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Köszöntöttük Tét legidõsebb lakóját
Hegyi Endre Úr Tét, Fõ utca 114. szám alatti lakos 2009. június 3-án ünnepelte 100 
éves születés napját. Szabó Ferenc polgármester úr meghatottan adta át az 
ünnepeltnek a városért emlékérmet, a díszoklevelet és tolmácsolta a Köztársasági 
Elnök Úr jókívánságait.

A nem mindennapi születésnapot 
gyermekei körében ünneplõ idõs úr szeme 
könnyes lett a meghatódottságtól, -
büszkén mesélt a fiatalkori éveirõl, a 
nehézségekrõl, az örömökrõl. Nem kis 
meglepetésünkre egy pontos könyveléssel 
káprázta tot t  e l  bennünket ,  mely 
pontosságát, precízségét tükrözik.
A legszebb köszöntõ mindig az ember 
szívébõl jön. –mondtam Hegyi Úrnak
„Száz évet megélni, átélni nem kis dolog 
Ez a születésnapi ünnep Önért van, 
Önnek szól.

A legnagyobb mûvészet tudja-e mi, derült szívvel megöregedni. A derült lélek azt 
hiszem nem hiányzik, hiszen mindig mosolyog, amikor jövök haza kis háza elõtt a 
munkahelyemrõl és kedvesen köszönt.
Én még nyolcvan évesnek sem néztem Önt. De most tudom hogy már száz esztendõs, 
még nagyobb tiszteletet érzek Ön iránt Tiszteletet az élet tapasztalata, a bölcsessége 
miatt.
A fiatal nemzedék az elõdök által megalkotott 
világba születik bele. Minden életkornak 
megvan a maga szépsége, megvannak a 
sajátos feladatai is Valamennyi élet 
szakaszban tesszük, amit kell. Így tették 
szüle ink,  nagyszüle ink,  bará ta ink,  
ismerõseink.
Kívánom, valamennyien járuljunk hozzá a 
nemzedékek közötti, a családon belüli emberi 
harmónia, odafigyelés megteremtéséhez, 
amely embertársunk szívét melegséggel, 
békességgel tölti meg. Kívánom õszinte 
szeretettel, tisztelettel és a család nyújtotta 
örömökkel töltse még sok éven át a pihenés éveit,  mint városunk legidõsebb lakója.”
A köszöntõt követõen megkóstolgattuk a sok finomságot, amellyel megkínáltak 
bennünket és köszönetet mondtunk a szíves vendéglátásért. 
Az ünnepelt öröme, a mi örömünk is volt.

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
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A babák Aranykoszorús mestere
Szeretném, ha Tét város lakói jobban 
megismerkednének Olaj Pálnéval, Aranka 
nénivel, aki ebben az évben nyerte el Dr. 
Kovács Jánosné Marika néni által alapított díjat, 
amely Magyarországon ebben a kategóriában a 
legmagasabb díj és ezután már nem illõ a díj 
tulajdonosának versenyezni. A viseletes babák 
készítése terén nyújtott kiváló munkásságáért 
kapta és amihez pénzjutalom is jár.
De hogyan is jutott el Ari néni idáig és kitõl 
örökölte rendkívüli kézügyességét? Ezt 
szeretném kideríteni beszélgetésünk során. 
Ari néni nagyszülei tétiek voltak. A 

földbirtokos Takács családból 
s zá rmaznak ,  ak ik  Té t -
szentkúton laktak és ott 
v e n d é g l õ j ü k  i s  v o l t .  
Édesapjáék nyolcan voltak 
testvérek, akiket szüleik 
becsülettel neveltek fel, 
mindegyik szakmát tanult. 
Édesapja cipész lett, testvérei 
szétszóródtak az országban és 
k ü l f ö l d r e  i s  k e r ü l t e k .  
/folytatás a 10.oldalon/
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Ö n k o r m á n y z a t i h í r e kÖnkormányzati  hírek
2009. március 31-én megtartott nyilvános ülésén
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az alábbi 
határozatot hozta:
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a téti székhelyû 
Kisfaludy Károly Általános Mûvelõdési Központot (Tét, 
Debrecen u. 3.) 2009. szeptember 1-tõl átszervezi akképpen, 
hogy közszolgáltató költségvetési szerv lesz, amely a 
feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mûködõ 
költségvetési szervként funkcionál, meghatározott szellemi és 
fizikai (technikai) támogató tevékenységet, ezen belül 
különösen: pénzügyi-gazdasági feladatait Tét Város 
Polgármesteri Hivatala, mint önállóan mûködõ és gazdálkodó 
költségvetési szerv látja el.

2009. április 28-án megtartott nyilvános ülésén 
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta
Tét Város Önkormányzata közfoglalkoztatási tervét, Tét Város 
Önkormányzatának 2008. évi pénzügyi gazdálkodásáról szóló 
beszámolóját, majd megalkotta a 2008. évi zárszámadásról 
szóló rendeletét.
Elfogadta Tét Város Önkormányzat 2009-2014 évi 
Sportkoncepcióját.
Határozott arról, hogy a helyi önkormányzatok fenntartásában 
lévõ sportlétesítmények felújításának támogatásáról szóló 
pályázati felhívásra a Tét, Sportcsarnok burkolatának cseréjére 

pályázatot nyújtson be, 
Határozatot hozott a Tét városban mûködõ civil szervezetek 
támogatásáról
Téti Sokoró FC 600 E Ft
Téti Polgárõr Egyesület 200 E Ft
Téti Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület 600 E Ft
Magyar Vöröskereszt Téti Szervezete   40 E Ft
„Együtt-Egymásért” Egyedül Élõk és 
Nyugdíjas Klub Egyesület   40 E Ft
„Csillagfény” Téti Majorette Egyesület 200 E Ft
Rába Parti Lovasklub S.E.   40 E Ft
Téti Hagyományõrzõ Egyesület   80 E Ft
Hagyományörzõ Kézmûves Szakkör     20 E Ft
„Életet az éveknek” Téti 
Nyugdíjas Klub 120 E Ft
Magyar Máltai Szeretetszolgálat    40 E Ft
Karsay Sándor Alapítvány   40 E Ft
Játszóház   40 E Ft
Sokoróaljai „Segítõ Kéz” K. E.   40 E Ft
Téti Hajnalcsillag Dalkör E. 200 E Ft
Tét Város Tûzoltó Egyesület 600 E Ft
Téti Kézilabda S.E. 100 E Ft
Pályázónak a támogatásról pénzügyileg, számlákkal kell 
elszámolni az adott évi költségvetési rendelet vonatkozó 
szakaszainak figyelembe vételével.

2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésén
Tét Város Képviselõ-testülete határozatot hozott, mely szerint a 
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által 
meghirdetett területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati 
fejlesztések támogatása (TEKI)  támogatására pályázatot nyújt 
be.
A pályázat célja: 
A Debrecen utcában a közterület és közbiztonság fejlesztése 
(járda építése)
A fejlesztés megvalósulási helye: Tét, Debrecen u. 2-54/b.
Határozatot hozott, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális 
Fejlesztési Tanács által meghirdetett a helyi önkormányzatok 
fejlesztési feladatai önkormányzati fejlesztési feladatok 
támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE)(jogcím) 
támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat célja:
A Május 1. Parkban közösségi tér kialakítása, a meglévõ 
játszótér felújítása. Langné Balázs Ilona

Pénzügyi Bizottság.

