget, hulladékudvar, átrakó állomás, 
hulladéklerakó). Ezen kívül a szöveges részben is fel 
vannak sorolva a létesítmények, valamint a tervezett 
rekultivációk. Továbbá feltöltésre kerültek a kapcsolódó 
kiadványok és a sajtóban a projektrõl megjelent hírek is. A 
beruházás tervezésével párhuzamosan a honlap is 
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aktualizálásra került. 
A projekt mindenkori honlapjának elérhetõsége megjelent a 
négy alkalommal kiadott „Mindennapi szemetünk” c. 
projektkiadványban, amely a Társulás területén  a Kisalföld 
terjesztõ hálózatán keresztül  minden postaládába eljutott.
9./ 2006. július Riportfilm és stúdióbeszélgetés 
sugárzása a téti kábeltelevízióban Tét polgármesterével, 
melynek témája a projekt keretében kísérleti jelleggel 
bevezetett kétkannás gyûjtés.
10./ 2006. július 11. Sajtótájékoztató Téten  a projekt 
aktualizált honlapjának elindításáról, valamint a kétkannás 
gyûjtés bevezetésérõl. 
11./ 2006. november Riportfilm és stúdióbeszélgetés 
sugárzása a téti kábeltelevízióban Tét polgármesterével, 
melynek témája a projekt keretében kísérleti jelleggel 
bevezetett kétkannás gyûjtés.
12./ 2006. december 4. Sajtótájékoztató Öttevényen a 
téti és az öttevényi kétkannás gyûjtési mód tapasztalatairól, 
valamint a projekt elõrehaladásáról.
13./ 2007. szeptember 13. Együtt a tisztább 
környezetért c. kiadvány megjelentetése és terjesztése Téten 
minden háztartásba  a hulladékgazdálkodási rendszer 
elemeinek (szelektív gyûjtõsziget, hulladékudvar, 
kétkannás gyûjtés) bemutatása.
14./ 2007. október 25. „Mindennapi szemetünk” c. 
kiadvány megjelentetése és terjesztése a Társulás 
tagtelepüléseinek minden háztartásába  térkép a Társulás 
területérõl, megjelölve a létesítményeket (hulladékudvar, 
átrakó állomás), valamint hulladékudvar tervrajza és 
mûködésének szöveges magyarázata.
15./ 2007. december 13. Projektbemutató kiadvány 
készítése (a 2008. március 3-i téti közmeghallgatás 
résztvevõinek kiosztásra került)  a létesítmények felsorolása 
között szerepel az átrakó állomások bemutatása 
fotóillusztrációval, valamint térkép a Társulás területérõl, 
megjelölve a létesítményeket (hulladékudvar, átrakó 
állomás). A fejlesztések szövegrészben megemlítésre került, 
hogy Téten lesz átrakó állomás.
16./ 2008. február 25. „Mindennapi szemetünk” c. 
kiadvány megjelentetése és terjesztése a Társulás 
tagtelepüléseinek minden háztartásába  a táblázatban a 
tervezett, összes létesítmény jegyzéke, valamint külön 
sorban megemlítve, hogy melyik településen lesz átrakó 
állomás.
17./ 2008. március 3. Közmeghallgatás Téten  
problémaként csak a hulladékudvar merült fel, az átrakó 
állomás nem. (Projektbemutató kiadvány kiosztása)
18./ 2008. április 3. Lakossági tájékoztató  fórum, az 
átrakó állomás részletes bemutatása.
19./ Az elmúlt négy évben volt nyolc olyan 
sajtótájékoztató, ami a Társulás egy-egy fontos 
eseményével, a tervezéssel, pályázati kérdésekkel stb. 
foglalkozott, és ezeken is többször szóba kerültek a 
létesítmények.

