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Köszöntjük Tét díszpolgárát és dí jazott jait
Minden évben a városnapon kerülnek átadásra azok az elismerõ díjak melyeket Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 
adományoz azoknak, akik Tétért, a Téten élõ emberekért tevékenykednek, önzetlen munkájukkal a közösséget segítik.
A legmagasabb kitüntetés, díj településünkön a díszpolgári cím.
A díszpolgári címet az nyerheti el, aki közösség érdekében kifejtett tevékenységével, magatartásával eredményesen elõsegítette 
a település anyagi és szellemi értékeinek gyarapítását, gazdasági, kulturális élet területén a település rangjának emelése, 
hírnevének növelése érdekében munkálkodott. A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, amellyel a település tiszteletét és háláját 
fejezi ki a kitüntetett személynek. 
A képviselõtestület egyhangúlag úgy ítélte meg, hogy a „Tét Város Díszpolgára” címet 2009.  
évben Bánfi Lajosnak adományozza.
Bánfi Lajos ott segít, ahol kell és tud, segíti az önkormányzat munkáját, aktívan tevékenykedik a 
kultúra és sport területén, az ifjúság mûvelõdéséért végzett munkában, sokat tett a városért, a 
fiatalokért.
Csoportok mellé áll oda önzetlenül, az Ifjúsági Fúvószenekart kezdetektõl maximálisan támogatja. 
A nagyrendezvényeknek, - a zenekari bálnak, fesztiváloknak, a zenekar utazásainak - fõ szervezõje 
és mozgatórugója, de bármilyen más területen és bármikor lehet rá számítani. 
Támogatta az induló dalkört, a sportegyesület munkájában tevékenyen részt vesz. Szívügyének 
tekinti és segíti a sportolók tevékenységét, ezen belül is a gyermekek sportolási lehetõségét, ezzel 
támogatva és segítve az egészséges életmódra való nevelést és a közösség nevelõ vigyázó szerepét.
Sok  éves, közösségért végzett munkája településünkön kiemelkedõ és példaértékû.

folytatás a 2. oldalonfolytatás a 2. oldalon

Testvér település lett Csíkszenttamás 

folytatás a 3. oldalonfolytatás a 3. oldalon

Tíz évnél hosszabb idõ telt el azóta, hogy Csíkszenttamás nevével 
megismerkedtünk. Elõször az iskolák közötti kapcsolat indult el, majd 
ezt követték a családok közötti barátságok, azok elmélyülése.
Volt egy szerencsétlen népszavazás a kettõs állampolgárságról, 
amellyel mélyen megsértettük a határon kívül élõ magyar testvéreinket, 
mert Õk úgy érezték, hogy megtagadtuk Õket. Azt hiszem minden jó 
szándékú magyart sértett ez, s az önkormányzatunk próbálta a hibát 
kijavítani azzal, hogy minden csíkszenttamási polgárnak, aki azt kérte 
Tiszteletbeli Téti Polgár címet adományoztunk. Ez a gesztus volt talán 
az, amely a két település közötti jó kapcsolatot tovább erõsítette és 
elvezetett a testvér települési szerzõdés megkötéséig, amely az 
alábbiakat tartalmazza:
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Ö n k o r m á n y z a t i h í r e kÖnkormányzati  hírekFolytatás 1. oldalrólFolytatás 1. oldalról
2009. június 25-én megtartott rendkívüli 
ülésén 
Tét Város Képviselõ testülete elfogadta a 
döntést, miszerint a Téti Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Központ nyert a pályázaton, 
megvalósulhat.
2009. június 30-án megtartott nyilvános 
ülésén:
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 
határozataiban elfogadta, a Rendõrkapitányság 
Gyõr Közrendvédelmi Osztály, Téti Kistérségi 
Rendõrállomás 2008. évi tevékenységérõl 
szóló és a Tét Város Önkormányzat 2008. évi 
gyermekvédelmi tevékenységérõl szóló 
beszámolót.
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 
2009/2010-es tanévben hozzájárul, hogy a 
KKÁMK Napköz i  Ot thonos  Óvoda  
csoportlétszámai 20 %-os mértékben eltérjenek 
a maximális csoportlétszámtól.
A fenti határozatot az OKÉV illetékes 
igazgatóságához továbbítani kell. 
2009. július 21-én megtartott nyilvános 
ülésén:
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 
egyetértett azzal, hogy Rábacsécsény Napközi 
Otthonos Óvoda csatlakozzon a KKÁMK 
anyaintézményhez, mint tagintézménye a 
2009-2010-es tanévtõl kezdõdõen, 
a  2009-2010-es  t anévre  vona tkozó  
együttmûködési megállapodást elfogadta, 
felhatalmazta Szabó Ferenc polgármestert az 

folytatás a 4. oldalonfolytatás a 4. oldalon

Ebben az évben még vár ránk októberben a 
Területi Verseny, novemberben pedig az 
Aranyosok Versenye, amin szintén jó 
eredményeket várunk magunktól. 
Készülünk, próbálunk, mindent elkövetve, 
hogy egyre színvonalasabb versenyeken 
érhessünk el jó helyezéseket.
2009. november 14-én tartjuk a már 
hagyományos évzáró bemutatónkat és 
bálunkat, az iskola tornatermében.
Minden kedves érdeklõdõt hívunk és várunk 
sok szeretettel!

