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A húsvét ünnepe sok szálon kapcsolódik a tavasz 
megérkezéséhez, s a megújulás, a termékenységgel 
összefonódó népszokáskincshez. E népszokások 
nagyrészt nem épülnek be a keresztény vallás 
ünnepi rítusaiba, hanem azzal párhuzamosan, mint 
a falusi közösségek ünnepi szokásai maradtak fenn. 
A húsvétot megelõzõ farsangi idõszak mulatságai a 
tél legyõzését, a tavasz megérkezését ünneplik. 
Európa-szerte elterjedt szokás a telet jelképezõ 
szalmabábu elpusztítása, elégetése vagy vízbe 
fojtása. A húshagyókeddi (farsang utolsó napja) 
játék szereplõi szalmabábok, s a legyõzött Ciberét 
végigvitték a falun, elégették, vízbe vetették, vagy 
keresztüldobták a templom kerítésén, hogy elûzzék 
a betegséget, az éhséget. A böjt alatt régen fõleg 
kenyeret, száraz növényi étkeket ettek. A hosszú 
böjti idõszakot kisebb ünnepek tagolják. A magyar 
néphagyományban a közbeesõ vasárnapoknak 
nevük volt: a másodiké gulyásvasárnap, az ötödiké 
feketevasárnap, a hatodiké virágvasárnap. 

Ez az utolsó vasárnap már a húsvéti ünnepsorozat 
része. A magyar népszokások ezen a napon a 
zö ldág-hordás ,  más  néven  v i l lõzés :  a  
termékenységet segítõ eljárás. Az ággal 
megütögették a fiatal lányokat, menyecskéket. A 
barkaszentelés a keresztény és a “pogány” 
szokások ötvözetét mutatja. A virágvasárnapot 
megelõzõ szombaton a gyerekek barkát szednek. A 
barkát virágvasárnap a templomban megszentelik. 
A szentelt barkának bajelhárító szerepe van. 

A nagyhét napjainak szokásai a Bibliában leírtakat 
követik. Nagycsütörtökön, zöldcsütörtökön a 
Rómába ment harangokat a fiúk kereplõkkel 
helyettesítik. Az étrendbe e napon valamilyen 
zöldet, parajt, salátát iktatnak. Pilátus-égetés is e 
nap szokása, mikor a Pilátust jelképezõ bábut 
elégetik, megverik. A böjt régen hamvazószerdán 
kezdõdött, mely onnan kapta nevét, hogy ekkor a 
templomban megszentelik az elõzõ évi barka 
hamuját, megkenik vele a hívõk homlokát, 
elhárítva a bajokat. Nagyböjt alatt sok helyen egy 
nap csak egyszer ettek, olajjal vagy vajjal fõztek, 
zsírt, húst nem ettek, csak száraz növényi ételeket. 
Ma már nem ilyen szigorúak az egyház böjti 
elõírásai, nem követelik meg a negyvennapos 
koplalást, a tilalom csak az utolsó hétre, 
nagypéntekre vonatkozik. Az utolsó hét, nagyhét 
virágvasárnappal kezdõdik, melynek napjai Jézus 
jeruzsálemi eseményeihez kapcsolódnak. E napon 
a bevonulás napján az emberek pálmaágakkal, 
hidegebb éghajlatú vidékeken barkás ágakkal 
mennek a templomba. Nagycsütörtökön az utolsó 
vacsora és a tanítványok lábának megmosása (a 
vendégszeretet jelképe) emlékére szokás volt, hogy 
Rómában a pápa 12 szerzetes lábát megmosta. 
Nagycsütörtök estéjén a harangok elhallgatnak, a

H ú s v é t
hagyomány szerint Rómába mennek. A harangok 
útjának célja, hogy lássák a pápát; de van, ahol azt 
tartották, hogy a tojások gyûjtése is, melyeket azután 
leszórnak a gyerekeknek, amikor visszatérnek. 
Nagypéntek, Jézus kereszthalálának napja - 
gyászünnep. Az emberek a helységek szélén lévõ 
kálvária - dombokra vonulnak, s megállnak az egyes 
stációkat jelölõ kápolnáknál, mintegy eljátszva 
Jézus keresztvitelének útját. A templomokban az 
oltárokat letakarják, a harangok hallgatnak. 

Nagyszombat a feltámadás jegyében zajlik. Az esti 
körmenetek, a templomokban az új tûz gyújtása, 
mely Jézus és egyben a remény jelképe, azt adja 
hírül, hogy Jézus feltámadt, a megváltás közel van. 
Este “visszajönnek” a harangok is Rómából. 
Nagypénteken a víz mágikus ereje lép elõtérbe. A 
rituális mosakodás jelenik meg a hajnali 
mosakodásban, melyet csak fiatal lányok végeztek, s 
mely bajelûzõ szereppel bírt. Friss folyóvíz kellett 
hozzá, s a következõ mondóka: “Az én vizem 
folyjon el, az én szeplõm múljon el!” E naphoz 
jellegzetes ételek tartoztak - korpából készült 
savanyú leves, esetleg tojás. Van olyan vidék, ahol e 
napon kenyeret sütnek, melyet vagy megõriznek a 
következõ nagypéntekig, vagy odaadják az elsõ 
koldusnak. Sok helyen igen elterjedt a forró húsvéti 
kalács, melyet fõleg az utcai árusoktól veszik. A 
nagypénteken sötét, dísztelen templomokat 
nagyszombat reggelére virágokkal, zöld ágakkal 
díszítik fel. Ez a nap a másik õselem, a tûz ünnepe. 
Este a templomban az új tüzet ünneplik, melyet 
csiholással élesztenek, s a Krisztust jelképezõ 
húsvéti gyertyát ezzel gyújtják meg. Sok helyen 
szokás ilyenkor új ruhát felvenni, vagy legalább 
kalapot, kesztyût. 

A feltámadás napja húsvétvasárnap. Sok országban 
szokás e napon a napfelkeltét egy magas hegy tetején 
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várni. Ehhez több hiedelem kapcsolódik - egyik szerint a 
felkelõ nap Krisztus feltámadásának bizonyítéka, a másik 
s z e r i n t ,  a k i  j ó l  f i g y e l ,  m e g l á t h a t j a  b e n n e   
Krisztust jelképezõ bárányt a zászlóval. A húsvéti tojás 
ajándékozása sok országban e napon történik, nálunk a hétfõi 
locsoláshoz tartozik. A hagyományos sonkát már szombat este, 
a böjt lezárásával megkezdik. Vasárnap a sonka mellé tojást, 
tormát fogyasztanak. E nap ünnepi étele a bárány. E 
n a p  E u r ó p a - s z e r t e  a  j á t é k ,  a  v i
dámság napja. Magyarország egyes 
vidékein e napot vízbevetõ 
hétfõnek is hívják, mert e nap a 
locsolás napja.  lányokat 
régen kivonszolták a  kúthoz, s 
vödör vízzel leöntötték, v a g y  a  
p a t a k h o z  v i t t é k ,  s  meg
fürdették. A locsolás, az õsi t e r
mékenységvarázsló és 
m e g t i s z t u l ó  r í t u s b a n  
gyökerezik. A víz, tisztító 
ereje a kereszténységnél a 
kereszteléshez kapcsolódik. 
A mondai  magyarázat  
szerint Jézus sírját õrzõ 
katonák vízzel öntötték le a 
feltámadást felfedezõ, 
ujjongó asszonyokat, így 
akarták elhallgattatni 
õket. A locsolás ma 
is elterjedt szokás, 
k i s s é  
s z e l í d e b b  
f o r m á b a n ,  
h i s z e n  
g y a k r a n  
c s a k  
kölnivízzel  
locsolnak a f i ú k ,  
férfiak. A húsvéti népszokások 
sorát egy fehérvasárnapi szokás zárja . 
A lányok komatálat készítenek, e l k ü l d i k  egymásn
ak. A kosárba, tálra húsvéti tojás, kalács, ital kerül. Ezzel a 
lányok örök barátságot kötnek, s ettõl kezdve komának 
szólítják és magázzák egymást egész életükben.