Összeállította a MEDIUS Elsõ  
Gyõri Közvélemény és Piackutató Iroda
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2008. október 08- i ülésén
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta, hogy Tét városa testvérvárosi 
kapcsolatot alakítson ki Diószeggel, Szlovákiai várossal. 
A mind szélesebb körû nyilvánosság biztosítása érdekében elfogadta, hogy a képviselõ-
testületi ülésekre meghívót kapjanak a téti civil szervezetek vezetõi.
Hozzájárult ahhoz, hogy a Gyömörei úton, a Kanótház elõtt, az ott lakók kérésére 
autóbusz megálló táblákat helyezzenek ki és buszmegálló öblöket alakítsanak ki.
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta, hogy a Debrecen utca végétõl 
CBA áruházig a beruházó járdát alakítson ki.
Döntött a Kistérségi járóbeteg ellátás pályázat ismételt benyújtásáról.
Döntött arról, hogy 2008. október 28-ra közmeghallgatást hív össze, aminek témája a 
„Téglavetõ ügyének megtárgyalása”
2008. 10. 28-i ülésén
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete hozzájárult, egyetértett a téti 
szennyvízelvezetési agglomerációba átsorolás alatt álló Gyõrszemere és Tényõ 
települések szennyvízcsatornázása, szennyvizek átvezetéséhez a téti szennyvíztisztító 
telepre a KEOP 1.2.0-1.F „Egészséges, tiszta településekért prioritási tengely” 
akcióterv támogatásával. A projekt tartalmazza a túlterhelt téti szennyvíztisztító telep 
korszerûsítési és bõvítési munkáit, Gyõrszemere és Tényõ, valamint Tét és Gyömöre 
települések jelenlegi tulajdonosainak részvételével.
Fenti KEOP-program támogatásával megvalósuló Gyõrszemere és Tényõ települések 
szennyvízcsatornázásával, a két településsel kiegészülõ téti szennyvízelvezetési 
agglomeráció teljes területen megvalósulnak a Nemzeti Szennyvízelvezetési  és 
Tisztítási Program célkitûzései.
2008. 11. 13-i ülésén
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete döntött a Bursa Hungarica ösztöndíj 
elosztásáról. A felsõfokú oktatásban lévõ diákok és a jövõ évtõl felsõfokú oktatási 
intézményben felvételt nyert diákok kaphatnak támogatást, 2009. évre vonatkozóan. A 
támogatás összege összesen, 151 E Ft/hó, amit 30 tanuló részére osztott szét Tét Város 
Önkormányzata.
2008. 11. 25-i ülésén
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete határozott a lakásvásárlási-, építési-, 
felújítási támogatásról.

2008. évben lakásépítési támogatást: 1 fõ 
lakás-felújítási támogatást: 2 fõ
lakásvásárlási támogatást: 2 fõ kapott.
elutasítva : 1 kérelem

Fontos! A következõ évben a kérelmeket érkezési sorrendben fogják elbírálni, ezért 
minél elõbb, év elején be kell nyújtani a kérelmeket! Folyamatos lesz az elbírálás az 
ügyintézés gyorsítása miatt! (Az elosztható összeg erejéig)
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 3 tanuló részére, az Arany János 
Tehetséggondozó Programban való részvétel idejére a szociális támogatást továbbra is 
biztosítja és kinyilvánította azt a szándékát, hogy támogatja a KKÁMK 2008/2009-as 
tanévben nyolcadik osztályos tanulóját, amennyiben felvételt nyer a hátrányos helyzetû 
diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.
Elfogadta az önkormányzat a 2008. évi költségvetésrõl készült háromnegyed éves 
beszámolóját és a 2009. évi költségvetési koncepciót (  honlapon 
megtekinthetõ!)
Döntött a CBA áruház és a Debrecen utca közötti közvilágítás kiépítésének létesítésérõl. 
A Kinizsi u. végén és a Zrínyi u. végén is kialakításra kerül közvilágítás.
2008. 12. 01-i ülésén 
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete döntött arról, hogy a házi segítségnyújtás 
feladat közös ellátásában részt kíván venni, a Téti Kistérséggel együtt oldja meg.
Rendeletet alkotott a növények telepítési távolságáról.
Kivonat a rendeletbõl: 4. §.
(1) Belterületen, valamint külterületi föld (volt zártkert) belül esõ részén a legkisebb 
telepítési (ültetési) távolság az ingatlan határától: 
a.) 1-3 méternél magasabbra nem növõ gyümölcs- és egyéb cserje (bokor), fa esetében: 
legalább 1,0 méter, 
b.) 3 méternél magasabbra növõ gyümölcs- és egyéb cserje (bokor), valamint oszlopos 
fenyõfélék esetében legalább 3,00 méter,
c.) 3 méternél magasabbra növõ gyümölcs- és egyéb fa esetében legalább 6,00 méter,
d.) Nyírt sövény, valamint 1 métert meg nem haladó magasságúra növõ cserje (bokor) és 
fenyõ esetében: legalább 0,5 méter.
(2) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti ültetési távolság irányadó azon cserje (bokor) 
esetében is, amelyik természetes növekedésében a 3 méteres magasságot meghaladja. 
Ebben az esetben a tulajdonos köteles a magasságot metszéssel 3 méterre korlátozni.
 (3) Kúszó-kapaszkodó cserje csak saját tulajdonban álló dologra futtatható fel. 
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2008. október 08- i ülésén