Czifrik Sarolta  vezetõ

„Év pedagógusa” díj Bokodi Lászlóné és Giczi Sándorné részére az 
iskolai évzárón kerültek átadásra.
A köz szolgálatában végzett színvonalas és 
lelkiismeretes munkájáért az „Év köztisztviselõje” 
díjat a polgármesteri hivatal dolgozói közül ebben 
az évben Laki Gáborné kapta.
„Közösségi munkáért” díjakat a sport  területén 
tevékenykedõk kapták, 
Kovács Zoltán, ifj. Kovács Zoltán és Kiss Gábor.
     

A  T é t i  
H a g y o m á n y õ r z õ  
E g y e s ü l e t  
„ V á r o s u n k é r t ”  
emlékérmet alapított, 
melyet Tét kulturális 
életéért önzetlenül 

tevékenykedõ embereknek ítél oda. Tagság javaslatára ebben az évben 
Kocsis Dénesné Gizi néni és Tóth Lajosné Irma néni kapta, akik több 
mint 60 éven át a második világháborúban elesett katonák sírját 
gondozták, példát állítva az ifjúságnak, hogyan lehet tenni a 
közösségért csendben, szerényen.

Nagy örömmel tért haza a Téti Csillagfény Majorette Egyesület Golden Girls 
csoportja 2009. június 1-én a Büki Országos Majorette versenyrõl, mert elért 
pontszámaik alapján kijutottak az Európa Bajnokságra. Az öröm mellett gondot 
is jelentett, hogy mibõl fedezzük az út és a verseny kiadásait. Az elõzõ helyi 
lapban kértük a helyi vállalatok és a lakosság segítségét és meg is kaptuk. 

KÖSZÖNJÜK,
hogy lehetõvé tették a Lengyelországban Opoléban rendezet EB-n való 

részvétel t  a  Sokoró Ipar i  és  
K e r e s k e d e l m i  K f t . ,  T é t i  
Takarékszövetkezet, Gyõr-Moson-
Sopron megyei Önkormányzat, Dr. 
Medgyasszay László, Szeghalmi 
Tamás, Bakos Gábor, Lampert 
Györgyné, Mód Ida és Klára, Nagy 
Anna.
A Golden Girls csapat kitett magáért, 
mert erõn felül helytállt .  Az 
összesítésben a 12. helyet szerezték 
meg három kategóriában indulva. A 
csapat számára azért is jelentõs ez a 
hely, mert az EB-n résztvevõ magyar 
csapatok (öt városból) között elsõ lett.
Sok tapasztalatot és szép élményt 
j e l e n t e t t  a  n e m z e t k ö z i  
megmérettetésen való részvétel, 
amirõl büszkén és boldogan tértünk 
haza. 

E u r ó p a - b a j n o k s á g o n  v o l t u n k !
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Horváth Endre
Az aláírás ünnepélyes keretek között történt. 2009. július 24-
én délelõtt a Csonka-toronyhoz mentünk, ami valójában Szent 
István kori templom maradványa. A régészek most tárták fel 
és állapították meg, hogy tulajdonképpen két templomról van 
szó, mert a tornyot meghagyva a kis alapterületû régit 
lebontották és nagyobbat építettek helyébe. Ezt szentmise 
keretében, amelyet Kántor Antal kanonok és Tamás Márton 
plébános végeztek a fúvószenekarunk közremûködésével 
megáldották a feltárt és bemutatásra kiépített maradványokat. 
Székely kifejezéssel élve erõsen meleg volt, így a Feneketlen 
tó és a Szent Anna feredõ mellett a hûs fák alatt jól esett a hideg 
sör és a forró gulyás.
Este a szerzõdés aláírására nagyon sokan jöttünk össze. 
Érzõdött a levegõben, hogy ezt Õk ünnepnek tekintik és azt az 
együvé tartozást jelezzük egymásnak, amit sokáig a politika 
nem engedett megjeleníteni, majd a távolság volt az, ami 
elválasztott. Leomlottak a falak és megnyíltak a lelkek. Jó volt 
ott lenni és látni, s tapasztalni azt a szeretetet, ami õszinte, 
örül, hogy adhat és, hogy mi a vendégek jól érezzük magunk.
Az ünnepélyes aláírás és az elmondott beszédek, az 
ajándékozás csak alátámasztása volt mindennek. A jól sikerült 
ünnepelés a korahajnali órákig tartott. Meglepetésként a 
kapcsolat ápolásában végzett tevékenységükért többen 
“Tiszteletbeli Csíkszenttamási Polgár” elismerésben 
részesültek, amelyhez ez úton is gratulálunk azzal, hogy 
továbbra is legyenek a motorjai ennek a kapcsolatnak.
A zenekar tagjai azonban nem nyújthatták meg az éjszakát, 
mert reggel fél 5 órakor (itthoni idõ szerint ½ 4–kor már ott 
volt a traktor a padokkal berendezett pótkocsival, hogy a 
zenés ébresztõre induljanak. Több mint 3 óra volt, amire 
végigjárták a falu minden utcáját az emberek nagy örömére. 
Minden tamási a kerítés mögött hallgatta és várta, vajon merre 
járnak, mikor érnek már eléjük is a zenészek, mert ez az 