Megújult templom  
NYITOTT KAPUK

A tavasz az ébredés ideje. Zöldellnek a fák, kibújnak a virágok, szirmot 
bontogatnak. Az emberek is szívesebben vannak a szabad levegõn, 
sétálnak, kirándulnak. Végre! Lassan, megszabadulunk a téli ruháktól, 
vastag kabátoktól. Bár idén, mintha késõbb köszöntene ránk a jó idõ, 
mégis ott a várakozás a szívekben. Kezdõdhet valami új.
A húsvét elõtti pár hét, böjt, a megtisztulás ideje. Hányan határozzák el, 
hogy testileg méregtelenítve készülnek a tavaszra, a nyárra; sokan 
kezdenek fogyókúrába is. Mert az ember teste, egészsége fontos.
De hogyan állunk a lelkünkkel? Mennyi idõt szánunk arra, hogy lelkileg 

megtisztuljunk, feltöltõdjünk? Mennyire fontos a lelki béke, a 
belsõ tisztaság? Nehéz idõk járnak, és jönnek még 
nehezebbek, halljuk innen-onnan. Megfélemlít bennünket a 
világból felénk áradó hírözön a válságról, a bajokról, az 
ország szomorú helyzetérõl. Hogyan lehet ezt az idõt 
átvészelni? Csakis erõs lélekkel. Csakis belsõ harmóniával, 

hittel. Mert amikor az ember körül minden összedõl, 
végsõ soron sosem marad más kapaszkodó, más 
mentsvár, mint a Jóisten  ahogyan sokan emlegetik.

Majd megsegít a Jóisten  mondogatjuk. De valójában 
kérjük, keressük a segítségét? Valóban kíváncsiak 

vagyunk rá, mit üzen nekünk ebben az idõben? Valóban 
fontos a segítsége úgy, ahogyan Õ akarja adni és nem a mi 

kívánságaink szerint? 
Mindenki imádkozik, mindenki hisz valamilyen módon. Isten 
pedig várja, hogy keressük õt, hogy megszólítsuk, hogy 
csatlakozzunk az Õ népéhez, gyülekezetéhez. Ebben szeretne 
segíteni mindenkinek az evangélikus gyülekezet. Amellett, hogy 

mindenkit hívunk és várunk alkalmainkra, húsvét után 
min den napon pár óra erejéig nyitva áll majd 

templomunk. Be lehet jönni, leülni egy kicsit, 
megpihenni, elcsendesedni, rendet rakni 
magunkban, a lelkünkben.
Reméljük, hogy kívül-belül csodásan 

megújult templomunk csalogatja majd az 
embereket, hogy egy pillanatra, kiszakadva 

gondok, bajok, problémák és kérdések közül, 
mindenki találjon csendességet önmagának, 

kettesben a Jóistennel.
Deák Ágota lelkész

 Az evangélikus egyház hírei:
BORDÓ ÉS SZÜRKE - 

AZ ÚJ EVANGÉLIKUS OLTÁR SZÍNEI?
Szeretettel hívunk mindenkit egy közös beszélgetésre 2009. 
május 23-án 16 órára a templomba, ahol a közelgõ oltár-szószék 
felújításának terveirõl beszélgetünk. Vendégünk Jeney Zoltán 
faszobrász-restaurátor, aki a lehetõségekrõl beszél nekünk. 
Jöjjenek el, hogy a döntés az egész gyülekezeté legyen!

Alkalmaink:
Istentiszteletek minden vasárnap 10.30-kor.
Bibliaórák csütörtökönként 17 órakor.
Énekkar csütörtökönként 18 órakor.
Gyermek istentiszteletek minden vasárnap 14 órakor.
Ifjúsági alkalmak vasárnaponként 15 órától.

Konfirmáció idõpontja május 16-17.
Szeretettel kérjük az  idén házasságot kötni kívánó testvéreinket, 
hogy mielõbb jelentkezzenek a lelkészi hivatalban a 
jegyesoktatás  idõpontjának egyeztetése végett.  
Köszönjük.

ISTEN ÁLDÁSÁBAN GAZDAG HÚSVÉTI 
ÜNNEPEKET ÉS KEGYELMES TAVASZI NAPOKAT

 KÍVÁN MINDENKINEK AZ EVANGÉLIKUS 
GYÜLEKEZET VEZETÕSÉGE ÉS PRESBITÉRIUMA.
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Levél a felhõk mögé - Vitéz Tamásné emlékére

Drága Márti!
Most már csak a naponta megidézett emlékeken keresztül tudok beszélgetni 
Veled.
28 évvel ezelõtt találkoztunk elõször. Pályakezdõként kedvesen fogadtál, 
megígérted, hogy mindenben segítesz, számíthatok Rád. Így is lett. 
Robi fiaink is közel egyidõsek. Örömeinket, gondjainkat a gyermeknevelésben is 
megosztottuk egymással. A kamaszkor éveiben volt közös témánk bõven.
Az iskolában, a nevelési értekezleteken már egy szemvillanásból, összenézésbõl 
értettük egymást.
A nevetésed! Hogy tudtál nevetni, szívbõl, igazán!
A közös névnapok, a karácsonyi ajándékozások  megannyi felejthetetlen emlék. 
A málnaszörp szóra már nevettünk. El kellett mesélni az új kollégáknak a 
történetet. A látogatás nálad, a szódavíz nélküli szörpös vendéglátás ma is 
megmosolyogtat!
Vitézke! Sok mindent meg kellett volna még tanulnom Tõled. A töpörtyûkrém- és 
az aprópogácsa-készítés Nagymestere voltál és maradsz is.
Márti! Sok mindent akarok kérdezni Tõled. Milyen az égi osztályod? A térkép 
ismeretét nagyon szigorúan megköveteled odafent is? Már Gyõrt, Tétet, a 
hegyeket, a fõvárosokat nagyon pontosan mutatják a tanítványok a vaktérképen?
És azt is tudják, hogy sport, síelés és hegyek nélkül nem lehet élni?
Megtanítottad nekik a legfontosabbat: az Élet szeretetét?
Ha nagyon szomorú vagy nagyon fáradt vagyok, akkor elolvasom a Tõled kapott 
idézetet és már is szebb lesz a világ.
 Emlékszel, így szól:
„ Markolj bele az élet sûrûjébe,
Mindenki éli, s alig érti egy,
Bárhol ragadd meg, mindig érdekes!”
Drága Márti! Hiányzol. Hiányzik a nevetésed, a 
hangod, a szigorod, a szereteted, a nagy szíved!
Búcsúzom:
Kolléganõd, Rendesné Kati
 
Ui.: Zsolti kollégával Tavaszi Kupát szervezünk 
emlékedre, majd írok errõl is.

Ez a húsvét olyan ünnep,
fák, virágok megzsendülnek,
mintha húznák-vonnák õket,
oly sebesen, gyorsan nõnek.

Ez a húsvét olyan ünnep,
fiatalok megszédülnek,
összebújnak, sugdolóznak,
szavakból szép jövõt fonnak.

Ez a húsvét olyan ünnep,
Szelek, vizek megperdülnek,
Hol a napfény, hol a zápor
Nyes nagyobb részt a határból.

Ez a húsvét olyan ünnep,
Sírás és bánat, elülnek.
Minden örül, hogy létezhet,
Hogy nagy lélegzetet vehet.

Ez a húsvét olyan ünnep,
Bocsánata van a bûnnek
Fönt a hegen az a Kereszt
Új élet útjára ereszt.

A tél szennyét mind lemosva
Készülõdünk a holnapra,
A pünkösdre, szép pünkösdre,
Lángos csodák jövésére.

Szirmos jövõnk féltve, óva
Készülõdünk még nagyobbra,
El nem érhetõ csodára:
Örökös harmóniára. 