2008. 10. 28-i ülésén

2008. 11. 13-i ülésén

2008. 11. 25-i ülésén

2008. 12. 01-i ülésén 

Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta, hogy Tét városa testvérvárosi 
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A mind szélesebb körû nyilvánosság biztosítása érdekében elfogadta, hogy a képviselõ-
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autóbusz megálló táblákat helyezzenek ki és buszmegálló öblöket alakítsanak ki.
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Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete határozott a lakásvásárlási-, építési-, 
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Gondolatok a 
közmeghallgatásról!

Tét Város Képviselõtestülete rendkívüli nyílt 
ülést (közmeghallgatást) tartott a mûvelõdési 
házban. Ezt az ülést a Téti Természetvédelmi 
Egyesület kérésére tartották. Az Egyesület 
kemény  szinte durva- levélben követelte ezt. 
Pedig tudhatnák õk is, a testületi ülések 
nyilvánosak, és ott mindenkinek joga van szót 
kérni!  A levelet a polgármesteren kívül 
minden képviselõnek megküldtek. Levelük 
elsõ részében számon kérik a képviselõ 
testületet, hogy mert intézkedni a város 
nevében? (Talán ezt akkor kellett volna 
megkérdezni, mikor a nevük mellé ikszeltek a 
választáskor, és ezzel megbízva õket a város 
irányításával). Ez az intézkedés volt az, mikor 
a testület egyöntetûen megszavazta az átrakó, 
és a hulladékudvar létesítésének a tervét. Joga 
volt hozzá? Igen!
Az Egyesület az ominózus levélben azt 
követeli (mivel sikerült a Komszolt elûzni, a 
Komszol nem kockáztatta a 9,5 milliárdos terv 
elúszását, ezért lépett ki!) a város a saját 
pénzén hozza rendbe a területet, és építsen a 
téglavetõbõl halastavat. Ha a város ezt 
megtagadja, vagy késlekedik, a bíróságon 
keresik igazukat, és feljelentik a várost, 
kikutatják a felelõsöket, akik oda engedték 
hordani a szemetet, sõt azokat is, akik oda 
hordták. Talán elõ kellene szedni a régi 
tanácselnököket, és a régi vállalatvezetõket 
egyrészt miért engedték, másrészt miért oda 
hordták a szemetet? 
Az ingyen megoldás nem kellett! Itt maradt a 
nyakunkon a megoldatlan feladat, amit elõbb 
utóbb meg kell oldani, csak pénzt kell rá 
keresni. Vagy ez úgy megy „hogy adj uram 
Isten, de mindjárt”. A „halastó” megvalósítása 
érdekében kitõl kellene pénzt elvenni? Talán 
az iskolától, az útépítéstõl, a civil 
szervezetektõl? Mert nem kevés az a 300 
millió, amibe ez a „halastó” kerülne! Ez volna 
a feladat. Mikor errõl megkérdeztük a 
jelenlévõket, azt válaszolták: õket az elnök úr 
úgy indította útnak, (az elnök H F nem tisztelte 
meg részvételével a közmeghallgatást) csak a 
halastó, és semmi más! Egy privát kérdés 
kinek, és milyen célból lehet szüksége egy 300 
milliós pocsolyára?  
Két év múlva választás, remélem az egyesület 
minden tagja, jelölteti magát, és gyõznek is, 
akkor joguk lesz dönteni. Vajon akkor hogy 
fognak dönteni: pocsolya vagy iskola?                            