esemény a búcsú egyik szép színfoltja.
Délben volt a Szent Anna kápolnánál az ünnepi búcsúi mise. 
Az ünnep elõtt a falu apraja – nagyja segített, hogy szép 
legyen a kápolna, frissen meszelték a falakat, sátrat 
készítettek az oltárnak, virágokkal díszítettek mindent. A 
faluból keresztaljaként mentünk fel a hegyre, amely akkorra 
tele volt emberekkel. Nem csak helyiek, hanem Pusztinából 
is voltak Csángók, akik erre az alkalomra jöttek és a 
szomszéd településekbõl is sokan jöttek a búcsúra. 
Számomra az egyik legmeghatóbb az volt, amikor a mise 
végén bementünk a kápolnába, ami egyben temetkezési hely, 
és ott egy Csángó idõs asszony elkezdett énekelni egy olyan 
éneket, amit még soha sem hallottam, de olyan szépen, hogy 
szinte beleborzongtunk minden, akik hallottuk. Késõbb a 
helyiek mesélték, hogy a néni rendszeres visszajáró a 
búcsúba, és könyörgésként énekli ezt a Szent Annához szóló 
fohászt.
A bõséges és finom ebéd után az új parkban lépett fel a Téti 
Ifjúsági Fúvószenekar a helyi táncegyüttessel. A tér megtelt 
emberekkel, hatalmas tapssal köszönték meg a szép közel 2 
órás színes mûsort, amelyben régi énekek mellett a zenekar 
bravúrszámain túl a helyi néptáncosok is bemutatták új 
számaikat. Megjegyezték többen, hogy régen volt az, hogy 
ilyen sokan összejöttek egy kulturális rendezvényre.
A nap hátra maradt részét a családoknál töltöttük 
beszélgetéssel és természetesen poharazgatással. Sok volt a 
közös téma, szinte napokat át tudtunk volna beszélni, de 
hétfõ reggel indultunk az 1000 éves határra. Biztos vagyok, 
hogy a táj szépségének csodálatán túl mindenkit 
elgondolkodtatott az, hogy 1000 km-re vagyunk 
otthonunktól, de ez még mindig Magyarország volt, itt 
értették a nyelvünket, ismerték a történelmünket, megülték a 
nemzeti ünnepeinket, ápolták nyelvünket, de közel 90 éve 
már ez a szép táj és ezek az ízig-vérig magyar emberek nem 
tartozhat Magyarországhoz, csak „kijöhetnek magyarba”.
Mindenkit csak bátorítani tudok, menjen el Erdélybe, 
ismerje meg a székely embereket, a gyönyörû vidéket, azt a 
sok történelmi emléket, amely összeköt bennünket. Érezzék 
meg azt a szeretetet, amit az ottani emberek nyújtanak, azt a 
barátságot, amivel körbevesznek, azt az õszinte érdeklõdést, 
amit tanúsítanak. Kóstolják meg az ételeiket, azt a sokféle 
fûszert, amit Õk használnak, de mi már nem is ismerünk. 
Igyák a teákat, amit fent a Hargitán gyûjtött növényekbõl 
fõznek, koccintsanak a pálinkával arra, hogy még sokszor 
találkozhassunk és a most megkezdett testvér-települési 
kapcsolat minél szélesebbé válhasson.