B í r ó  A n d r á s :  
E z  a  H ú s v é t  

Látogatás a Kisfaludy Panzióban

2009. III. 20-án a Téti Hagyományõrzõ Egyesület látogatást tett a látványos szép épületben, 
amit eddig többen csak kívülrõl láttak. Nagy Mihály az Építõipari és Szolgáltató Kft. elnöke 
megmutatta a 2001-ben Széchenyi-terv pályázat útján nyert 22 db 1-4 ágyas összkomfortos 
szobával, reprezentatív étteremmel 20-40 fõs konferencia teremmel mûködõ épületet. Ebben 
a teremben van kiállítva a Kisfaludy gyûjtemény is, amely elõzetes egyeztetés után (recepció) 
látogatható. Beszélt a hozzá tartozó konyháról, ahol naponként friss ételek készülnek, amit ki 
is szállítanak azoknak a személyeknek, akik igényt tartanak rá. A kft-hez tartozik még az 
üvegezõ mûhely, kínai üzlet és a bank épülete is.
Az összejövetelen elõször, ami a konferencia teremben zajlott, elhangzott az Építõipari 
Szövetkezet múltjának ismertetése. Köszönjük a hangulatos 
délutánt.
2. napirendi pontként Horváth Magdolna tartott elõadást a 
Gyapay család történetérõl. A család 3 tagja részt vett az 

1 8 4 8 - a s  
szabadságharcban. 
G y a p a y  D é n e s  
sírját a Nemzeti 
Sírkert  részévé 
nyilvánították. 
Az elõadó kérte a 
hõsök emlékének 
megõrzését. 

Kiss Lászlóné
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Ö n k o r m á n y z a t i  h í r e k

Tét Város Képviselõtestülete 2009. január 13-án 
megtartott rendkívüli ülésén a Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Központtal kapcsolatban Hermann Judit stratégiai 
tervezõ, területfejlesztési tanácsadó tartott tájékoztatást.
Az elsõre benyújtott pályázat sajnos nem volt sikeres, de 
lehetõség van újra benyújtani a pályázatot, ezt kell Tétnek 
kihasználni. A pályázathoz mindenbõl újat kellett készíteni, 
szakmai programból, építészeti tervdokumentációból, 
nyi la tkozatokból ,  határozatokból  Az épí tészet i  
tervdokumentáció elkészült. A teljes költségvetés kész. 
Semmi felesleges dolog nem került a tervbe csak támogatható 
tevékenységek. Olyan szakmák kerültek be a Kistérségi 
járóbeteg-szakellátó központba, ami indokolt. Az, hogy mi az 
indokolt az OEP által nyilvántartott adatokból, esetszámokból 
kalkuláltuk ki. Olyan szakma, ami mindenképpen kell a 
számadatok alapján, pl. a gyerekgyógyászat. A rendelési idõt 
próbáltuk minél korábbra tenni, hogy reggeli órákban már 
jöhessenek a betegek. Ezt a rendelési idõt természetesen majd 
meg lehet változtatni, ahogy az igények alakulnak! A pályázati 
kiírásban irányadó dolgokat figyelembe kellett venni, pl. hogy 

2
a különféle szakmák elhelyezése 1500 m -en történhet. A 
természetes világítás minden rendelõben, irodában, közösségi 
térben kötelezõ volt, ezért nem lehetett az alagsorba 
semmilyen kiszolgáló helyiséget helyezni, csak a gépészetet. 
A négy épületbõl álló épületegyüttes kis udvarokkal, nagy 
ablakokkal, átláthatóvá teszi az intézményt. A pályázati kiírás 

2
szerint 250 E Ft/m  árral számolhattak a tervezõk. Ez nagyon 
kevés, de végül sikerült ebben a keretben bennmaradni. Az 
utcakép is rendezett lesz, terv szerint az épület elé 
buszmegálló kerül. A sarokszámok: az építészeti beruházás 
bruttó 447.200 E Ft, ehhez még számolni kell még 20-30 
millió Ft-ot, mert kiderült, hogy nem lehet geotermikus 
energiát használni, nem lehet hõszivattyús rendszert 
bevezetni, ezért mindenképpen gázfûtésben kell 
gondolkodnunk. Megújuló energiaforrások közül 
napkollektorok kerülnek fel a tetõre, szürkevíz használat lesz 
bevezetve, ezzel az épület fenntartási költségei csökkennek. A 
pályázati kiírás tartalmazott egy eszközlistát, összesen 277 
millió Ft-ra van betervezve minden eszköz, ebbe beletartozik 
az irodai berendezés, a különbözõ orvostechnikai eszközök, 
pl. ultrahang készülék, a röntgenkészülék és az informatikai 
rendszer. Számolni kell egy orvostechnikai informatikai 
rendszerrel, ami 43,7 m Ft-ot jelent, mert olyan rendszert 
szeretnénk bevezettetni, hogy hálózati összeköttetésben 
legyen a Petz Aladár Megyei Kórházzal, így internet 
segítségével jöhetnének az adatok. A projekt menedzsment 15 
millió forintra van betervezve. A támogatás ebben a 
pályázatban 90 %-os lehet. Sikeres pályázat esetén a 
megvalósítás idõszakában következhetnek a kiviteli terv 
készítése, a közbeszerzési eljárások lefolytatása, stb. 
Általában a támogatási szerzõdés megkötése a pályázat 
eredményhirdetését követõen 60 nappal esedékes. Elõre 
láthatólag legkésõbb, 2010 decemberében megvalósulhat a 
tervezett fejlesztés. Összesen 810 millió forint az 
összköltségvetése a pályázatnak, lehetne több, de fontos, hogy 
mennyi a teherbírása az önkormányzatoknak, leginkább Tét 
Város Önkormányzatának. A lebonyolítási folyamat: a 
pályázat benyújtása, a támogatási szerzõdés megkötése és a 
lebonyolítás, a projekt végrehajtása. A tervek szerint éves 
szinten a járóbeteg-szakellátás mûködtetése 12 millió forintba 

fog kerülni, mindenképpen a menedzsmenten fog múlni, 
hogy mennyire lesz sikeres, mennyire tudjuk az emberek 
idevonzani. Nagyon fontos kérdés még a humánerõforrás, a 
jó szakemberek megszerzése, szerzõdtetése. 
A tájékoztatót követõen Tét Város Önkormányzat 
Képviselõ-testülete
az alábbiak szerint határozott:
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta 
a „Tájékoztató pályázati projekt elõkészítésérõl, pozitív 
támogatási döntés esetén történõ megvalósításról és 
fenntartásról a Téti kistérségi járóbeteg-szakellátó központ 
kialakítása” TIOP 2.1.2/08/1 pályázat kapcsán” címû 
elõterjesztést és a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul 
vette, a tájékoztató 1. számú mellékletét képezõ 
összefoglalót megismerte, és az abban foglalt 
tevékenységeket támogatja. A Képviselõ testület a 
tájékoztató 2. számú mellékletét képezõ építészeti-mûszaki 
tervkivonatot áttekintette és az abban foglaltakkal, egyetért. 
2009. február 02.-án megtartott nyilvános ülésén
1. Tét II. sz. orvosi rendelõjének orvosa Dr. Környei 
Miklós bejelentette a képviselõtestületnek, hogy praxisát 
eladja és bemutatta utódját, Dr. Rácz Zsoltot, aki ezentúl 
ellátja a körzetet.
2. Tájékoztatók hangzottak el a civil szervezetek 2008. évi 
munkájáról. 
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az alábbi 
határozatot hozta:
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Játszóház, 
Együtt Egymásért” Egyedül Élõ Nõk és Nyugdíjas Klub, 
Sokoróaljai Segítõ Kéz Közhasznú Egyesület, Magyar 
Vöröskereszt Téti Szervezete, Életet az Éveknek Téti 
Nyugdíjas Klub, Téti Hagyományõrzõ Egyesület, Karsay 
Sándor Alapítvány, Hagyományõrzõ Kézmûves Szakkör, 
Téti Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület, Tét Város Tûzoltó 
Egyesület, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Téti Csoportja, 
Téti Hajnalcsillag Dalkör Egyesület, Téti Kézilabda Sport 
Egyesület, Diabetes Klub, Téti Polgárõr Egyesület, 
„Csillagfény” Téti Majorette Egyesület, Téti Fiatalok 
Szellemi és Testi Fejlõdésért Alapítvány, Téti Sokoró FC 
civil szervezetek 2008. évi tevékenységükrõl szóló 
beszámolókat elfogadta.
A 2008. évre kapott támogatás elszámolása minden civil 
szervezet esetében határidõre megtörtént. 