Zsolnai Ferenc
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Tét Város Tûzoltó Egyesülete várja a fiatalokatTét Város Tûzoltó Egyesülete várja a fiatalokat

Folyamatosan várjuk olyan 
fiatalok jelentkezését,  akiket 
érdekelnek a tûzoltós dolgok, és 
s z í v e s e n  r é s z t  v e n n é n e k  
egyesületünk munkájában.  A 
versenyeken képviselnék városunkat 
és egyesületünket. Az iskolai és 
ifjúsági csapatba jelentkezni lehet 

Csóka Csabánál egész évben a 06  30/628-0346-os 
telefonszámon. Az iskolás kategóriában 6-7-8. osztályosok 
jelentkezését várjuk, az ifjúsági kategóriába pedig 8. 
osztályból kimaradtakat 18 éves korig.   
A tûzoltóverseny mindig májusban kerül megrendezésre, 
így jó volna, ha a jelentkezni szándékozók legkésõbb 
márciusig jeleznék szándékukat, hogy amikor az idõjárás 
engedi el lehessen kezdeni a versenyre való felkészülést. Az 
idei évben a versenyen részt vett fiúk nyáron felejthetetlen 
élménnyel gazdagodtak. Tûzoltó táborban voltak Sáráson a 
Gyõri Tûzoltóság gyakorló bázisán. Mivel a csapat 
tagjainak egy része õsztõl kilencedikes lett így õk már az 
ifjúsági kategóriában indulnak, ha meglesz a csapat 
létszáma. Ugyanez vonatkozik az iskolás csapatban 
maradtakra is, ott is fel kell tölteni a létszámot.  
Próbálkozunk az egészen fiatalok megnyerésével is. 
December elején mindegyik óvodai csoportot megleptünk 
egy szép nagy játék tûzoltóautóval. Gyermeknapra is 
elmentünk hozzájuk, és egy délelõttöt ott töltöttünk a 
tûzoltóautóval. Sok érdekességet kipróbálhattak a gyerekek. 
Az óvodai látogatásunk egyik pillanatát 2009. évi naptárunk 
egyik képe is õrzi. A másik kép pedig a májusi tûzoltó 
versenyen készült.
Mire ezt a cikket olvassák remélhetõleg mindenkihez 
eljutott jövõ évi naptárunk is. Szeretném megköszönni azok 

segítségét, akik az „elmúlt” év során támogattak bennünket, 
a Téti Takarékszövetkezetben lévõ 59800091-10006162 
számú bankszámlánkra befizetett összegekkel, vagy a 2007. 
évi adójuk 1%-ával. A felajánlott adó 1 %-ból (295.793 Ft) 
némi kiegészítéssel 2 db bevetési ruhát vásároltunk. 
Nemsokára újra itt lesz az adóbevallás ideje, kérjük a 
továbbiakban is támogassanak bennünket adójuk 1 %-ával 
is! 

Adószámunk : 18529887-1-08
Amennyiben a naptárral vagy az egyesülettel kapcsolatban 
bármilyen észrevételük vagy kérdésük van, kérem a  06 - 20 / 
3345-319 telefonszámon (Varga Miklós Zsolt)  
szíveskedjenek jelezni felém. 
A naptáron rajta vannak a fontosabb telefonszámok melyeket 
szükség esetén hívni lehet. A múltban már kértük önöket, 
hogy az ügyeletes telefonunk számát (06-20/5689-307) 
tegyék bele mobiltelefonjukba, vagy vezetékes telefonjuk 
közelében helyezzék el, hogy szükség esetén bármikor hívni 
tudjanak bennünket.
A téli idõszakban kérjük fokozottabban figyeljenek a 
tüzelésre és a gyúlékony anyagok tárolására, hogy a 
tûzeseteket elkerüljék. A közlekedésben pedig az utak 
síkosságára , a sebbesség megválasztásáraa balesetek 
megelõzése érdekében.  
Köszönetet mondunk minden kedves támogatónknak, 
hiszen nekik is köszönhetõ, hogy egyesületünk mûködni és 
fejlõdni tudott az elmúlt pár év során. Kérjük továbbra is 
maradjanak mellettünk! Köszönjük, hogy támogatják 
munkánkat, hiszen hatékony mûködésünk közös érdek.