Szabó Ferenc polgármesterSzabó Ferenc polgármester

Folytatás 1. odalrólFolytatás 1. odalról
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Együttmûködési megállapodás aláírására
2009. augusztus 25-én megtartott nyilvános ülésén
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta a 
KKÁMK Alapító Okiratainak a módosításait, valamint 
kiegészítette a KKÁMK 2009. szeptemberi hatállyal 
jóváhagyott Alapító Okiratot, a „12.4. Az önállóan mûködõ 
és önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szervek 
közötti munkamegosztás és felelõsségvállalás rendjét külön 
megállapodás tartalmazza.” bekezdéssel.
A Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívása alapján a 
KKÁMK, Alapító Okiratát 2009. 07. 01. hatállyal a 
mellékletekkel elfogadta a Képviselõ-testület. 
Tét Város Önkormányzat Képviselõ testülete elfogadta „A 
Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint 
önállóan mûködõ és gazdálkodó, valamint a Kisfaludy 
Károly Általános Mûvelõdési Központ, mint önállóan 
mûködõ költségvetési szerv között a gazdálkodással 
kapcsolatos munkamegosztás és felelõsségvállalás 
rendjérõl” szóló megállapodást.
KKÁMK önálló gazdálkodása megszûnik, helyette az 
önkormányzat fogja ellátni a gazdálkodással kapcsolatos 
feladatokat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselõ testület felhatalmazta 
Szabó Ferenc polgármestert, hogy tájékoztatót küldjön ki a 
lakosság felé, mely tartalmazza a 2009. szeptember 1-tõl 
változó hulladék elszállítás díját és tartalmazza azt is, hogy 
ha megépülhetett volna a hulladékudvar és átrakó állomás 
mennyivel kevesebbet kellett volna fizetni a lakosságnak és 
mennyi plusz költségtõl mentesülhetett volna egész Tét 
lakossága.
Tét Város Önkormányzat Képviselõ testület elfogadta a 
2009. II. félévre vonatkozó Képviselõ-testület Munkatervét. 
Tét Város Önkormányzat Képviselõ testület elfogadta a 
Családi  Napközi  üzemel te tésével  kapcsola tos  
megállapodást.  
Tájékoztatás pályázatokról:
Tét Város Önkormányzata nyert a 2009. évi területi 
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések 
támogatása (TEKI) elõirányzaton „A Debrecen utcában a 
közterület és közbiztonság fejlesztése” benyújtott 
pályázaton. A felújítás a Debrecen u. 2.-.54 sz. /b. sz. ingatlan 
elõtti járdát érinti. 
TIOP2.1.2./08.- sz. Kistérségi Járóbeteg-ellátó Központ 
pályázat nyert, támogatási szerzõdés aláírásra került.
A CÉDE Május 1. park játszótér építés pályázatunk és a 
Sport csarnok burkolatának a cseréje nem nyert.
A pályázatok benyújtása folyamatos, szeretnénk idén is 
pályázni az iskola bõvítés pályázatra, a Kistérségi 
Mûvelõdési Házra, a Házasságkötõ ablakainak mûanyag 
ablakokra cserélésére /energiatakarékos pályázat/, a 
Kisléptékû pontszerû fejlesztések pályázatban szeretnénk a 
Tûzoltó szertárat és a Kisfaludy Emlékmûvet is felújítani. 
A Kistérség szeretne pályázatot benyújtani kistérségi szinten 
az Idõsek Napközi Otthona (Tét, Tényõ, Gyõrszemere) 
épületeinek felújításra.
Természetesen szeretnénk minél több pályázaton részt venni 
és nyerni, de sajnos az önkormányzat vagyona és a pályázati 
önrészre szánt összeg véges! A fent említett pályázatokra 
rendelkezünk az önrésszel. 

Tét Város Önkormányzat vezetõsége
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Szeizmikus mérési munkálatok

 Téten és környékén
Árpás, Mórichida, Rábaszentmiklós, Rábaszentmihály, 
Kisbabot, Bodonhely, Mérges és Tét térségében a Veszprémi 
Bányakapitányság engedélyével az Acoustic Geofizikai 
Szolgáltató Kft. területi, szeizmikus méréseket végzett, 
végez. A mérések a szántóföldeket, mûvelésen kívüli 
területeket és utakat érintik. Lakó és üdülõövezetekben 
valamint zártkertekben a zárt területek érintése nélkül, a 
közlekedésre szánt vagy elhanyagolt részeken történik. Az 
épületeket a mérések nem veszélyeztetik.
A mérések célja a földfelszín alatti talajszerkezet 
feltérképezése, közvetve szénhidrogén felhalmozódására 
alkalmas helyek keresése. Ezeken a helyeken késõbb akár 
mélyfúrásokat is lehet telepíteni a kõolaj illetve 
földgázkincs felfedezésének reményében.  A földön kis 
regés érzékelõ mûszereket és összekötõ kábeleiket helyezik 
el, a mérésekhez szükséges rezgéseket nehézgépjármûvekre 
épített speciális vibrátorokkal hozzák létre.
Az eszközöket szállító kisteherautók és vibrátorok mozgása 
taposási károkkal jár együtt. Ezeket a bányakárokat a 
Bányatörvény elõírásai alapján a kutatóvállalat megtéríti a 
földtulajdonosoknak, bérlõknek. A mérésekkel okozott 
károkat a vállalat kárszakértõi a mérések befejezése után 30-
45 napon belül felmérik és megtérítik. A kárfelmérés 
bejelentés alapján történik, a következõ telefonszámokon: 
06-20/258-3875, 06-20/294-8422.