2009.
04. 26..Bérmálás 15 óra
05. 03. Szentmise és anyák napi 

ünnepély
05. 17. A 3.osztályosok elsõ 

áldozása
06. 06.Tanévzáró 

hittanosoknak 18 óra
06. 14. Úrnapi körmenet
06. 14. Tétszentkút Szent Antal 

napi búcsú 17 óra

Katolikus Egyházi 
alkalmak

Katolikus Egyházi 
alkalmak
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2009. február 25-én megtartott nyilvános ülésén

1. Tájékoztató történt a lejárt határidejû határozatokról.
2. A II. sz. háziorvosi körzetre vonatkozó ellátási szerzõdés 

megkötése történt Dr. Rácz Zsolttal.
3. Módosításra került a szociális igazgatás és szociális 

ellátások helyi szabályairól szóló rendelet az új törvényi 
elõírásoknak megfelelõen.

4. A városnap és rockfesztivál megrendezése tárgyában 
megállapodást kötött a képviselõ-testület Hajtó Péter úrral.

5. A helyi kommunális adórendelet módosításra került. A 
módosítás az adómértéket nem érinti.

6. A luxusadóztatásról szóló rendelet hatályon kívül 
helyezése megtörtént.

7. A Kisfaludy Károly Általános Mûvelõdési Központ 
vonatkozásában a mûvészetoktatás térítési díjai változtak. 
A jó tanulóknak kevesebbet kell fizetni.

8. A KKÁMK Szervezeti és Mûködési Szabályzata a 
megváltozott jogszabályi elõírásoknak megfelelõen 
módosításra került.

9. A kül terület i  u tak vezetékjogára  vonatkozó 
megá l l apodások  meg tá rgya lá sa  ke rü l t ek .  A 
megállapodások alapján plusz bevételhez jut az 
önkormányzat.

10. Tét Város Okmányirodájának 2008. évi tevékenységérõl 
készített beszámolót a testület elfogadta.

11. Tét, Deák F. u. vízvezeték építésének a megrendelésérõl 
döntött a testület. A megrendelést továbbítottuk a beruházó 
felé.

12. Tájékoztató történt „A Polgármesteri Hivatalok 
szervezetfejlesztése címû” megnyert ÁROP pályázattal 
kapcsolatosan.

13. Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete elvi 
hozzájárulását adta, hogy a Rábacsécsényi Óvoda a 
KKÁMK tagóvodája legyen 2009. szeptember 1-tõl.

14. Módosításra került a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások intézményi és személyi térítési díjairól szóló 
rendelet.

15. Tét Város 2009. évi költségvetésérõl tárgyalt a testület. 
Döntés nem jött lére.

Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete költségvetését 
2009. március 16-ai ülésén fogadta el 708.030.- eFt bevételi, 
751.519.- eFt kiadási fõösszeggel, 43.489.- eFt mûködési célú 
hiánnyal. Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzõ

K i k e l e t  K u p a

Hatalmas élményben volt részük a téti Kisfaludy Károly 
ÁMK alsó tagozatos diákjainak. Március 3-án került sor a 
Kikelet Kupa elnevezésû sportrendezvényre. Az alsós lurkók 
két kategóriában mérhették össze ügyességüket: 6-8 éves és 
9-11 éves korosztályban. A több mint 80 gyerek változatos 
sor-és váltóversenyeken mozgathatta meg magát az 
egészséges életmód jegyében. A rendezvényt Boros Zoltán 
igazgató úr nyitotta meg kedves, buzdító szavaival. A verseny 
lebonyolítását Greszler Zsolt testnevelõ tanár úr irányította, 
amiben segítségére voltak az alsós pedagógusok is. A Kikelet 
Kupa lelkes kis résztvevõi minden erejüket és figyelmüket a 
versenyszámokra összpontosították. A tornaterem lelátóján 
helyet foglaló szurkolók egy nagyon színvonalas, remek 
versenyt láthattak. Az élményekben gazdag délután biztosan 
emlékezetes marad minden résztvevõnek, ezért reméljük, 
hogy a továbbiakban hagyománnyá válik iskolánkban.

A Kisfaludy Károly ÁMK alsós diákjai és pedagógusai 

Kritikus szemmel a város fejlõdésérõl!

Szeretném elõrebocsátani, szeretem a szülõvárosom 
(szülõfalum). Lett volna alkalmam más lakhelyet választani, 
de maradtam, mert itt érzem, hogy otthon vagyok. Fiatal házas 
koromban a feleségem biztatott, hogy költözzünk be Gyõrbe a 
könnyebb élet reményében, de sikerült meggyõznöm, és 
maradtunk. Szeretem a városom, és természetes azt 
szeretném, hogy büszkén mondhassam: Téti vagyok! Közel 
hatvan éve élek itt és vagyok tanúja a változásoknak. Sokat 
változott a város. Nagyon sok régi épület tûnt el átadva a 
helyét új modern házaknak. Új utcasorok keletkeztek mutatva 
azt, hogy szívesen telepedtek le itt az emberek . A várossá 
válás is sok pozitív dolgot hozott. Okmányiroda, földhivatal 
létesült, és városunk lett a Sokoró-aljai kistérség központja, 
régi titulus szerint a járási központ. A sok változás ellenére 
mégis úgy érzem, nem fejlõdik úgy a település, ahogy 
szeretném. Hiányolom a városokra jellemzõ infrastruktúrát, a 
városi miliõt. Sajnos az elõdeink nem tudatosan alakították ki 

a város szerkezetét, hiányzik a városközpont, ami köré a város 
kiteljesedhetne. Szükség volna a tervezett beruházásokra: 
iskolabõvítés, új mûvelõdési és közösségi ház, egészségügyi 
centrum. Elértük azt, hogy az összes út fel lett újítva,(igaz több 
helyen már lehetne újrakezdeni) de az útpadka és az árok közti 
rész már nem, az gödrös kigyúrt, sáros, gondozatlan. Nagyon 
sok helyen a járdák állapota is kritikán aluli. Fel kellene újítani 
az árkokat, és ahol lehet csatornázni, és parkolókat kialakítani. 
Oda kellene hatni, hogy a frekventált helyen lévõ romos 
épületek eltûnjenek, vagy megújuljanak. Nagyobb támogatás 
kellene a hírvivõinknek:(zenekar, táncosok, sportolók) hogy 
magasabb szinten tudják propagálni a várost. Nagyobb 
szabású kulturális rendezvényekre is szükség volna legalább 
évente (amolyan fesztiválféle). Tudom nagyon sok munka, és 
még több pénz kellene, ahhoz hogy a városnak városformája 
legyen, de kell hozzá az is, hogy a város pénzét ne halastóra, 
hanem városszépítésre fordítsuk. Zsolnai Ferenc 
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H í r e k  a  t é t i  V á r o s i  B ö l c s õ d é b õ l  