2009. június 3-án ülésezett Tét Város Képviselõ-testület 
Pénzügyi-Gazdasági és Ellenõrzõ Bizottsága. A bizottság 
megtárgyalta Tét Város Önkormányzat gazdálkodását és 5 
igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
26/2009. (VI.03) PGEB határozata
Tét Város Önkormányzat Pénzügyi-Gazdasági Ellenõrzõ 
Bizottsága kéri Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testületét, 
támogassa a Pénzügyi-Gazdasági Ellenõrzõ Bizottság 
javaslatát, miszerint a kialakult gazdasági helyzet miatt a 
Képviselõ-testület ne engedélyezze a Polgármesteri 
Hivatalban a két státusz betöltését, hanem belsõ átszervezéssel, 
emberek felvétele nélkül oldják meg a feladatokat.

Rendes Róbertné PGE Bizottság Elnöke

Július közepéig a Múzeumban (Fõ u. 125.) 14 téti kézimunkázó 
alkotása látható. Tûgobelin, féltû, elõnyomott minta és 
leszámolható minta alapján készült munkákat csütörtökön 14-
16-ig, és vasárnap 9-11-ig  láthatják az  érdeklõdõk.

Gobelin kiállítás



Szülõföldem l Téti Híradó 32009. Nyár

Kisfaludy Károly ÁMK híreiKisfaludy Károly ÁMK hírei
Kazinczy emléktúra

250 éve született Kazinczy Ferenc.
 Az évforduló tiszteletére azon települések érintésével, 

a h o l  K a z i n c z y  F e r e n c  
m e g f o r d u l t ,  a  M a g y a r  
Irodalmi Hagyományápolók 
O r s z á g o s  E g y e s ü l e t e  
K a z i n c z y - e m l é k t ú r á t  
szervezett.
A túra egyik állomása Tét, a 
résztvevõk 2009. május 26-án 
érkeztek Tétre a Kisfaludy 
emlékmûhöz. A vendégeket 
Boros Zoltán, a Kisfaludy 
Károly ÁMK igazgatója 
köszöntötte:
N a g y  m e g t i s z t e l t e t é s  

számunkra, hogy mi Tét lakosai is részesei lehetünk az 
országot átszelõ megemlékezés-sorozatnak!
Nagyon kevesen tudják, hogy Kazinczy Ferenc járt 
Téten és azt, hogy több neves téti személlyel tartott 

kapcsolatot. Engedjék meg, 
hogy ennek okán idézzek „A 
p e n n a h á b o r ú k b ó l ” c í m û  
feljegyzéseibõl. „Én 1815. 
áprilisban Bécsbe mentem 
f e l e s é g e m m e l  s  e g y i k  
gyermekemmel, s feltevém, 
h o g y  e z e n  u t a m  a l a t t  
meglátogatom az általam nagy 
örömmel fogadott Zirc lelkes 
éneklõjét, téti plébános Horvát 
Endre urat. Tudtam, hogy ez 
igen szorosan öszve van fonva 

téti Takáccsal, és hogy ez ismét Kisfaludy Sándorral, s 
így mindhárman nehezteléssel vagynak azon 
recenziómért, melyet a bécsi Annalen Der Literatur 
n e v û  f o l y ó í r á s b a n  a  K i s f a l u d y  H i m f i - j e  
megismertetésére kiadtam…
Gyõrbe érvén estve, április 23.-án beteg feleségemet a 

fogadóban hagyám, a Báránykánál, s mentem Takácshoz. Éppen fel akara 
kelni vacsorájától. Én minden szó nélkül hajtám meg neki magamat. Takács 
nem tudta, mit értsen a jelentésen. – Kihez van szerencsém? – Nevem 
hallására elsikoltá magát, gyújtotta gyertyáját, s feleségét, fiát, préceptorát 
otthagyván, vitt a szomszéd szobába, de szertelen megzavarodással, míg én a 
legnagyobb nyugalommal valék, s örvendék, hogy a bûnt így látom 
megbosszulva…
Bécsbõl visszatérvén utamat Gyõrbõl Tétnek vettem, s Téten beszállék 
Takácshoz, már estve. A mezõn vala. Megrezzent látásomra. Mihely a 
szobába értem, mutatá könyves almárioma üvege alatt a Báróczi képét, s 
mellette az enyémet. Velem jöve Horvát Endréhez, ki engem melegen fogada, 
s jött vacsorálni. Éjfélkor kelénk fel az asztaltól…”
Fent i  idéze tbõl  i s  
kitûnik, hogy többször 
is megfordult Téten, s 
szoros  kapcsola tot  
tartott a „Téti Triászok” 
n é v e n  i s m e r t  
személyiségekkel. De 
milyen érzelmekkel 
visel te te t t ,  hogyan 
vélekedett városunk 
szülöttérõl, Kisfaludy 
Károlyról?
Ennek érzékeltetésére ismét az Õ tollát kell a kezünkbe vennünk, és idézni 
Takács Józsefhez (Péteri Takács Józsefhez) 1815. július 10-én küldött 
levélbõl: „Nagytekintetû Úr! Fogadd el újabb hálámat minden jóságaidért, 
melyekkel engem Gyõrben április 23.-án, majd május 8.-án pedig házadnál 
Téten elfogadni méltóztattál. Látásodnak szerencséjét én sok esztendõk olta 
óhajtottam, most nemcsak ezzel dicsekedhetem, hanem a Tét lelkes papjáéval 
is (Horvát András), kiben éppen olyan szeretetre méltó embert találtam, 
amilyen tiszteletre méltó írónak mutatta Zircre. S túl e kettõs szerencsén, 
láttam azt a házat is, mely a hazának egyik örök éneklõjét szülé. Bár azok, akik 
engem a Kisfaludy ragyogása irigyének tekintenek, lelkembe láthattak volna, 
amidõn azon ház elõtt mentem el, mely tisztesebb, mint a cifra Gödöllõ….”
A ház, amely ilyen érzelmeket váltott ki Kazinczy Ferencbõl, sajnos ma már 
nem áll. Itt áll viszont a ház szülöttének, Kisfaludy Károlynak az emlékmûve, 
amely elõtt olyan nagy tisztelettel emlékezünk a 250 éve született kiváló íróra, 
a nyelvújítóra, mint amilyen nagy tiszteletet érzett Õ Kisfaludy iránt.

Boros Zoltán igazgató

Horváth Endre

Kisfaludy Károly és Kazinczy Ferenc találkozása

Katasztrófavédelembõl versenyeztek 
Áprilisban körzeti ifjúsági katasztrófavédelmi 
versenyt rendeztek a gyõri Magvassy Mihály 
Sportcsarnokban, amelyen iskolánkat öttagú 
lánycsapat képviselte:
Auer Krisztina, Fürjes Virág, Holbok Viola, Kalmár 
Anna és Sallai Zsuzsanna. Az elméleti feladatokon túl 
gyakorlati tudásukat is összemérték a fiatalok, 
amelyek között tûzoltás, kézigránátdobás, 
elsõsegélynyújtás szerepelt. A 48 versenyzõ csapatból 
a 4. helyezést érték el lányaink. A felkészítést Böröczki 
Kálmán és Kereszt Károly segítették, amelyért ezúton 
mondok köszönetet.       Rendes Róbertné kísérõ tanár

Kazinczy FerencKazinczy Ferenc

GyermeknapGyermeknap
Május utolsó péntekjén délelõtt gyermekzsivajtól volt hangos a téti 
játszótér. Az alsó tagozatosok gyermeknapot ünnepeltek. Nagyobb 
szabású terveinket sajnos az idõjárás keresztülhúzta, de azért nem 
fogott ki rajtunk. Ez a nap arról szól, hogy minden gyerek jól érezze 
magát. Egész délelõtt szállt a hinta, rúgtuk a gólokat, gólyalábaztunk, 
sokféle játékot kipróbáltunk. Az arcfestõk alig gyõzték díszíteni a sok 
jelentkezõt. Mindenki kapott jégkrémet, léggömböt. Csak akkor 
csendesedett el a környék, amikor elkészült az ebéd. Már régóta 
szimatoltunk a játszótér sarka felé, ahol Kereszt Karcsi bácsi nagy 
üstben fõzte a finom paprikás krumplit. Hatalmasan beebédeltünk! 
Köszönjük Karcsi bácsinak, aki nemcsak az alapanyagot biztosította, 
hanem fáradságot nem kímélve el is készítette számunkra az ételt. 
Minden gyereknek és felnõttnek kívánunk még sok-sok vidám 
gyereknapot!