A fenti településeken és tágabb környezetükben a becsült 

mérési idõtartam: 2009. augusztus 27 - november 30.

2009. augusztus 8-án 
Tét városban szólt a magyar nóta!

Köszönetet szeretnék mondani Mûvésztársaim nevében is, a 
nótaesten részt vevõ kiváló közönség szeretetéért, a sok finom 
süteményért, a vacsoráért!
Köszönet Borsó Lászlónak aki segített a támogatások 
létrejöttében, és támogatóimnak.

Nagy Mihály Úrnak, Téti Takarékszövetkezetnek, Surányi 
Ferencnének Ibi néninek, Papp Rudolfné Fodrász Magdi 
néninek, Õsze Árpádnénak, Mokka cukrászdának, Langné 
Balázs Ilona néninek, Vámosi Csabáné Marika néninek és nem 
utolsó sorba köszönet a Dalkörömnek a lelkes segítségéért és a 
sok biztatásért!

Remélem jövõre újra felcsendülhet Tét városában a magyar 
nóta! Köszönettel:  Hajnal Nikolett
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Tanulságos – Tanuljunk! Rendezvények, programok

2009. október 22. 17 óra 
Megemlékezés a Mûvelõdési házban, 
majd gyertyás felvonulás a 
kopjafához.
2009. november 8. 16 óra 
Hajnalcsillag dalkör önálló estje a 
Mûvelõdési házban
2009. november 9. 16 óra Idõsek 
köszöntése a Mûvelõdési Házban
2009. november 14. 18 óra Majorette 
bál a Sportcsarnokban
2009. november 29. 16. óra Ifjúsági 
Fúvószenekar adventi koncertje az 
Evangélikus templomban 
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Városnap 2009.
Fogathajtó és lovas ügyességi versennyel

Ebben az évben is, mint az már hagyomány a városnaphoz 
kapcsolódóan került sor a lovas ügyességi és fogathajtó 
versenyre. A program lebonyolítását ismét a Rába Parti Lovas 
Klub SE. végezte. Csupán a program helyszínében történt 
változás, ez idáig a futballpálya adott otthont eme rendezvény 
lebonyolítására. Ez évben pedig egy ideális helyet (ló és lovak 
szempontjából) találtak a szervezõk a játszóteret, vagy más 
néven a Majális parkot.

A  d é l e l õ t t i  
ó r á k b a n  a  
j á t s z ó t é r  é s  
k ö r n y é k e  
megtelt lóval, 
lóhátasokkal – 
f o g a t o k k a l ,  
v a l a m i n t  
fogathajtókkal. 
Az elõzõ nap 
b o r ú s ,  e s õ s  
idõ já rásá t  a  
reggeli órákban 
e l õ b ú j ó  