A 90-es évek elejéig Téten a Fõ utcai orvosi rendelõ helyén 
mûködött bölcsõde. Akkoriban, 1992. januárjában, a megszûnés 
veszélye is fenyegette, de szerencsére ez nem történt meg és a 
16 kisgyermek az óvodában, a vezetõ óvónõ irodájában talált új 
„otthonra.” Évekig „Minicsoport” néven mûködtünk. 
„Hivatalosan” 1999-ben alakultunk újra bölcsödévé. 12 
férõhelyre van engedélyünk, de az igény jóval nagyobb, több 
kisgyermek van várólistán, ezért szeretnénk a lehetõségekhez 
képest bõvíteni bölcsõdénket még egy csoporttal. Ha ez 
megvalósulhatna, lehetõség nyílna arra is, hogy a 
kisgyermekeket életkoruknak és fejlettségüknek megfelelõen 
külön csoportba helyezhetnénk el. 
A kisgyerekekkel 2 fõ gondozónõ foglalkozik, ebbõl egyikük 
szakgondozónõ, (õ a bölcsõde szakmai vezetõje), a másik 
gondozó néni óvodai dajkaképesítéssel rendelkezik. A bölcsõde 
vezetõi teendõket az óvoda vezetõje látja el. A takarítási 
munkába az óvodai dajka néni is besegít. 
A kis bölcsõdéseknek és óvodásoknak saját fõzõkonyhán 
készülnek az ízletes tízóraik, ebédek és uzsonnák. Emellett 
vendég és szociális étkezõk, valamint Idõsek Napközi Otthona 
részére is fõznek, átlag 220-230 adagot éven át. Az élelmezési 
feladatokat 1 fõ élelmezésvezetõ, és 3 fõ szakácsnõ végzi. 
Napjainkban bölcsõdés csoportszobánk már szép nagy, egykori 
óvodás csoportszobát kaptuk meg  Berendezésénél törekedtünk, 
hogy a kisgyermekeket életkoruknak és igényeiknek megfelelõ, 
barátságos, vidám, otthonos hangulat fogadja. A két gondozó 
néni sokéves szakmai tapasztalattal rendelkezik, tetteikbõl 
sugárzik a gyermekek iránti odaadó, feltétel nélküli szeretet. 
Szeretetteljes, barátságos, családias légkört alakítottak ki a 
bölcsõdei csoportban, a csoportszoba dekorációi, kiegészítõi, 
ötletességüket, ízlésességüket bizonyítja. A díszítõ elemekben 
megjelennek az évszakok változásai, különféle alkalmakra való 
készülõdés, a gyerekek által készített alkotások. 
A játékok nyitott polcokon, minden kisgyerek számára elérhetõ 
helyen vannak. A nyugodt és változatos játék és szabadon 
választott tevékenykedés lehetõségét is igyekeztünk 
megteremteni, különféle játszósarkok kialakításával - 
babakonyha, autós szõnyeg, építõs sarok, rajzasztal, 
mesehallgató kuckó. Egyik kijáratunk közvetlenül az 

udvarunkra nyílik, ahol mobil játékok, egy zárt fedett terasz 
biztosítják a kinti szabad játékot. 
Az óvodával nagyon jó a kapcsolatunk, a bölcsõdés 
kisgyermekek, mire óvodás csoportba kerülnek, megismerik az 
óvó néniket, sokat játszanak az óvodásokkal, így zökkenõmentes 
az óvodai beszoktatás. Bevonnak bennünket az óvodai élet 
mindennapjaiba, közös programokon veszünk részt - például 

évente 2-3 alkalommal bábszínházba járunk, adventi vásárt 
tartunk, gyereknapon ügyességi játékokat szervezünk. 
Szakmai programunk egyik alappillére a mozgás, amely a 
kisgyermekek életkori szükséglete, a megismerõ tevékenység 
alapfeltétele. Minden nap rendelkezésünkre áll a tornaterem, 
ahol adott a megfelelõ mozgástér, a gyerekek kipróbálhatják az 
eszközöket ,  ügyességüket ,  bátorságukat .  Ezál ta l  
megalapozhatjuk gyerekeinkben a mozgás iránti szeretet, 
természetes igény kialakulását, kielégíthetjük a gyerekek 
mozgásigényét, elõsegíthetjük mozgásfejlõdésüket. 
Természetesen a mese, az ének, a vers, az alkotó tevékenységek, 
az ünnepek is szerves részei a kis bölcsisek mindennapi 

életének. Szakmai programunk szintén fontos része az 
egészséges életmód, a táplálkozás, az egészségmegõrzés 
szokásainak alakítása. Bölcsõdénkben törekszünk a fejlõdéshez 
szükséges biztonságos környezetet megteremtésére, a 
szükségletek egyéni igény szerinti kielégítésére. A szülõk is 
támogatnak bennünket céljaink elérésében: minden szerdán 
„Gyümölcsnapot” tartunk, amikor 1-2 szem gyümölccsel 
minden család hozzájárulhat az egészséges táplálkozás, az 
egészséges fejlõdés feltételeinek javításához. Naponta 10-15 
percet töltünk bölcsõdés kisgyerekeinkkel a só-szobában. Itt 
verseléssel, énekelgetéssel, mesehallgatással, beszélgetéssel 
múlatjuk az idõt, mialatt élvezzük a só-szoba levegõjének 
jótékony prevenciós hatását.
Kiemelkedõ helyet foglal el munkánkban a családok és a 
bölcsõde kapcsolatának szorosabbá tétele, a kölcsönös 
tájékoztatás, a közös gondolkodás megvalósítása. 
Szeptemberben szülõi értekezlettel nyitjuk a nevelési évet, a 
napi kapcsolatot rövid egyéni beszélgetésekkel, üzenõ füzettel 
tartjuk. A folyosón elhelyezett faliújságon kiállítjuk a 
gyermekek alkotásait, az éppen aktuális mondókákat, énekeket, 
így a szülõk folyamatosan figyelemmel kísérhetik a bölcsõdés 
csoport életét. 
Köszönjük a figyelmet, szeretettel üdvözlünk minden régi és 
leendõ bölcsõdés családot! 
Varga Domonkos gondolataival szeretnénk befejezni 
bemutatkozásunkat:

„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét,
szaporítja tapasztalatait, õ azt hiszi: csak játék.
De mi már tudjuk, mire megy a játék.
Arra, hogy e világban, otthonosan mozgó, eleven eszû
és tevékeny ember váljék belõle.”

Csécs Károlyné Bedõ Jánosné 
bölcsõdevezetõ csecsemõ és kisgyermek-gondozónõ
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Kisfaludy Napok 2009. február 19-20.Kisfaludy Napok 2009. február 19-20.

Iskolánk hagyományaihoz 
híven, ebben az évben is 
megrendezte a Kisfaludy 
Napokat február 19-20-án. 
Az elsõ vetélkedõk 1993-
ban zajlottak, a költõ 
s z ü l e t é s é n e k  1 2 5 .  
évfordulójának tiszteletére. 
A rendezvénysorozat immár 
hagyománnyá vált.
A Kisfaludy Napok méltó 
b e v e z e t é s e  1 8 - á n  a  
m ú z e u m b a n  l e z a j l o t t  
megnyitó volt. Itt az ART 
9 0 0 0  m û v é s z e t i  k ö r  
mûvésztanárai állították ki 
festményeiket. 