Az alsó tagozatos gyerekek és a tanító nénik
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Gyereknapra készültünk
Idén gyereknapi hetet tartottunk a téti oviban. Minden napra 
jutottak érdekes programok. 
Hétfõn a nagycsoportosok ellátogattak az iskolába. Az elsõ 
osztályosok nagy szeretettel fogadták ovis kis pajtásaikat. A 
tanító nénik sok érdekes kérdést, feladatot találtak ki, az ovisok a 
jó megoldásért piros pontot kaptak. Volt olyan kisgyerek, aki 3 
piros pontot is összegyûjtött!
Kedden a Halacska csoportosokat szüleik is elkísérték Pokvárra. 
Voltak akik kerékpárral, voltak akik autóval tették meg az utat. 
Érdekes látnivalóban nem volt hiány! Az istálló, a szép állatok, a 
kastély. Még egy kíváncsi kis vakond is elõbújt a házából és 
összebarátkozott az ovisokkal. 
Szerdára légvárat terveztünk az ovi udvarára. Ebbõl a tervbõl az 
idõjárás tréfájának köszönhetõen „légvár az iskola 
tornatermében” lett. Köszönjük igazgató úrnak és a testnevelõ 
tanár bácsiknak a megértõ segítséget. Közel 150 óvodás és 
bölcsõdés élvezhette az ugrólóvárat, és pihenésképpen 

v á l a s z t h a t o t t  
valamilyen arcfestéses 
formát – pillangót, 
kígyót ,  oroszlánt ,  
kiskutyát, virágot.
Csütör tökön r i tka  
v e n d é g e k  j á r t a k  
óvodánkban, az Idõsek 
Napközi Otthonának 
„lakói”. Szívet-lelket 
m e l e n g e t õ  k i s  
meséve l ,  énekke l  
k e d v e s k e d t e k  a z  

ovisoknak. Ajándékot is hoztak, minden Katica csoportos 
kisgyereknek. Az óvó nénik süteménnyel, pogácsával kínálták 
meg a vendégeket.   
Péntekre az óvó nénik feldíszítették az egész óvodát. Kilenc 
órakor már messze szállt a palacsintasütés illata. Az „Együtt 
egymásért” klub tagjai szorgoskodtak az óvoda udvarán.
Már elõre összekeverték a palacsintatésztát, itt már „csak” a sütés 
következett. Körülbelül 450-500 db palacsinta készült és fogyott 
el ezen a délelõttön. 
Fél tíz körül megérkeztek a lovaskocsisok, a tûzoltó autóval a 
tûzoltó bácsik, mentõautóval a mentõs bácsik, és a 
Vöröskeresztesek. A tûzoltók kidöntötték az „óvoda májusfáját”, 
közben indultak a fogatok egy kör sétakocsikázásra. A kisebbek 
Horváth Pista bácsi pónis fogatát választották. A Tóth családból 
Árpi bácsi, Anti és Gergõ is megkocsikáztatta a gyerekeket. 
A Nyuszi csoportnak „saját” kocsija volt, Merkó Olivér apukája. 
A lovaskocsizás után minden csoport palacsintázott egyet. A 
belevalót – lekvárt, nutellát, kakaót – a gyerekek és szülõk 
gyûjtötték össze. 
Szabó Laci bácsi és Dezsõ Zoli bácsi megengedte, hogy 
megnézzük belülrõl is a mentõautót. Akinek volt hozzá kedve, 
beleülhetett és lehetett játékból „beteg”. Nagy sikert aratott a 
szirénázás és tûzoltók sisakja, amit a bátrabbak fel is próbáltak. 
Vargáné Bandi Marika néni játékos elsõsegélyben részesített 
minden arra rászoruló felnõttet és gyereket, bekötözte kezét, 
lábát, fejét. 
Nagyon köszönjük az összes felnõttnek, akik eljöttek a 
gyereknapos héten a téti óvodába és segítettek abban, hogy 
örömet szerezzünk minden bölcsõdés és óvodás kisgyereknek. 
Szeretettel várjuk õket vissza jövõre is!!
Csányi Gyöngyi Ki jó ember címû versének soraival szeretnék 
minden óvodánkat segítõ és támogató szülõnek, képviselõ 
testületi tagnak és Tét városában élõnek köszönetet mondani:

„ Erdõn, mezõn hegyen-völgyön, csillagok közt forgó földön,
ki jó ember, szívbéli jó, kisgyermeket simogató,
annak május az ünnepe, az ünnepek legszebbike!”

Csécs Károlyné  óvodavezetõ

„Gyereknap” a Darts Európa bajnokkal

Május 29-én a Diákönkormányzat Gyereknapot szervezett. A 
felsõsök 7 állomásból álló akadályversenyen mérték össze 
ügyességüket, tudásukat. A legizgalmasabb feladat a 3. 
állomáson várta a fiatalokat, ahol Köntös Zsófia és edzõje, 
Venesz Károly darts bemutatót tartott. Zsófi mesélt a 
gyerekeknek: „1996-ig én is a téti iskola tanulója voltam. 
Tanulmányaimat a kereskedelmiben folytattam, majd a 
vendéglátásban helyezkedtem el. 2004-ben az akkori 
munkahelyemen ismerkedtem meg a darts sportággal. Nagyon 
megtetszett ez a sport, amatõr versenyeken indultam. Itt figyelt 
fel rám Venesz Károly, az edzõm. A sikerért nagyon sokat kell 
dolgozni, úgy gondolom, ha az ember valamit csinál, azt tegye 
úgy, hogy annak legyen eredménye.”
Ehhez a sporthoz nagy koncentráló képességre és kitartásra 
van szükség. Zsófi a kritikus helyzetekben nagyon tud 
összpontosítani-tudtuk meg az edzõtõl.
Mindezt bizonyítják az eredmények is: Köntös Zsófia 14-
szeres Magyar Bajnok, 2-szeres Európa Bajnok (2005-2006). 
2007-ben Európa legjobbjának választották a SOFT (gépi) 
szakágban.
Zsófi! Büszkék vagyunk rád! Gratulálunk és további sok 
sikert kívánunk!
A gyereknapon támogatóink, segítõink voltak: Antal Istvánné, 
Kovács Miklósné, CBA vezetõsége, Együtt Egymásért 
Egyedül Élõk és Nyugdíjas Klub Egyesület, Köntös Zsófia, 
Venesz Károly, Langné Balázs Ilona, Sz-M Suli Büfé.
A felajánlásokat a segítséget hálás szívvel köszönjük! 
Támogatóinknak nagyon jó egészséget és sok sikert kívánunk!

Rendes Róbertné szervezõ pedagógus

Osztálytalálkozó 1983 – 2009.