napfény megváltoztatta a fûszálakat, egykettõre felszárította – 
igazán kegyes idõjárás lett a program megvalósításához. A 
meghirdetett rendezvényre mindenfelõl érkeztek a lovasok, 
fogatok, ebben nagy segítségünkre voltak a kultúrház dolgozói 
(Marika, Ilike, Szabolcs) – köszönet érte. Õk készítették a 
plakátokat, valamint a Kisalföld hasábjain is megjelentették a 
versenykiírást. A versenyre összesen 20 fogat és 24 lóhátas 
érkezett, hogy összemérhesse tehetségét a kitûnõ pályán. A 
szervezõk gondoskodtak a szép virágos versenypályáról, 
segítségükre volt ebben a téti Horváth Sándor virágkertész, 
valamint a Kisfaludy Panzió. A vendégeket a házigazdák kedves 
gesztussal köszöntötték – egy pohár itallal, melyhez a téti 
Pálinkafõzde tulajdonosai járultak hozzá. Köszönet érte!
A versenyt a R.P.L.K. SE. Elnöke nyitotta meg, köszöntötte a 
lovasokat, valamint a nézõket. Beszédében kitért a verseny 
fontosságára, valamint az ember és ló kapcsolatára. 
Nem lehet elégszer ismételni, hogy a ló élõ sporteszköz, még 
helyesebben fogalmazva sporttárs. Épp úgy élõlény, mint mi – 
tisztességes ellátásáról mindenkor gondoskodni kell – száraz, 
puha pihenõhely, rendszeres ápolás, etetés, itatás, mozgatás, 
észre kell venni, ha valami nincs rendben nála, lehet neki is rossz 
napja.
Ha ellenszegül, valószínûleg nem értett meg bennünket, az ilyen 
esetekben a büntetés egyáltalán nem helyénvaló. Nem beszélve 
arról az esetrõl, ha a hajtó képzetlensége miatt nem sikerült az 
együttmûködés. Van egy mondás, mely így szól: „Ahol a 
szakértelem elfogy, ott kezdõdik az erõszak!”
Ezt követõen kezdõdött a lovas program, elsõként a lovas-
ügyességi verseny. A lóhátasok ügyesen és nagy figyelemmel 
irányították lovaikat a pályán. A kitûnõ bíró személyében Nagy 
László és stábja sasszemmel figyelték a hibákat és az idõt, a 
helyezések pontos meghatározása érdekében. A nézõk pedig 
szívvel szurkoltak, a néha megtorpant, esetleg félszeg, izguló 
lovasoknak és lovaiknak. A végsõ sorrend kialakulását követõen 
eredményhirdetésre került sor. A gyönyörû serlegeket a 
díjazottaknak a RPLD. KSE vezetõsége adta át, valamint a 
versenybíró gratulált a versenyzõknek. A lovak az eredményes 
helytállásért szalagot kaptak melynek színe jelölte a helyezés 
sorrendiségét: kék színû szalag, I. helyezés, piros II. helyezés, 
sárga III. helyezés, zöld IV. helyezés, fehér színû szalag 

részvételért járt. 
A lóhátasok versenysorrendje a következõképpen alakult: I. hely 
Nagy Dóra, II. hely Domonkos Krisztián, III. hely Horváth 
Rudolf.
A versenyzõk között akadtak néhányan olyanok, akik a pályán 
izgalmuk folytán, vagy a lovak kissé izgatottabb viselkedése 
miatt, nem tudták végig teljesíteni a pálya teljes hosszát, õk se 
keseredjenek, mert jövõre ismét szeretettel várjuk õket. 
„A ló szeme közt nyugszik a világ minden gazdagsága.”
Ezután következett a fogatosok versenye. A lovasemberek között 
szinte mindig volt verseny, kié a legszebb fogat, lovak, szekér, 
hintó, avagy kié a leggyorsabb fogat. A lovassport benne a 
fogathajtás õsidõkre tekint vissza, még akkor is igaz ez, ha a 
modern szervezett sport alig több mint 100 éves múltra tekint.
A mi versenyzõink számszerûleg 16 akadályon hajtottak végig. 
Ezek között kombinált akadály is volt, melyet az ABC-ben 
tanultak szerint lehetett meghajtani és jobb kézrõl. Ez 
különösképpen nagy figyelmet a lovak részérõl pedig fegyelmet 
és együttmozgást igényelt. A sorrendiségen túl még nagyon 
ügyelni kellett a sejbákon elhelyezett labdákra.
A verseny idejét növelte az a versenyzõ, aki a labdákat leütötte a 
helyérõl.
Izgalmas verseny volt ,  a fogatosok eredménye a 
következõképpen alakult: 125-ös tengelytávolságban: I. hely 
Nagy István, II. hely Huszár Dávid, III. hely Varga Adrienn. 
150-es tengelytávolságban: I. Horváth Károly, II. Visy József, 
III. ifj. Varga László. batár: I. Tóth Dávid, II. Cser Zoltán, III. 
Varga Miklós.
Az ünnepélyes díjátadáson a gyönyörû serlegeket Sándor Gábor 
képviselõ úr és Nagy László versenybíró úr adta át a 
díjazottaknak. „Ha egy ló társává fogad neked adja mindenét, 
erejét, kitartását, vad szellemét, de cserébe nem kéri el mindened, 
elég neki megbecsülõ szereteted.”
A versenyzõk nem mentek haza üres kézzel, a szép csillogó 
serlegeken túl a téti kádár mester Molnár Sándor úr igényesen 
elkészített szép virágedényei és boros hordója is kiosztásra került, 
ezzel is színvonalasabbá téve a versenyt – felajánlását szeretettel 
megköszönjük.
Szabó Ferenc Tét polgármestere két külön díjat ajánlott fel az 
egyiket a legfiatalabb versenyzõnek, a másikat pedig a 
legeredményesebb fogatos kapta, köszönjük.
A szervezõk ezúton szeretnék megköszönni a lovasok nevében a 
finom ebédet, melyhez az Enese Hús Kft. szállította az 
alapanyagot és Kereszt Kálmán képviselõ úr sütötte meg nagy 
igyekezettel, segítségére volt ebben Salamon László úr – 
köszönjük fáradozásukat. Köszönjük még Bandi Gábor úr 
segítségét is.
A verseny valamint a versenyzõk, lovak és lovasok testi 
egészségét dr. Rácz Zsolt Tét körzeti orvosa és dr. Berta István 
állatorvos kísérte figyelemmel, köszönjük nekik.
A verseny a lovas induló zenéjével ért véget. Reméljük jövõre újra 
találkozunk, a kedves nézõk és versenyzõk megtisztelnek 
bennünket jelenlétükkel.
Koltai Gergely „A lovak álma” címû versébõl idézve zárjuk 
sorainkat.