A térség iskoláinak tanulói összemérhették tudásukat 
különbözõ tantárgyakhoz köthetõ, de nem feltétlen csak 
tantárgyi tudást igénylõ vetélkedõkön.  A versenyek témái 
lehetõség szerint kötõdhetnek az aktuális évfordulókhoz, 
kulturális eseményekhez. Így az idei rajzversenyre a zsûri az 
alsósoktól Benedek Elek-mese illusztrációját várta, míg a 
felsõsök nemzeti imánkhoz, a Himnuszhoz készítették 
munkáikat. 
A tanulók nevezhettek azokra a versenyekre, amelyeket 1993 
óta kezdve minden évben megrendezünk alsós és felsõs 
tanulóknak egyaránt: egyéni 
népdaléneklési verseny, vers- és 
prózamondó verseny. Csak 
alsósoknak-3-4. osztályosoknak: 
helyesírási verseny. 
Felsõs tanulóknak: matematika 
verseny. 
Az újabb vetélkedõk közé 
tartozik a téti Hagyományõrzõ 
Egyesület által kezdeményezett 
szépkiejtési verseny. Az idén 
harmadik alkalommal rendeztük 
meg.
Évrõl évre igyekszünk egyre 
vá l toza tosabb lehe tõséget  
nyújtani a megmérettetésre. Az idén elõször hirdettünk 
levelezõs vetélkedõt német nyelvbõl; és 5-6. osztályos 
csoportok számára játékos nyelvi versenyt. Úgy érezzük, ez 
utóbbi ötlet telitalálatnak bizonyult.  A visszajelzések szerint 
a résztvevõ gyerekek és kísérõik élvezték a játékos 
feladatokat, amelyek kreativitást, többrétû gondolkodást 
igényeltek. A verseny levezetõivel és zsûrijével együtt jól 
érezték magukat a vidám hangulatú vetélkedõn. 
Ne feledkezzünk el az elengedhetetlen Kisfaludy-kupáról. Itt 
lány és fiú csapatok kézilabdában mérkõztek meg 
egymással. Lappints Árpádné

Hegyeshalom, 3. Budai Boglárka Hegyeshalom,
7-8. osztály: 1. Borsó Yvett Tét, 2. Nyúl Erika Hegyeshalom 
és Német Koni Hegyeshalom, 3. Iván Ákos Ravazd és 
Lampert Letícia Tét
Sajátos nevelési igényû tanulók versenye: 1, Rosta Roland 
Nyúl, 2, Fekete Zsanett Tét, 3. Zsida Mária Gyõrújbarát és 
Petõ Patrik Tét

Különdíj: Pardavi Anikó Nyúl
Matematika verseny:
5. osztály: 1. Kálmán Péter Gyõr, 2. Kapocsi Máté 
Gyõrújbarát, Mészáros Máté Gyõrszemere, Mészáros 
Nikolett Töltéstava és Pozsgay Bianka Gyõr, 3. Szammer 
Helga Tét
6. osztály: 1. Bóka Adrienn Gyömöre, 2. Szalai Szabina Tét, 
3. Hoffmann Gábor Gyömöre, Hoffmann Gergõ Gyömöre 
és Kocsár Máté Gyõrújbarát
7. osztály: 1. Horváth Lilla Töltéstava és László Patrik Gyõr, 
2. Bereczki Norbert Töltéstava, 3. Dunár Olivér Gyõrújbarát
8. osztály: 1. Bagó László Gyõrújbarát, 2. Baranyi Balázs 
Gyõr, 3. Hammerl Ferenc Écs-Ravazd
Helyesíró verseny:
3. osztály: 1. Sütöri Boglárka Gyõr, 2. Czéhmester Zsófia 
Tét, 3. Maár Alexandra Gyõr,
4. osztály:1. Budai Judit Erzsébet Hegyeshalom, 2. Beke 
Vivien Tét, 3. Szücs Bernadett Hegyeshalom
Ének verseny:
1-2. osztály: 1. Bárdi Dorina Barbara Gyõrújbarát, 2. Szabó 
Annabella Mórichida, 3. Horváth Kata Sokorópátka. 
Különdíj: Farkas Viktória Tét és Blaga Dávid Tét
3-4. osztály:1. Szabó Violetta Mórichida, 2. Koós Enikõ 
Gyõrújbarát, 3. Ábrahám Rita Nyúl
5-6. osztály: 1. Foltányi Luca Anna Gyõr, 2. Gáldi Sára 
Gyõr, 3. Tobler Félix Gyõr
7-8. osztály: 1. Csizmazia Petra Tét, 2. Méhes Adrienn 
Töltéstava, 3. Holbok Viola Tét, és Orbán Amanda Szany
Versmondó verseny:
1-2. osztály: 1. Horváth Zsolt Tét, 2. Gács Péter Mórichida, 
3. Mersits Vivien Gyõr, Különdíj: Kertész Eszter Tét és 
Kovács Kamilla Tét
3-4. osztály: 1. Szitkay Csilla Nyúl, 2. Sturm Anett Nyúl, 3. 
Nemes Boglárka Gyõrújbarát, Különdíj: Szamamlovts 
Réka Tét
5-6. osztály: 1. Hunyadvári Klaudia Tét, 2. Somogyi Luca 
Ravazd, 3. Egyed Lilla Gyõrújbarát
7-8. osztály: 1. Rácz Réka Gyõr, 2. Szabó Katinka Écs, 
Csizmazia Petra Tét
Prózamondó verseny: 1. Hammerh Bálint Hegyeshalom, 
2. Molnár Enikõ Hegyeshalom, 3. Németh Koni 
Hegyeshalom és Õsze Áron Mórichida
Játékos nyelvi vetélkedõ:

1 Töltéstava: Kovalcsik Apolka, Horváth Fanni, 
Tomori Anett, 2. Tét: Vigh Anna, Lampert Fruzsina, 
Herkovics Liliána, 3. Gyõrújbarát: Mészáros Gábor, 
Kocsáry Gergely, Gáspár József, 3. Hegyeshalom: Sarlai 
Blandina, Geyer Zsófia, Budai Boglárka
Sajátos nevelési igényû tanulók versmondó versenye:
Alsó tagozat:

1. Horváth Dávid Tét, Nyári Elizabet Tét, 2. Takács 
Zoltán Tét, 3. Sárközi Beatrix Tét,

Különdíj: Nyári Tamás Tét, Sárközi Éva Tét, 
Drobina Dávid Tét
Felsõ tagozat: 3. Sárközi Szilvia Tét

EredményekEredményekEredmények
Rajz verseny:
1-2. osztály: 1. Somlai Adél Tét, 2. Horváth Tamás Tét, 3. 
Dombi Julianna Tét
3-4. osztály: 1. Horváth Lili Hegyeshalom, 2. Török 
Dzsesszika Tét, 3. Csizmazia Laura Tét
5-6. osztály: 1. Molnár Enikõ Hegyeshalom és Horváth Kitti 
Écs, 2. Csonka Nikolett Hegyeshalom és Czikó Zsóka 
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Tájékoztató a képviselõi munkámról

„Ha bíznak benned, az nagyobb elismerés, mintha 
szeretnek.”
Javaslataim, amelyek az elmúlt 2 évben 
meghallgatásra és elfogadásra kerültek:

2007 nyarán a Debrecen utcai iskola épületén 
komoly felújítás történt, több millió Forint 
értékben

A veszteségesen mûködõ Sütõüzemi Vállalkozás 
eladása. Ma a Pedró Pékség a lakosság nagy 
megelégedésére mûködik.

Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása: a civil 
szervezetek vezetõi meghívást kapnak a Pénzügyi 
Bizottság és a Testület üléseire is. Évente több 
Közmeghallgatást tart a város Képviselõ Testülete.

2008-ban javaslatomra a képviselõk egyhavi 
tiszteletdíjukat felajánlva támogatták a civil 
szervezeteket.

2009-ben csak akkor jár az adott hónapra a 
tiszteletdíj, ha a képviselõ részt vett a testületi 
ülésen.
Apukám, a nagy kritikusom sorolja a megoldatlan 
problémákat:

Testületi Ülések közvetítése a kábeltévén, 
városszépítés, fogászati röntgen, rendõrõrs, stb.
Tudom, feladat akad még bõven. Még nagyon 
sokszor el kell mondanom ugyanazt a dolgot, 
problémát, mert  igaz, általában nem rövid idõ alatt  
eredmény érhetõ el.
A 2009-es évre kívánok mindenkinek jó 
egészséget, kitartást, türelmet, összefogást!