1983-ban végzett kedves osztályommal találkoztam 2009. április 
25-én. Szervezõje Horváthné Hegedüs Tímea volt. Az osztályban 
különbözõ okok miatt 24-bõl 14-en jöttek el.
Blasek Tamás, Bognár László, Czéhmester Árpád, Erdõs Ildikó, 
Etl Enikõ, Dr. Frank József, Hegedûs Tímea, Horváth Dénes, 
Hujber Imre, Joó András, Németh Gábor, Pátkai Éva, Szakasits 
Hajnalka, Nagy Györgyi.
A Debrecen úti iskolában történõ nosztalgia beszélgetések után a 
köztemetõben az osztálytársak kegyelettel emlékeztek elhunyt 
tanáraikra és kedves osztálytársukra Somogyi Istvánra és 
mindarra a szeretetteljes légkörre ami körülvette õket a téti 
iskolában. Etl Enikõtõl mindannyian Keszthely Touriszt 
ajándékutalványt kaptunk, amit ez úton is köszönünk. Köszönjük 
Czéhmester Árpádnak a Marcal parti vadászházban folytatódó 
hangulatos estét, ahol finom vacsora, zene és tánc fogadta az 
osztályt.
Köszönöm Hegedûs Tímeának, hogy ebben a tébolyodott 
világban összehozta az osztályt. 
Jó volt veletek! Kiss Lászlóné Ilonka néni
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„ V e n d é g k ö n y v   h e l y e t t … ”

Csoportunkban közös programokkal kívántunk hagyományt 
teremteni a szülõi ház, a család és az óvoda kapcsolatának 
erõsítésére, gazdagabbá tételére. A tanév kezdetén, október 18-án 
kerékpáros kirándulást szerveztünk a „nyuszi csoportos” szülõk és 
gyermekek részére a Marcal partra, ami nagyon jól sikerült. Sokat 
játszhattak a gyerekek, szalonnát, virslit sütöttünk. Ismerkedhetett 
kicsi és nagy a táj szépségével. E közös családi nap sikerén 
felbuzdulva, tavasszal gondolkodtunk egy nagyot és egy ajándék 
kirándulást szerveztünk a „nyuszi csoportosoknak”. De ne 
vágjunk a dolgok elébe, hiszen, mint mindennek , ennek a 
kirándulásnak is volt elõzménye.
Április 22-én, a „Föld napján”, projekt keretében megtisztítottuk a 
szülõkkel és gyermekekkel közösen közvetlen környezetünk, 
gondolok itt az óvodára, városunk utcáit a szeméttõl, hulladéktól. 
Tízórai elõtt, visszaérve az óvoda udvarára fákat, virágokat, 
bokrokat ültettünk. Munkánk végeztével a gyermekeket egy szép 
érett banánnal jutalmaztuk. A felnõtteknek pedig egy 
szeretetlevelet adtunk át, melynek az „Útjelzõ a táplálkozás 
erdejében” címet adtuk. Ez az ismertetõ betekintést nyújt az 
élelmiszerekben elõforduló gyanús, veszélyes, egészségkárosító 
és rákkeltõ adalékanyagokról. A szülõk érdeklõdéssel fogadták az 
ismereteket.
Ekkor vetettük fel Nóri óvó nénivel, hogy szeretnénk egy újabb 
közös családi kirándulást, amennyiben igényük van rá. Boldogan 
helyeseltek és ezután következhetett a nagy munka: a helyszín 
kiválasztása és hogyan, mivel menjünk eldöntése, megszervezése. 
Választásunk a Sokorói dombvidék megismerésére esett. 
Helyszínként Sokorópátkát jelöltük. Megbeszéltük az ottani, helyi 
ismerõsökkel a programot, idõpontot egyeztettünk és vártuk, hogy 
elérkezzen a nagy nap. 

Végre elérkezett május 8. Az idõjárás is kegyeibe fogadott 
bennünket. Ragyogó napsütéses reggel köszöntött ránk. Fél 9-kor 
felcuccoltunk az óvoda elõtt várakozó nagy buszra. Enni-innivaló 
volt bõven a hátitáskánkban. Természetesen nem hiányozhatott az 
útravalónkból a magunk sütötte lenmagos pogácsa sem, amit elõzõ 
nap a csoportban a gyerekekkel közösen sütöttünk. Gyönyörû 
akácillatos erdõk között vitt az utunk. Mikor megérkeztünk 
Sokorópátkára, kirándulásunk elsõ helyszíne a „Pedró Pékség” 
volt. A tulajdonosok, Péter és Hajni már kinn várta népes 
csapatunkat és nagyon kedvesen fogadtak bennünket. 
Végigkalauzoltak minket a pékség üzemen. Betekintést 
nyerhettünk a kenyérsütés és a pékáru készítés rejtelmeibe. A 
gyerekek maguk is kipróbálhatták kézügyességüket, formázhattak 
brióst, fonott kalácsot. A séta végén a tulajdonosok vendégül láttak 
bennünket frissen sült csokoládés kaláccsal és üdítõvel, és még egy 
jót játszhattunk is szép füves udvarukon. Búcsúzóul minden 
gyerek egy „Pedró Pékség” logóval ellátott felfújt lufit kapott 
ajándékba. Köszönet nekik, hiszen kicsi és nagy boldog 
elégedettséggel távozott tõlük.
Ezután a helyi „Sokoró Fogadóba” vitt az utunk. Itt a gyerekek 
állatokkal ismerkedhettek, lovakat, birkákat, csacsikat etethettek, 
simogathattak. Ezután a fogadó udvarán levõ játszóhelyen 
játszhattak, hintázhattak. A szülõk, nagyszülõk pedig az árnyas 
padokon pihenhettek egy kicsit. A fogadó udvaráról indult a 
sétakocsi, amely kicsit és nagyot elvitt a jó levegõjû sokorói 
dombok közé egy körútra. Délután kellemesen elfáradva, de 
nagyon boldog elégedettséggel tértünk vissza az óvodába. 
Élményekben gazdag kirándulásunk hosszú ideig szép emlék lesz.
A „nyuszi csoportos” gyerekek, szülõk, óvónõk és dadusok nevében: 

Katona Imréné Zsóka óvó néni

C s i l l a g f é n y T é t i M a j o re t t e  E g y e s ü l e t    E B - re  k é s z ü l
T á m o g a s s a  Ö n    i s !Ö n    i s !

A 2008-as év is eredményesen telt 
számunkra. Novemberben rendeztük 
meg bálunkat, immár 9. alkalommal. 
Szerencsére szép számban voltak 
résztvevõk. Köszönjük a sok támogatást 
és tombola felajánlást, és reméljük, hogy 
a jövõben is segítségünkre lesznek. A 
bálon nem csak a nagyok, de a kisebbek is 
színvonalas mûsort adtak. 
Novemberben egy területi és egy 

országos versenyre is sor került. A területi versenyen az egyénik 
és párosok indulhattak. Király Viktória Miss Majorette lett, 
Meszlényi Flóra, Lampert Tamara 2., Hunyadvári Klaudia, 
Csizmazia Petra, Kónya Kitti 4., Török Dzsesszika 7. helyezést 
értek el. Csordás Adrienn-Meszlényi Flóra a dobogó második 
fokára álhatott fel a senior kategóriában.
November végén országos versenyen vett részt a Golden Girls 
és a Szuper Girls csapat. A Golden Girls két kategóriában 
indult, és mindkét koreográfiájukkal a dobogó legfelsõ fokára 
állhattak fel. A Szuper Girls a 2. helyezést érte el.
Márciusban a kisebbek mérhették össze erejüket a Kezdõk 
Versenyén. Itt nem csak csoportos, de egyéni és páros 
kategóriában is kipróbálhatták magukat a lányok. A Littlie Girls 
pom-ponos és menettánc kategóriában is második lett. 
Egyéniben Szûcs Viktória 10., Fekete Júlia 11. helyezést érte el. 
Párosban Benki Mónika-Szalai Boglárka 3., és Kukorelli 
Bianka-Bognár Eszter 4. lett. Twirling alapú mazsorettben 
Hunyadvári Klaudia 3. és Simon Anett 12. helyen végzett. 
Párosban Hunyadvári Klaudia-Lampert Fruzsina a dobogó elsõ 
fokára állhatott fel, míg Németh Martina-Papp Barbara cadett 
korcsoportban a 3., és Kukorelli Zsanett-Makkos Bianka junior 
korcsoportban 2. lett. A Tini Girls twirlingben az elsõ helyezést 