A lovak álma a szenvedély, A lovak álma egy istálló,
A bot nélküli élet. Oda fáradtan betérni,
Ki tudja, mi a szeretet, Egy simogatás attól,
Náluk mindent elérhet! Ki a lovak álmát érti.

Tisztelettel a Rába Parti Lovas Klub SE vezetõsége
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Vöröskereszt hírei
A Téti Vöröskereszt továbbra is várja a 
lakossági felajánlásokat.  Nagy 
érdeklõdés van a mûszaki cikkekre, 
háztartási gépekre. 
Az iskolakezdés elõtt kerestek 
használható iskolatáskát, tolltartót, 
tornacipõt. Ezért kérem, hogy a jövõben, akinek lesz 
felesleges, még jó állapotban lévõ és használható 
iskolafelszerelése, ne dobja ki, ajánlja fel a vöröskeresztnek, 
hogy el tudjuk juttatni a rászoruló 
gyermekeknek.

Véradás

A szeptember 1-én megtartott véradás a 
vártnál is jobban sikerült. 72 véradó vett 
részt. Minden véradónak köszönöm a segítséget!
A véradókat frissen fõzött babgulyással kínáltuk meg, ami 
mindegy szemig elfogyott.
A következõ véradásunk a karácsonyi ünnepek körül lesz, 
ami beszállításos véradás lesz. Kiszállásos véradást 
januárban tervez a véradó.
Továbbra is várom az új és régi véradókat véradásainkra!

Vargáné Bandi Mária

Hírek – események az
„Életet az éveknek” Nyugdíjas Klub 

életébõl
A „Három nemzedék” Generációk közös 
találkozójára az Idõsek Napközi Otthonának 
udvarán, szép környezetben került sor. A 

„Sokoróaljai Segítõkéz Egyesülettel és az INO-val közös 
rendezvényünk. Meghívtuk az általános iskola egy osztályát. 
A nyugdíjasok (-szépkorúak-) meséltek a régi idõkrõl, 
felidézték fiatalkorukat. Hogyan éltek szüleik, nagyszüleik, 
régi életkörülményeik milyenek voltak, iskoláskorukról, a 
palatábláról, palavesszõrõl, a házi kenyérsütésekrõl, lekvár 
fõzésrõl, szüretrõl stb.
Az iskolások is készültek erre az alkalomra, verssel, énekkel, 
maguk készítette ajándékokkal.
Bográcsban készített étellel kínáltuk a rendezvény résztvevõit. 
A nyugdíjasok házi kaláccsal, kuglóffal, pogácsával és 
süteménnyel járultak a rendezvény sikeréhez.
Ez a közös rendezvény már hagyománnyá vált, az elõzõ 
évekhez hasonlóan most is jól sikerült.
Klubunknak célja, hogy idõsek, fiatalok a közös rendezvényen 
jól érezzék magukat, az emlékek felelevenítésével az ifjabbak 
megismerkedjenek a múlttal, a szülõk, nagyszülõk életével.
Szeptember végén a Diabetes klubbal közösen egészségügyi 
elõadást szerveztünk, ahol az egészséges életmódról, 
egészséges táplálkozásról tartott elõadást Dr. Mejkli Aranka 
nyugalmazott osztályvezetõ fõorvos, labor szakorvos, a Gyõr-
Moson-Sopron Megyei Pannon Szövetség alelnöke. 