Rendes Róbertné képviselõ

Növényvédelmi teendõk
A kora tavaszi idõszakban a legelsõ kémiai beavatkozás a szõlõkben és a 
gyümölcsösökben a lemosó permetezés.
A beavatkozás jelentõsége és szerepe, hogy a törzsek, ágak és vesszõk felületén, valamint a 
kéregrepedésekben telelõ kártevõk és kórokozók egyedszámát gyérítsük, és így lecsökkentsük az 
ültetvények kora tavaszi fertõzöttségét, mérsékeljük a kártételi veszélyt. Egy általános 
„fertõtlenítõ” szerepe is van, amellyel jó alapokat teremthetünk az adott évi 
növényvédelemhez.
A lemosó permetezést - készítménytõl függõen - teljes nyugalmi állapottól a kisleveles 
állapotig végezhetjük el. Túl korai permetezésnél a károsítók még nem kezdik meg 
élettevékenységüket, a kései permetezés pedig perzselést okozhat. Ezért általában a rügypattanáshoz a lehetõ legközelebbi 
idõpontban ajánlatos a permetezés elvégzése. Célszerû a metszést követõen elvégezni, mert ekkor egyúttal a sebeket is lezárjuk, 
fertõtlenítjük. A permetezést szélcsendes és fagymentes idõben hajtsuk végre.
A kiskerttulajdonosoknak, gazdálkodóknak ma már többféle „szabadforgalmú” (III. forgalmi kategóriás), kontakt hatásmódú, 
hatékony, lemosó permetezésre engedélyezett növényvédõ szer áll a rendelkezésükre.
Hatóanyag tartalom szerint négy csoportra oszthatjuk a készítményeket.
- Olajtartalmú készítmények: (Agrol Plusz, Vektafid A). A rovarkártevõk (atkák, pajzstetvek, körtelevélbolha, levéltetvek) áttelelõ 
alakjait pusztítja, gyéríti.
- Kéntartalmú készítmények: (Kén 800 FW, Kénkol 800 FW, Thiovit Jet, Tiokoll 300 SC, Tiosol) Elsõsorban a lisztharmat ellen 
hatásosak, de jó atkaölõ mellékhatással is rendelkeznek.
- Réz tartalmú készítmények: (Bordói Por, Bordóilé FW, Rézoxiklorid 50 WP) Baktériumos és gombabetegségek ellen hatásosak. 
- Kombinált hatóanyagú készítmények: (Agrokén, Olajos Rézkén, Vegesol eReS)
A zöldségeskertben is elvethetünk már néhány korai zöldségmagot (borsó, hagyma, dughagyma, retek petrezselyem, sárgarépa). 
Aki ragaszkodik a talajfertõtlenítéshez, a vetéssel egy idõben a Basamid G szabad forgalmú készítményt használhatja. A Force 1,5 
G és 10 CS, valamint az Ipam 40 készítmény feltételes forgalmú, csak zöld könyvvel rendelkezõk használhatják.

Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH  Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

 

Kisfaludy Napok 2009. Óvodás
rajzverseny eredménye:
I. helyezett: Csapó Hunor (Katica csoport), Horváth Zoltán (Katica csoport), 
Petes Laura (Süni csoport), Makó Boglárka (Halacska csoport), Novák Nóra 
(Csiga csoport)
II. helyezett: Tóth Réka ( Csiga csoport), Vicha Viktória (Nyuszi csoport), 
Péter Panna (Süni csoport)
III. helyezett: Zámbó Dominik (Csiga csoport), Soós Tibor (Katica csoport), 
Ihász Nóra (Nyuszi csoport).
Óvodás versmondó verseny eredménye: Tét:
I. helyezett: Lung Réka és Szalai Gergõ (Katica csoport)
II. helyezett: Merkó Olivér (Nyuszi csoport)
III. helyezett: Szalai Mátyás (Csiga csoport)
Különdíjat kapott: Pádár László (Süni csoport)
Dicséretet kapott: Péter Panna (Süni csoport), Bencsik Dávid (Csiga 
csoport), Erõs Olivér (Nyuszi csoport), Tóth Réka (Csiga csoport), Bognár 
Márton (Katica csoport), Makó Boglárka (Csiga csoport), Karikás 
Anna (Csiga csoport).

Az óvoda tavaszi programjai:
Március 14-én - hagyományos Óvodás bál. Köszönjük a részvételt, a 
tombola tárgyak felajánlását és bármilyen egyéb támogatást!
Március-április - Nyílt hetek a csoportokban. 
Április: Ovi-olimpia Tényõn. Köszönjük a kedves szülõknek az olimpián 
való sikeres szerepléshez nyújtott segítséget! Nagycsoportosok látogatása 
az elsõ osztályban.
Május: Anyák napi köszöntõk a csoportokban; 
nagycsoportosok búcsúznak az ovitól; Évzáró 
ünnepségek; Gyereknapi vigasságok.
Június: nagycsoportosok évzáró kirándulása. 
Köszönet: Salamom Balázsnak, aki Szorgos 
méhecskés kifestõvel örvendeztette meg a 
kisóvodásokat!  Horváthné Fódi Veronikának és 
Merkóné Szabó Melindának a különleges tavaszi 
dekorációért! Bencsik Dávid, Giczi Ábel 
szüleinek a szép új játékokért! Novákné 
Fehérvári Angelikának az ajándékkönyvekért! 
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A világ pénzügyi rendszerét a válság komoly feladatok elé 
állította. Magyarország ebbõl a szempontból speciális eset, 
mert nálunk egyéb tényezõk is súlyosbítják a helyzetet. Nem 
szeretnék azonban politizálni, ezért inkább a Téti 
Takarékszövetkezet vezetõjeként a helyi sajátosságokról, 
lehetõségekrõl szeretném tájékoztatni minden kedves 
olvasókat.
A Téti Takarékszövetkezet 1957-ben alakult. Természetes 

személyek hozták létre, egymás 
megsegítése érdekében. Ez mára 
sem vá l tozo t t ,  k i zá ró lag  a  
környezetünkben élõ, és dolgozó 
magyar emberek rendelkeznek 
részjeggyel a takarékszövetkezetnél. 
Az eredményünkbõl tagjaink 
elvárják, hogy a helyi szervezeteket, 
alapítványokat, rendezvényeket 
t á m o g a s s u k .  A  T é t i  
Takarékszövetkezet megalakulása 

óta minden évben nyereségesen gazdálkodott, így ezeket az 
elvárásokat mindig teljesítette. 
Lehetõségeink meg sem közelítik a kereskedelmi bankokét, 
a szigorú jogszabályi elõírásoknak sokkal kisebb 
apparátussal kell megfelelnünk, az ügyfelek teljeskörû 
kiszolgálásának biztosításában. Ennek ellenére, mára nincs 
olyan területe a korszerû pénzügyi szolgáltatásoknak, amit 
nem tudunk megoldani.
A Takarékszövetkezet mindenkori vezetése fontosnak 
tartotta és tartja a biztonságos mûködést, így megfelelõ 
tartalékokkal rendelkezünk a válság hatásainak kivédésére. 
Mi soha nem kaptunk, és nem is várunk külsõ segítséget, 
csak a környezetünkben élõ emberek bizalma fontos 
számunkra. Természetesen egy, az egész társadalmat 
megrengetõ államcsõd, kivétel nélkül mindenkire 
katasztrofális hatással lenne. 
Napjainkban a média nagyon sokat foglalkozik a bankok 
szerepével a gazdasági válság kialakulásában, ez azonban 
csak elterelõ hadmûvelet a válság valódi okairól, a 
problémák megoldásáról. Ezzel a megállapításommal nem 
szeretném tisztára mosni néhány spekulatív kereskedelmi 

bank, illetve személy 
szerepét a globális 
válság kialakulásá
ban ,  de  az  nem 
M a g y a r o r s z á g r ó l  
indult ki, és mi csak 
elszenvedõi vagyunk 
a  k e d v e z õ t l e n  
hatásoknak. 
Folyton hangoztatják, 
h o g y  a  b a n k o k  
b e s z ü n t e t t é k  a  
h i te lezésüket ,  és  
e g y o l d a l ú  

szerzõdésmódosításokat végeznek, és e tekintetben egy 
kalap alá vesznek minden bankot. 
A hozzánk forduló ügyfeleknek most is tudunk segítséget 
nyújtani, természetesen a szükséges fedezetek biztosítása 
mellett.
A takarékszövetkezetek soha nem tartoztak azok közé a 