Tét Város Minden Lakójának Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Eredményekben Gazdag Békés Boldog Új 

Esztendõt Kíván:
Tét Város Tûzoltó Egyesülete nevében

Varga Miklós Zsolt elnök

"A mentõsök, tûzoltók stb. arra jöttek rá, hogy 
baleseteknél és más szerencsétlenségeknél, a 
szerencsétlenül járt személyeknél fellelhetõ a mobil 
telefon. A mentõakciónál azonban õk nem tudják, hogy a 
számtalan név közül kit értesítsenek hozzátartozóként a 
balesetrõl. Ezért olyan ajánlást tettek, hogy mindenki 
tegye be a mobiljába a szükség esetén értesítendõ 
személy(-ek) nevét és számát. 

Ilyen esetekre jött létre az ICE (In Case of Emergency) 
nemzetközi pszeudonim. E név alatt bejegyezhetnénk 
azoknak a személyeknek a nevét és telefonszámát, akiket 
az ilyen esetekben értesíthetnek a mentõk, tûzoltók, ill. a 
rendõrség. 

Amennyiben több személyt kívánnánk megadni, akkor 
ICE1, ICE2, ICE3 stb. pszeudonim alatt lehetne õket 
feltüntetni. 

Ez a megoldás egyszerû, nem kerül semmibe és hatékony 
lehet!
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M i n d e n k i n e k f o n t o s !M i n d e n k i n e k f o n t o s !

Novemberben a költészet hete alkalmából a KKÁMK 
diákjai a Kisfaludy emlékmûnél emlékeztek meg megyénk 

költõirõl, íróiról.

N o v e m b e r b e n  a  k ö l t é s z e t  h e t e  a l k a l m á b ó l  a  K K Á M K  
d i á k j a i  a  K i s f a l u d y  e m l é k m û n é l  e m l é k e z t e k  m e g  m e g y é n k  

k ö l t õ i r õ l ,  í r ó i r ó l .

N o v e m b e r b e n  a  k ö l t é s z e t  h e t e  a l k a l m á b ó l  a  K K Á M K  
d i á k j a i  a  K i s f a l u d y  e m l é k m û n é l  e m l é k e z t e k  m e g  m e g y é n k  

k ö l t õ i r õ l ,  í r ó i r ó l .
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Tét Város Polgármesteri Hivatal,  
Tét Város Gyámhivatal,

Okmányiroda
ünnepi ügyfélfogadási rendje:

Tét Város Polgármesteri Hivatal,  
Tét Város Gyámhivatal,

Okmányiroda
ünnepi ügyfélfogadási rendje:

December 18-ig a szokásos ügyfélfogadási rend szerint
December 19. (péntek) 8-12-ig
December 20. (szombat) 8-12-ig
December 22. (hétfõ) 8-12-ig
December 23. (kedd) 8-12-ig
December 24-25-26. ÜNNEP
December 29-30-31. igazgatási szünet
Január 1. (csütörtök) ÜNNEP
Január 2. (péntek) munkaszüneti nap
Január 5-tõl a szokásos ügyfélfogadási rend szerint.

December 18-ig a szokásos ügyfélfogadási rend szerint
December 19. (péntek) 8-12-ig
December 20. (szombat) 8-12-ig
December 22. (hétfõ) 8-12-ig
December 23. (kedd) 8-12-ig
December 24-25-26. ÜNNEP
December 29-30-31. igazgatási szünet
Január 1. (csütörtök) ÜNNEP
Január 2. (péntek) munkaszüneti nap
Január 5-tõl a szokásos ügyfélfogadási rend szerint.

A Téti „Csillagfény” Majorette Egyesület 
köszöni minden táncot kedvelõ 

szimpatizánsnak az erkölcsi-, anyagi 
támogatást és ezúton kíván

Kellemes Karácsonyi ünnepeket és
 Békés Boldog Új Esztendõt.

“Lobogjon csak tovább 
gyertyáinknak lángja: 
Emberi melegség, 
köszönts a világra!”