érte el. A következõ versenyünk áprilisban Nyúlon került 
megrendezésre, ahol csapataink mérhették össze tudásukat a 
megye többi versenyzõjével. Itt is szép eredmények születtek.
Tini Girls 3. és 4. helyezés, Super Girls két 3. és egy elsõ hely, 
Golden Girls öt 2. helyezést ért el.
Egyéniben Lampert Tamara 1, Meszlényi Flóra 3., Nagy Petra 
1. és 2., párosban Meszlényi Flóra és Csordás Adrienn;  Király 
Viktória és Hunyadvári Klaudia állhatott a dobogó 
legmagasabb fokára. 
Május 31-én és június 1-én került megrendezésre Bükön a 
Majorettek Magyar Bajnoksága. 
Nagy volt a tét, mert az itt magas színvonalon teljesítõ 
csoportok kijuthatnak az Európa Bajnokságra. Lányaink 
kitettek magukért, mert a Golden Girls csapat három számban 
is jól teljesített és képviselheti Magyarországot az EB-n. A 
Super Girls csapat pedig pom-ponos számukkal lett 3. Most fel 
van adva a lecke az egyesületnek, hogy „ki tudunk-e menni” az 
EB-re, vagy sem. 
Idén Lengyelországban, azon belül is Opole városában 
rendezik az Európa Bajnokságot 2009. augusztus végén. Tíz 
éves mûködésünknek méltó megünneplése lenne, ha ez a 
lehetõség valóra válhatna! Van azonban egy óriási akadálya, az 
anyagiak. Nevezési díj, utazási költség, szállás költség és még 
néhány egyéb követelmény, ami egy ilyen színvonalas 
részvételhez elõírásként kötelezõ elvárás. 
Más megoldást nem lévén keressük a támogatókat. Kérjük az 
Önök segítségét. Aki úgy érzi, (vállalatok, vállalkozók, magán 
személyek) hogy anyagi segítséget tudna nyújtani a majorettes 
lányoknak a külföldi megmérettetésen való részvételre, várjuk 
támogatásukat számlaszámunkra: 
Téti Takarékszövetkezet 59800091 – 11017330.

Köszönettel: Czifrik Sarolta
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Az „Életet az éveknek” Nyugdíjas 
Klub az elõzõ évekhez hasonlóan 
beszámol az elsõ félévi munkájáról.
A januári elsõ összejövetelünkön jó 
volt újra együtt lenni, megbeszéltük 
örömünket, gondjainkat. Számot 
v e t e t t ü n k  a z  e l m ú l t  é v  
tevékenységérõl. Ezt követõen 

gazdag programtervet állítottunk össze a 2009-es évre.
A következõ hónapban megtartottuk a télbúcsúztatót, - kötetlen 
beszélgetéssel, vidám hangulatban telt az összejövetelünk.
Egyesületeink, Klubjaink 2009. évi március havi közös 
programja i  I I .  SZABADEGYETEM címen kerü l  
megrendezésre. 5 alkalommal minden hétfõn délután.
1. Tét város 2009. évi fejlesztési terveit Szabó Ferenc 
polgármester úr ismertette, majd Boros Zoltán igazgató pedig 
bemutatta a Kisfaludy Károly Általános Mûvelõdési Központ 
szervezeti felépítését  intézményegységeit.
2. A biztonságos közlekedésrõl, balesetek megelõzésérõl 
Böröczki Kálmán képviselõ, a családi házak tûzvédelmérõl, 
háztartási gépek biztonságos használatáról Varga Miklós Zsolt, a 
Tûzoltó Egyesület elnöke tartott tájékoztatót, Kereszt Kálmán a 
Polgárõrség munkáját ismertette. Majd a nap zárásaként az 
elõadók virággal kedveskedtek a jelenlévõ hölgyeknek, nõnap 
alkalmából. Köszönet  érte.
3. A Vöröskereszt munkájáról, a véradás fontosságáról, az otthoni 
betegápolásról beszélt Vargáné Bandi Mária a helyi Vöröskereszt 
vezetõje, a Sokoróaljai Segítõkéz Egyesület tevékenységét 
Szalai Béláné az egyesület elnöke és Boros Zoltánné mutatták be.
4. „Tavaszõrzõ hagyományaink”-ról tartott elõadást Dr. 
Brandhuber Ferencné a Hagyományõrzõ Egyesület elnöke és 
Kováts Zsuzsanna az egyesület elnökhelyettese.”Folyékony 
arany a méz, a természet gyümölcse” A méz jótékony hatásáról 
szereztek ismereteket a jelenlévõk Boros Zoltán méhész 
jóvoltából.
5. A cukorbetegség, mint népbetegség volt a címe Nagy Béláné 
diabetes szakápoló elõadásának.
Köszönjük az elõadóknak!
Az 1948-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére 
rendezett ünnepi megemlékezésen részt vettünk. A II.sz. körzet új 
háziorvosa Dr. Rácz Zsolt mutatkozott be. Az „Õszirózsa 
Nyugdíjas klub” Gyõrszemere-falu 30. évfordulója alkalmával 
rendezett ünnepségen 10 fõ meghívott nyugdíjas klubtagunk 
részt vett. A rendezvényen 5 tagunk népdal énekléssel szerepelt, 
akik a „Hajnalcsillag” dalkör tagjai is.
Április hóban ünnepeltük a nyugdíjas klubunk legidõsebb 
tagjának Horváth Kálmánné, Gizi néninek 90.születésnapját. 

Ok levé l l e l ,  v i r ágga l ,  
tortával verssel és szívhez 
szóló meleg szavakkal 
köszöntöttük, hogy jó 
egészségben még sokáig a 
kedves szeretõ családja és a 
klubunk aktív tagja legyen. 
A z  ü n n e p s é g e n  
köszöntöttünk még öt 
nyugdíjas társunkat a soron 
k ö v e t k e z õ  i d õ s e k e t ,  
oklevéllel, ajándékkal. 
Április végén Dr. Rácz 
Zsolt háziorvos tartott 
elõadást a Betegségek 
megelõzésérõl, tavaszi 
f á r a d t s á g r ó l  é s  

H í r e k –  e s e m é n y e k r ö v i d e n a  
Téti Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub életébõl 2009. 

alvászavarról. A feltett kérdéseinkre részletekre kiterjedõ választ 
kaptunk. Ezúton is ismételten köszönjük az elõadást.
Május hónapban Deák Ágota evangélikus lelkész a „Szeretet öt 
nyelve” címen tartott emlékezetes elõadást az érdeklõdõ 
tagoknak. Köszönjük! Az „Életet az éveknek” Klubszövetség 20 
éves és Kapuvár várossá avatásának 40 éves évfordulója 
alkalmából rendezett nyugdíjas találkozón vettünk részt május 
30-án. Horváth Lajosné szépen csengõ hangján népdalokat 
énekelt, melyet a közönség nagy-nagy tapssal jutalmazott.
2009. június 4-én a Munkácsy kiállítást néztük meg Gyõrben, 25 

fõvel. Sokorópátkára 
kaptunk meghívást a 
VI. Térségi Dalos 
találkozóra  melyet 
június 6-án rendeztek. 
N y u g d í j a s  k l u b  
tagjaink: Szakasits 
Tiborné ,  Horváth  
L a j o s n é ,  N a g y  
L á s z l ó n é ,  S z a b ó  
Imréné és Kereszt 
Kálmán népdalokat 