P é n z ü g y e k r õ l  a  g a z d a s á g i  v á l s á g  a l a t t 

bankok közé, akik felelõtlenül helyeztek ki pénzeket. Mi 
mindig megköveteltük a fedezetet, az ügyfeleket 
tájékoztattuk a kockázatokról, igaz sokan csak akkor vették 
komolyan, ha probléma adódott. Deviza hitelállományunk 
nem jelentõs, az devizaárfolyam változáson kívül, egyéb 
terheket például a megnövekedett kamatokat nem hárítottuk 
át az ügyfeleinkre. A válság kirobbanása után pedig meg is 
szüntettük a devizahitel folyósítását.
Ahhoz, hogy betéteseink pénze az állam által, és az 
Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított rész fölött is 
b iz tonságban legyen,  a  takarékszövetkezetek 
megalakították az Országos Takarékszövetkezeti 
Intézményvédelmi Alapot,  és természetesen a 
takarékszövetkezet vagyona is fedezet a betétekre. Éppen, 
ezen tényezõk azok, ami miatt, ügyfeleink bizalma töretlen, 
és betétállományunk folyamatosan növekszik. Azt 
tapasztaljuk, azon ügyfeleink, akinek lehetõsége van 
tartalékolni, inkább megtakarítanak, számítva a nehéz 
gazdasági helyzetre.
Nagyon sok kérdés foglakoztat bennünket, ügyfeleinket, de 
abban úgy gondolom, mindenki egyetért velem, hogy a 
válságból kilábalni csak elõre menekülve lehet, dolgozni 
kell a meglévõ erõforrásokkal, a legjobb tudásunk szerint, és 
nem sajnálgatni magunkat.
A helyi vállalkozók, szervezetek, Önkormányzat és a helyi 
emberek még szorosabb együttmûködése lehet a siker 
záloga, ezért mindenkinek közös érdeke a tehetségét, 
energiáit helyben kamatoztatni.
A Téti Takarékszövetkezet minden dolgozója e szellemben 
dolgozik, ezért is választottuk szlogenünknek:

„ Ránk mindig számíthat”
Hujber Zoltánné

a Téti Takarékszövetkezet elnöke

Iskolai rendezvények:
Anyák napja 

2009. május 3. vasárnap 16 óra 
(Mûvelõdési Ház)

Ballagás 2009. június 13. szombat 17 óra
Tanévzáró ünnepély: 2009. június 20. szombat 17 óra
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Értesítjük a tisztelt betegeket, hogy 
Dr Koltai László üzemorvos,

háziorvos rendelési ideje megváltozott.
Új rendelási idõ: hétfõ 7 óra 30 perctõl 

8 óra 30 percig, valamint
elõzetes bejelentkezés alapján 

szerdán 13-14 óráig.
Bejelentkezés: 

a 06 30/956-2244-es 
telefonon.

A rendelés helye változatlan: 
Sokoró KFT üzemorvosi rendelõ 

Tét, Fõ u. 8-10.

Távozott Távozott 

Tisztelt Tétiek! Most, 
hogy ténylegesen is 
elérkezett az Önöket 
érintõ orvosváltás 
ideje, engedjék meg, 
hogy kollégám, Dr. 
K ö r n y e i  M i k l ó s  
e l k ö s z ö n õ  s o r a i t  
k ö v e t õ e n ,  
bemutatkozhassam 
néhány mondatban. 
Dr. Rácz Zsolt vagyok, 
2006.-ban kaptam 
orvosi diplomát a 
b u d a p e s t i  

Semmelweis Egyetemen. Háziorvosi rezidensképzésemet szintén a 
fõvárosi orvosegyetem Családorvosi Tanszékén teljesítettem. Mindig is 
úgy képzeltem, hogy tanulmányaim végeztével egy vidéki kisvárosban 
szeretnék letelepedni, és ott praktizálni, mint háziorvos. Amikor 
találkoztam Környei doktor úr hirdetésével, felvettük a kapcsolatot és 
kölcsönös bizalom alakult ki közöttünk. Az elmúlt hónapok során végig 
arra törekedtünk, hogy minél zökkenõmentesebb váltást tudjunk 
megvalósítani, természetesen elsõsorban az Önök érdekében
Hogyan képzelem a munkámat? Frissen végzett orvosként ismerem a 
legmodernebb gyógyászati módszereket, technikákat, ám azt gondolom, 
hogy a gyógyító munka során mégis a megelõzés, az emberek 
egészséges életre való nevelése kell legyen a kitûzött cél. Nagy 
örömömre szolgál, hogy munkámat Nagy Béláné fogja segíteni, akit 
minden bizonnyal jól ismernek a téti emberek, hiszen régóta helyi lakos, 
és a téti Diabétesz Klubot is õ vezeti. 
Feleségem, Dr. Rácz-Kühn Linda szintén orvos, a gyõri kórházban 
dolgozik aneszteziológusként. Mindenképpen Téten szeretnénk 
letelepedni, családot  alapítani. 
Átvenni egy háziorvosi praxist tudom nagy felelõsség, és nem könnyû 
vállalkozás. Minden erõmmel és tudásommal azon leszek, hogy 
kiérdemeljem a hozzám fordulók bizalmát. 

dr.Rácz Zsolt

II. sz. háziorvosi rendelõ: Tét, Fõ u. 2.

Rendelési idõ:

Hétfõ:        8-12 óráig
Kedd:      13-17 óráig
Szerda:      8-12 óráig
Csütörtök: 8-12 óráig
Péntek:      8-12 óráig

Telefon: 96/461-513

Sürgõs esetben 16 óráig hívható:
06/30-5124-990-es telefonszám.

II. sz. háziorvosi rendelõ: Tét, Fõ u. 2.

Rendelési idõ:

Hétfõ:        8-12 óráig
Kedd:      13-17 óráig
Szerda:      8-12 óráig
Csütörtök: 8-12 óráig
Péntek:      8-12 óráig

Telefon: 96/461-513

Sürgõs esetben 16 óráig hívható:
06/30-5124-990-es telefonszám.
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Keresse falugazdászát!

2009. évi európai uniós támogatások igénylésével 
kapcsolatos borítékok megérkeztek , az érintettek 

átvehetik ügyfélfogadási idõben.
2009. április 6 - után kezdõdik a támogatási 

kérelmek kitöltése.
9100 Tét, Fõ u. 94.

Tét falugazdásza: Kõvágó György
Ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: 8-15 óráig

Csütörtök: 8-15 óráig
Telefon: 561-021; Mobil: 30/6250786
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Szülõföldem  Téti Híradó  2009/1.
Kiadja: Tét Város Önkormányzata

(9100 Tét, Fõ utca 88.)
Lapszerkesztés:

Vámosiné Wurm Mária;
Langné Balázs Ilona;

Katona Szabolcs
Szerkesztõség:

9100 Tét, Mûvelõdési Ház, 
Fõ utca 80.  Telefon: 462-193 

E-mail: muvhaztet@gmail.com 
Megjelenik: negyedévenként, 

1500 példányban 
 Nyomdai munkák: Palatia Nyomda, Gyõr 

A Város  önyvt és i K ár 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

á goz

a Mûvelõdési h z dol ói



Szülõföldem l Téti Híradó12 2009. Tavasz


	Oldal1
	Oldal2
	Oldal3
	Oldal4
	Oldal5
	Oldal6
	Oldal7
	Oldal8
	Oldal9
	Oldal10
	Oldal11
	Oldal12