Devecseri László

A Téti „Csillagfény” Majorette Egyesület 
köszöni minden táncot kedvelõ 

szimpatizánsnak az erkölcsi-, anyagi 
támogatást és ezúton kíván

Kellemes Karácsonyi ünnepeket és
 Békés Boldog Új Esztendõt.

“Lobogjon csak tovább 
gyertyáinknak lángja: 
Emberi melegség, 
köszönts a világra!”

Devecseri László

Ahogy a hópihe száll kitartott kezedre, úgy 
szálljon füledbe angyalok éneke! 

Melengesse szívedet sok-sok szeretet, így 
kívánok 

boldog ünnepeket!

A Téti Hajnalcsillag Dalkör 
köszöni az elmúlt évben nyújtott támogatást 

minden érintettnek.
A továbbiakban szeretetteljes boldog karácsonyi 

ünnepeket és békés boldog új évet kíván 
városunk minden lakójának.

Ahogy a hópihe száll kitartott kezedre, úgy 
szálljon füledbe angyalok éneke! 

Melengesse szívedet sok-sok szeretet, így 
kívánok 

boldog ünnepeket!

A Téti Hajnalcsillag Dalkör 
köszöni az elmúlt évben nyújtott támogatást 

minden érintettnek.
A továbbiakban szeretetteljes boldog karácsonyi 

ünnepeket és békés boldog új évet kíván 
városunk minden lakójának.

GyerekeknekGyerekeknekGyerekeknek
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Higgyen a szemének!
Kombinált lakás- és 
szabadfelhasználású
JELZÁLOGHITELEK
ADÓKEDVEZMÉNNYEL,
Induló alacsony 
törlesztõrészlettel, vagy 
futamidõ végére 
megtakarítással!

A legolcsóbb biztosítás a jó 
biztosítás!

Kösse meg nálunk!
Ne várja meg a viharokat 

vagy más problémát!

Nyitva tartás:
Hétfõ:       9-13 
Kedd: 14-18
Szerda: 9-13
Csütörtök: 14-18
Péntek: 9-13Tét, Fõ u. 111.
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Kívánok Boldog Új Évet!

ékés álmainkba ne csalódjunk soha

ltalmazzon minket angyalok mosolya

elkünkben béke és szeretet virítson

üh és gaz álnokság meg ne szomorítson

stoba szólamra ne hajoljon szívünk

azdagság kísérje minden vidám léptünk

tjaink vigyenek igaz célunk felé 

övendõnk munkája ne váljon kereszté

jszaka pompásan ragyogjon csillagod

eled lehessek amikor csak akarod

gymásra találjon most minden keresõ

ársával éljen minden egymást szeretõ

özösen tegyük szebbé ezt a világot

zleljünk már most mennyei boldogságot

áljon minden titkos, szép álmunk valóra

ldott legyen minden együtt töltött óra

evetni tudjunk és õszintén örûlni

dvas idõ fogát messze elkerülni
eveset mondok végül, de szépet: 

Békés álmainkba ne csalódjunk soha

Oltalmazzon minket angyalok mosolya

Lelkünkben béke és szeretet virítson

Düh és gaz álnokság meg ne szomorítson

Ostoba szólamra ne hajoljon szívünk

Gazdagság kísérje minden vidám léptünk

Útjaink vigyenek igaz célunk felé 

Jövendõnk munkája ne váljon kereszté

Éjszaka pompásan ragyogjon csillagod

Veled lehessek amikor csak akarod

Egymásra találjon most minden keresõ

Társával éljen minden egymást szeretõ

Közösen tegyük szebbé ezt a világot

Ízleljünk már most mennyei boldogságot

Váljon minden titkos, szép álmunk valóra

Áldott legyen minden együtt töltött óra

Nevetni tudjunk és õszintén örûlni

Odvas idõ fogát messze elkerülni
Keveset mondok végül, de szépet: 

Kívánok Boldog Új Évet!

Havat terel a szél az erdõn, 
mint pehely-nyájat pásztora. 

S néhány fenyõ már érzi 
sejtõn, 

miként lesz áldott-fényû fa. 

 (Rainer Maria Rilke) 

 A Városi Könyvtár dolgozói 
boldog, békés ünnepeket 

kívánnak a szeretet ünnepén 
városunk lakóinak! 
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