énekeltek. Az énekeket Hajnal Nikolett a dalkör vezetõje 
tanította, melyet ezúton is köszönünk. Meg lett az eredménye, 
mert II. helyezést értek el a szûri értékelése alapján. A kistérségi 
nyugdíjas klubok tagjai kb. 15 település, már mind ismerõsként 
üdvözöltük egymást. Nagyon színvonalas volt a rendezvény. 
Hazafelé boldogan jöttünk és gyönyörködtünk a szép sokorói 
tájban.
Júniusban az elsõ félévi munkánkat értékeltük, az országos 
nyugdíjas szövetségtõl ajándékba kapott DVD-t néztük meg. A 
2009. II. félévi munkatervünket beszéltük meg..
Részt vettünk a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központban 
tartott megyei klubszövetség 20. évfordulója alkalmából, 
nyugdíjasok munkáiból összeállított kiállítás megnyitóján és 
gyönyörködve néztük a szebbnél szebb kézimunkákat, 
festményeket. Meghívást kaptunk a Gyõri Városházán 
„KORTALANUL” címû kerek asztal beszélgetésre, ahol orvosi 
elõadásokat hallhattunk és utána egészségügyi szûréssel, 
méréssel zárult a találkozó. Színházbérlete több tagunknak is 
van, most igényeljük a 2009/2010-évit.
A Megyei közgyûléshez pályázatot nyújtottunk be, bízunk és 
számítunk sikeres elnyerésében, ugyanis szeretnénk 
„Generációk találkozóját” szervezni az Idõsek Napközi 
Otthonával közösen szeptember hónapban, ehhez kívánjuk 
felhasználni a pályázati összeget.
Köszönjük a Téti Önkormányzat Képviselõ Testület anyagi 
támogatását. Köszönjük továbbá a Kisfaludy Károly ÁMK 
vezetõjének, hogy a Mûvelõdési Ház klubhelyiségét 
térítésmentesen a nyugdíjas klub összejöveteleire rendelkezésre 
bocsátja és a ház munkatársainak az önzetlen segítségüket.
A nyári hónapokra minden kedves nyugdíjasunknak jó pihenést, 
jó egészséget kívánok. Szeptembertõl pedig szeretettel várjuk és 
hívjuk a klubunkba gazdag programmal tagjaink sorába a 
nyugdíjasokat.

„Tegyük szebbé napjainkat,
Látogassuk meg a természetet,
Mindig a vidámság legyen veletek.
Tervezzük úgy az életet, hogy ez csak szép 
lehet,
Akkor mondhatod, hogy Életet az éveknek”

Balassa Dezsõné  klubvezetõ
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I D Õ S E K  N A P K Ö Z I   O T T H O N A
Tudom, hogy sokan ismerik Téten az idõsek napközi otthonát, 
de mûködését, és az ellátást, lehet, hogy nem. Ezt szeretném 
bemutatni a leírtakkal.
Az idõsek nappali ellátását, ami szociális alapszolgáltatás, 
törvény szabályozza. Az alapszolgáltatások megszervezésével 
az önkormányzat segítséget nyújt a rászorulók részére, önálló 
életvitelük fenntartásában, egészségi állapotukból, vagy más 
okból származó problémáik megoldásában. Az  az 
önkormányzat, ahol háromezer fõnél több lakos él, köteles 
biztosítani az idõsek nappali ellátását. Az idõsek napközi 
otthona, nemcsak az idõsek ellátására jött létre, amint a 

nevében is benne van. A törvény azt mondja, hogy ezt az 
ellátást igénybe vehetik: hajléktalan személyek, egészségi 
állapotuk vagy idõs koruk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 
személyek, fekvõbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylõ 
pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, harmadik 
életévüket betöltött, önellátásra nem képes, de felügyeletre 
szoruló fogyatékos és autista személyek. 
A szociális szolgáltatást a helyi önkormányzat társulási 
megállapodás útján is biztosíthatja. A mi napközink is a Téti 
Kistérségi Társuláshoz tartozik.
A nappali intézménynek alkalmasnak kell lennie: a közösségi 
együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a személyes 
ruházat tisztítására, az étel melegítésére és elfogyasztására.
Ezek nálunk adottak. Sajnos a fürdõszobában csak kádfürdési 
lehetõség van, amit az idõsek nem tudnak már használni. 

Reméljük, hogy a jövõben ennek átépítésére is sor kerül.
Az intézmény szolgáltatásai közé tartozik még: a szabadidõs 
programok szervezése, szükség szerint az egészségügyi 
alapellátás megszervezése, szakellátásokhoz való hozzájutás 

segítése, hivatalos ügyek intézésének segítése, életvitelre 
vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, speciális 
önszervezõdõ csoportok támogatása, mûködésének segítése.
Ezeket a szolgáltatásokat is tudjuk biztosítani. Szabadidõs 

programokkal bõven tudunk már szolgálni, mind bent, mind 
kinn a szabadban. A részvétel nem kötelezõ, de általában a 
gondozottak 90 %-a részt vesz a kreatív foglalkozásokon, és a 
szervezett kirándulásokon is. 
Szerda délutánonként csoportfoglalkozás van a közösségi 
ellátottaknak, és a támogató szolgálat gondozottainak.
Az idõsek napközi otthonában állandó szolgáltatások is 
vannak. Hétfõnként fodrász jön a gondozottakhoz. Havonta 
meglátogat bennünket az evangélikus és a katolikus 
lelkipásztor. Rendszeresen figyelemmel kísérjük a 
gondozottak egészségi állapotát, vérnyomást, vércukrot, 
testsúlyt mérünk. Beszerezzük a szükséges gyógyászati 
segédeszközöket is. Állandó kapcsolatban vagyunk a 
háziorvosokkal, a szükséges gyógyszereket megíratjuk. A 
fizikai erõnlét fenntartása érdekében ülõtornát tartunk, és 
gyümölcsnappal fokozzuk vitaminszükségletüket. Idõnként 
elõadókat kérünk fel többféle témában. Szoros kapcsolatot 
próbálunk kiépíteni a helyi óvodával, a gyerekekkel.
Az idõsek napközi otthona felszereltsége nagyon hiányos volt, 
mivel  a  fenntar tónk,  az  önkormányzat  csak a  
minimumfeltételeket tudja biztosítani.
Ezért köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik 
munkájukkal, felajánlással bõvítették az idõsek kulturális, 
szórakozási, pihenési lehetõségeiket. Köszönjük a segítséget, 
Szalai Lászlónénak, Farkas Máriának, Varga Miklós Zsoltnak, 
Téti Takarékszövetkezetnek. Köszönjük Dr. Rácz Zsoltnak a 
vizsgálatokat, Salamon Erzsébetnek fodrászmunkáját, Deák 
Ágotának, és Kántor Antal lelkészeknek rendszeres 
figyelmességét és munkáját.
Az idõsek napközi otthona nyitva tartása: reggel 6-16h-ig tart. 
Jelenleg 31 fõ gondozottunk van, abból 26 fõ étkezõ is. 
Láthatják, hogy nem minden tag kér étkeztetést. Tehát aki nem 
kér étkezést, az is látogathatja klubunkat, és részt vehet 
foglalkozásainkon, elõadásainkon.
Sajnos intézményünk vezetékes telefonon nem nagyon érhetõ 
el. Állandó elérhetõségünk munkaidõben a következõ 
mobilszám: 06-20/ 9349109
Aki úgy gondolja, hogy meg szeretné nézni a napközi otthon 
életét, vagy be akar kapcsolódni, szeretettel várjuk.

Vargáné Bandi Mária szociális munkás
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A r a n y é r m e s  l e t t  a  T é t i  S o k o r ó F C

Labdarúgóink a 2008/2009-es évadban szép eredményt értek el 
valamennyi korcsoportban.
Három évvel ezelõtt közösen megfogalmaztuk célunkat, amely 
a megyei II. osztályba való felkerülés volt. Tavaly kevéssel 
maradt el a siker, most viszont veretlen tavaszi teljesítménnyel, 
a legkevesebb kapott góllal beteljesült az álom, így õsszel egy 
osztállyal feljebb kezdhetjük a következõ szezont.

A tartalékcsapat egy fordulóval a vége elõtt jó eséllyel 
pályázhat az ezüstéremre.
A serdülõk – a felnõtt csapathoz hasonlóan – veretlenül zárták a 
tavaszi idényt, és ezüstérmesek lettek.
A gyorsmérleg tehát: egy arany- és két ezüstérem!

Az aranyérmes keret tagjai: Bánfi Bence, Bánfi Boldizsár, 
Bénes Zsolt, Dezsõ István, Hujber Tamás, Kiss László, Kocsis 
Imre, Kovács Zoltán, Kun Gábor, Lampert Norbert, Lappints 
Levente, Limpakter István, Mészáros Balázs, Németh Gergõ, 
Pálfi Szabolcs, Pongrácz Krisztián, Rónaszéki László, 
Somogyi Péter.
Három éve azt is megfogalmaztuk, hogy a jövõt az utánpótlás 
fejlesztésével, erõsítésével, a téti labdarúgókkal kívánjuk 
felépíteni. Ezt a célt is teljesítettük. Büszkén mondhatjuk, hogy 
sikerült megteremtenünk a megye egyik legnagyobb létszámú 
utánpótlás-bázisát. Összesen 149 igazolt játékosunk van, 
minden korosztályban saját nevelésû labdarúgóink játszanak.
Az utánpótlás-korcsoportok nem bajnoki rendszerben 
játszanak, hanem a Nemzeti Utánpótlás (NUPI) keretében 
szervezett tornákon szerepeltek, és õk is sok szép eredményt 
értek el a tavaszi szezonban is.
Az U11 korosztály két bronzérmet és egy negyedik helyet, az 
U9 korosztály két arany- és egy bronzérmet, az U7 korosztály 
pedig két arany- és egy ezüstérmet szerzett. 

A legkisebbek, tehát az U7 korosztály a Kölyökligában 
bejutottak az országos döntõbe. Gyõr-Moson-Sopron megyét 
két csapat képviselhette, a mieink a megyei döntõ 
ezüstérmeseként, valamint az aranyérmes Móra Óvoda 
csapata. Az FTC pályáján voltak a mérkõzések, ahol a 
gyerekek szépen helytálltak, de nem sikerült továbbjutniuk a 
csoportjukból.
A csapat tagjai: Bognár Márton, Dezsõ Martin, Fehér Kristóf, 
Kránitz Bence, Mohácsi Dóra, Németh Máté, Soós Tibor, 
Szalai Gergõ, Török Márkó. Edzõ: Török Gyula.  
GRATULÁLUNK!

Köszönetet mondunk minden játékosnak (felnõtt-, ifi-, serdülõ 
és utánpótláskorú labdarúgónak) a gyönyörû eredményekért. 
Köszönjük, hogy segítettek bebizonyítani, hogy összefogással, 
kitartó és következetes munkával lehet szép sikereket elérni.
Köszönetünket fejezzük ki továbbá:
- Kovács Zoltán vezetõedzõnek a felnõtt- és serdülõcsapat 
mellett végzett, fáradtságot nem ismerõ, lelkiismeretes 
munkájáért;
- Czigler  Sándor edzõnek az ificsapat melletti munkájáért;
- Kugler József gyúrónak, aki szinte a csapat orvosa is volt 
egyben;
- Kiss Gábor, ifj. Kovács Zoltán, Takács Zoltán és Török 
Gyula edzõknek, az utánpótlás U7, U9 és U11 korosztályai 
mellett végzett munkájukért.
Köszönjük támogatóink és Tét Város Önkormányzatának, 
valamint mindazok segítségét, akik valamit is tettek ezen 
nagyszerû eredmények elérése érdekében.

SZÉP VOLT FIÚK! HAJRÁ TÉT!

Sima Károly  Sokoró FC elnöke

S p o r tSport

Figyelem!

Ha felismered magad, vagy rokonodat, ismerõsödet és 
szívesen  õriznél egy fényképet az itt látható focistákról 

jelentkezz
 

Bandi Gábornál.
Tét, Mátyás király utca 55.

96/461-842

Figyelem!

Ha felismer ed magad, vagy r okonodat, ismerõsödet és 
szívesen  õriznél egy fényképet az itt látható focistákról 

jelentkezz
 

Bandi Gábornál.
Tét, Mátyás király utca 55.

96/461-842
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Kisalföldben, hogy a Babakészítõk klubja foglakozást tart a 
Zichy palotában. Lányai biztatására ment el. Elment és ott 
maradt. Belépett a Bababarát Egyesületbe, ez országos 
szervezet és belépett Kiss Áron Magyar Játék Társaságába is. 
2001-ben mindjárt az elsõ évben az V. Nemzetközi 
Babakiállításra egy Honfoglaló – párral különdíjat kapott. 
Januárban kezdte és szeptemberben az elsõ versenyrõl máris 
díjjal tért haza. 
A versenyeken mindig van ajánlott téma, ez elsõ évben magyar 
viseletes babák honfoglalástól – napjainkig volt.
Ari néni honnét veszi a különbözõ korok stílusairól az ismereteit?
Könyvekbõl. Válaszolta. Sok segítséget ad a Magyar viseletek 
története címû könyv, a Kódex , Királyok könyve, 
Nagykosztümös könyv, Öltözködés – hajviseletek címû könyv. 
A könyvek fellelkesítették milyen szép viseletet hordtak õseink, 
annak ellenére, hogy barbároknak tartották õket – engem 
megfogtak az õseink viseletei ezért ezt választottam – mondta.
A következõ év ajánlott témája Magyar királynõk és királynék. 
Erre a versenyre Ari néni két királyi párt készített: IV. Béla és 
Mária királyné a csecsemõ Margittal és 
Jagelló Anna királyné és I. Ferdinánd 
király. Ez a két királyi pár I. díjat hozott. 
Az elsõ évben azt gondolták, hogy Ari 
néninek csak véletlenül sikerült, de 
amikor másodszorra is elsõ helyezést 
ért el, már tudták, hogy nagy 
tehetséggel állnak szemben. Aztán jött 
sorba a többi díj. Ahány versenyre 
benevezett mindig ért el helyezést, 
legtöbbször persze elsõ helyet. 
Emlékezetes volt számára Visegrádon 
a Palota játékokon belül megrendezett 
babakiállítás. Itt három ízben vett részt 
és egy elsõ, második és harmadik helyezéssel térhetett haza.
Közben a kiállításokon Ari néni látott porcelánbabákat és 
nagyon megtetszettek neki. – Ilyent csinálnom kell – gondolta és 
a gondolatot tett is követte. Elment Esztergomba, ahol a baba 
készítését tanulta. A porcelánbabához való anyagot csak 
külföldön tudja beszerezni. Bécsben évente kétszer rendeznek 
vásárt, ahova Európa összes országából jönnek, ott 
megismerhette a babakészítéshez szükséges anyagokat és 
technikákat.
Hogyan is kell készíteni?
Elõször levegõn száradó gyurmából készíti el a baba fejét, lábát, 
kezét, tehát minden alkatrészét. Ezután gipszbõl kell a formát 
kiönteni. Nagyon óvatosan kell leszedni, nehogy törjön. Miután 
gipszbõl elkészült a forma, akkor bele lehet önteni a porcelánt. 
Kiszedésnél meg kell találni a vonalat, ahol ki lehet szedni. Ari 
néni éjjeleken át spekulál, hogy egy-egy formát hogyan 
alakítson ki. Az országban csak ketten vannak, akik formát 
készítenek, az egyik Ari 
néni. Lehet vásárolni kész 
formákat is, de azok 
nagyon  drágák .  Egy  
babához való forma 200 
000.-Ft-ba kerül. Amíg 
e l k é s z ü l  e g y  b a b a  
hosszadalmas idõbe és 
munkába telik. A család 
támogatása nélkül ezt nem 
tudta volna véghez vinni. 
Ari néni örömmel újságolta, hogy már utóda is van, mégpedig 
Rita unokája, aki nagy sikerrel szerepelt a fiatalok számára 
rendezett versenyen, ahol 12 -18 éves fiatalok vehettek részt. 
2007-ben vett részt elõször és 2008-ban már elsõ hellyel 
térhetett haza, Visegrádon pedig különdíjat kapott.

Édesapja Vas megyében Alsó patyra került, itt ûzte cipész 
mesterségét. Itt született Ari néni 1943-ban. Édesanyjuk nagyon 
szorgalmas asszony volt, sose üldögélt tétlenül, rengeteget 
kézimunkázott. A kislányokat is korán beavatta a kézimunka 
rejtelmeibe. Ari néni öt évesen hímzett, kötött, horgolt, de 
ugyanígy nõvére is. Sajnos az élet nem volt kegyes Ari nénihez, 
mert 5 évesen elvesztette édesanyját.
Édesapja is nagy kézügyességgel rendelkezett ezt jól menõ 
cipészete igazolta, ahol segédeivel dolgozott. Sajnos a háború 
után már csak egyedül ûzte az ipart, mert akkoriban nem volt 
anyag. Ebben az idõben az iparosok az államtól kapták az anyagot 
kiutalás útján, de ez a mennyiség csak foltozásra volt elegendõ. 
Új cipõt csak úgy tudott készíteni, ha a megrendelõ hozta az 
anyagot, de ezt csak titokban lehetett csinálni. Édesapja is nagyon 
szorgalmas ember volt, mert a szakmája mellett nyáron csépelni 
járt, télen pedig famunkázni, hogy meglegyen a téli tüzelõ a 
családnak. Állatokkal is foglalkoztak, mindig volt disznóvágás, 
az udvarban pedig baromfiak kapirgáltak. Rendelkeztek 2 hold 
földdel, ezt nem vehették el tõlük, mert az édesapja iparos volt. 
Abban kukoricát, burgonyát, babot termeltek. Ezek az idõk 
nagyon szomorúak voltak, fõleg, hogy Ari néni és nõvére fél 
árvák voltak. Késõbb lett mostohájuk, aki egész más volt, mint az 
édesanyjuk. Türelmes, szelíd természetû, de õ nem 
kézimunkázott, mint az édesanyja, aki a halottas ágyában sem 
tette le a tût, aki ha kellett éjjel készítette el az ünnepi cipõket 
lányainak, hogy húsvétra legyen mibe menni a misére. Azt 
hiszem az ilyen édesanyát nehéz pótolni és Ari néni életében ez 
nagy törést okozott. Még most is könnyes szemmel emlékezik 
édesanyjára, akitõl ma is õriz egy tûpárnát. A második 
házasságból lett Ari néninek egy féltestvére, aki szintén nagyon 
szépen kézimunkázott, sikerült Õt is megfertõzni a kézimunka 
szeretetével.
Érdekes – mondja, hogy mind a hárman másképp emlékezünk a 
múltra. Én elõttem a mindig dolgozó édesanya és édesapa képe áll. 
A gyerekeinek, unokáinak ma is sokat mesél a régi idõkrõl, akik 
nagy érdeklõdéssel hallgatják. Ugyan úgy mesél, ahogy régen 
neki a dédapja mesélt. Mindent át szeretne adni az utódoknak 
amit tud és ami a hasznukra válik.
Ari néni az általános iskolát Alsópatyon, a középiskolát Sárváron, 
a technikumot Szombathelyen végezte el 1963-ban. A faluban 
1958-ban alakult a Kosárfonó Szövetkezet ahová a fél falu járt 
dolgozni. Exportra dolgoztak, fõleg Hollandiába, Angliába 
szállították termékeiket. Ari néni is itt helyezkedett el, itt lett 
könyvelõ. 1966-ban ment férjhez és Egyeden folytatta életét. 
1964-ben született elsõ lánya, aki szintén az Ari nevet kapta. 
1970-ben halt meg nagyapja Téten és márciusban az õsi házba 
költöztek a Gyömörei útra. 1970 júliusában helyezkedett el az 
Építõ Ipari Ktsz-ben. 1972-ben született Reni lánya. Itt dolgozott 
a rendszerváltásig, aminek Ari néni is áldozata lett. Elküldték és 
egy évig munkanélküli volt, majd korengedménnyel nyugdíjba 
vonult.
Jöttek a boldog, mozgalmas nyugdíjas évek. Egy perc unatkozás 
nem volt nyugdíjas életében. Férjhez mentek lányai és jöttek az 
unokák. Közben felépülték az õsi házat. Az új házat Ari néni 
tervezte úgy, hogy a nap mindig besüssön. A ház hamar elkészült. 
Márciusban bontottak és októberben már beköltöztek. Az új 
házban 10-en laktak 5 évig, amíg kisebbik lányáék háza elkészült. 
Ez alatt az idõ alatt, de késõbb sem volt sohasem veszekedés, 
mindig békességben és szeretetben éltek és élnek. Ezt fejezi ki 
nagy nappalijuk is, ahol egy hosszú asztal áll székekkel, a másik 
felében meg ülõgarnitúra, ahol mindenki kényelmesen elfér, ahol 
együtt lehet az egész család. A nappaliban üvegszekrényekben 
díszeleg a sok baba és díj, amit Ari néni kapott. 
De honnan is jött az ötlet, hogy babákat készítsen?
Már régóta foglalkoztatta a gondolat, minden kiállításra eljárt és 
gyönyörködött a kiállított babákban. Kb. 2000-ben olvasta a 

Folytatás 1. OldalrólFolytatás 1. Oldalról
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Ari néni azt szeretné, ha többen tanulnának tõle és vinnék tovább a 
b a b a k é s z í t é s  
mesterséget. Szívesen 
á l l  m i n d e n k i  
r e n d e l k e z é s é r e  é s  
tanítaná azokat, akik 
folytatnák ezt a szép 
tevékenységet.
Köszönöm Ari néninek, 
hogy megosztotta velem 
élete  tör ténetét  és  
gondolatait. Azt hiszem 
méltán lehet Rá büszke 
családja, akik segítették 

é s  t á m o g a t t á k  
m u n k á j á b a n ,  d e  
büszkék lehetünk mi 
T é t i e k  i s ,  h o g y  
v á r o s u n k n a k  s z é p  
sikereket és hírnevet 
szerzett. További jó 
munkát, egészséget és 
örömöt kívánok 

Czifrik Sarolta

FIGYELEM!
KASZÁLÁST (fûnyírást) VÁLLALOK!
Hívjon, megbeszéljük! Tel.:06-30-6280346



Szülõföldem l Téti Híradó12 2009. Nyár

E
z 

az
Ö

n 
hí

rd
et

és
é

ek
 

 h
el

ye
 

n
a

!

K
er

ss
 s

z
rk

es
tõ

sé
gü

nk
et

e
e

e
z

!

E
z 

az
Ö

n 
hí

rd
et

és
é

ek
 

 h
el

ye
 

n
a

!

K
er

ss
 s

z
rk

es
tõ

sé
gü

nk
et

e
e

e
z

!
m

u
v

h
zt

e
t@

g
il
.

o
m

a
m

a
c

E
z 

az
Ö

n 
hí

rd
et

és
é

ek
 

 h
el

ye
 

n
a

!

K
er

ss
 s

z
rk

es
tõ

sé
gü

nk
et

e
e

e
z

!

Szülõföldem  Téti Híradó  2009/2.
Kiadja: Tét Város Önkormányzata

Szerkesztõség:

1500 példányban 
 Nyomdai munkák: Palatia Nyomda, Gyõr 

(9100 Tét, Fõ utca 88.)
Lapszerkesztés:

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

Vámosiné Wurm Mária;
Langné Balázs Ilona;

Katona Szabolcs

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