Balassa Dezsõné klubvezetõ

Kisfaludy Károly ÁMK híreiKisfaludy Károly ÁMK hírei
„Hívogat az óvoda, kapuját kitárja, kispajtásom gyere hát, menjünk óvodába.”
A szeptember minden évben sok izgalmat hoz kicsinek és nagynak egyaránt. A legtöbb 
izgalmat mégiscsak a kis bölcsõdéseknek, óvodásoknak és szüleiknek tartogat ez az 
idõszak. Õk még egy teljesen új, kissé bizonytalan érzéssel állnak szembe, amikor nehéz 
egymás kezét elengedni és átlépni az élet elsõ küszöbét. A türelem, a kitartás és a 

beszoktatásra szánt idõ – kisebb-nagyobb zökkenõkkel - meghozza gyümölcsét, és az óvodában eltöltött 3-4 év  gyerekek 
és  szülõk életének az egyik legszebb korszaka lehet. 
Óvodánk a Kisfaludy Károly Általános Mûvelõdési Központ keretein belül mûködik 5 csoporttal. Reggel 5,30-tól délután 
16,30-ig tartunk nyitva. Nyitva tartásunkat a szülõk igényeihez igazítottuk, segítve ezzel munkavállalásukat. Az 
óvodásokkal 11 óvónõ és 5 dajka néni foglalkozik. Az óvodai csoportok összetétele általában vegyes életkorú: Csiga: 
középsõ-nagy, Süni: kis-középsõ-nagy, Nyuszi: kis-középsõ-nagy, Halacska: kis-középsõ-nagy. Az idei nevelési évben 
induló Katica kiscsoportban azonos életkorú gyerekek lesznek. Az engedélyezett létszám csoportonként 25 kisgyerek. 
Óvodánk kihasználtsága évek óta 100% feletti. Annak érdekében, hogy minden beiratkozott óvodás korú kisgyereket fel 
tudjunk venni, csoportlétszám átlépési engedélyt kértünk és kaptunk, így három csoportban 25 fölötti lett a létszám. 
Óvodánkban hisszük és valljuk, hogy az óvodás gyermek valójában játék közben fejlõdik és a mesék hatnak leginkább 
értelmi és érzelmi fejlõdésére. Érzelmileg biztonságos és ingerekben gazdag környezetet biztosítunk óvodásainknak, 
melyben minden kisgyerek - a saját tempójában fejlõdhet – és egy idõ után érett lesz az iskolakezdéshez. Az iskolaérettség 
megítélése nem könnyû feladat az óvó nénik számára. Nagyon jól kell ismerni a gyermekeket, sokat kell velük játszani, 
tevékenykedni. Az óvodások érése folyamatosan zajlik, a felkészítés 3-4 éves periódus, amely már az óvodába lépéskor 
elkezdõdik. Nekünk óvodapedagógusoknak sok feladatunk van, mert biztosítani kell a megfelelõ feltételeket a fejlõdéshez. 
A legfontosabb az elfogadó, szeretetteljes légkör, a példamutatás, az élményekben gazdag környezet, sok mozgás, a játék. 
Ezek az alappillérei Óvodánk Nevelési Programjának, erre építjük mindennapi munkánkat. 
Nálunk is vannak a gyermekek számára választható külön programok: gyógytestnevelés, úszásoktatás, zene-ovi, játékos 
német, ovis hittan, bábjáték, ovi-foci, zenés relaxálás, majorett, judo. A beszédhibával küzdõ gyermekek fejlesztését a 
logopédus néni irányításával végzik az óvó nénik. Nem sietünk semmivel, célunk, hogy boldog, kiegyensúlyozott 
embereket neveljünk, hogy egységben éljenek a természettel, a világgal és önmagukkal. Mi pedagógusok és szülõk azért 
vagyunk, hogy szeretõ figyelmünkkel támogassuk, végigkísérjük a kisgyermekeket ezen az életkori szakaszon. 
Hermann Alice gondolatával szeretnék minden kisovisnak, szülõnek élményekben gazdag óvodai éveket! „A gyermeknek 
akkor van a legnagyobb szüksége a szeretetünkre, amikor a legkevésbé érdemli meg.”

Csécs Károlyné óvodavezetõ
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Téti  Hajnalcsillag  dalkör  életébõl
2009-ben ismét sok helyen mutathatta meg a dalkör az általa 

énekelt népdalokat, katonadalokat. 

Idei fellépéseink sorozatát a Csikvándi forralt bor 

fesztiválon kezdtük, ahol szinte már állandó fellépõ 

vendégek vagyunk. Az ott lévõ közönségnek a dalkör 

néptánc csoportja is megmutathatta tudását. Legtöbbet 

énekelhettünk a Rábaközi falvakban pl.: Rábaszentmiklós, 

Fehértó, Markotabödöge, ahol a közönség nagy 

vendégszeretettel és közös énekléssel jutalmazta a 

fellépésünket. Nem maradhatott el a helyi szereplésünk sem, 

hisz idén is megrendezésre került a téti városnap. Jelenleg az 

októberben megrendezett Dalkör találkozóra készülünk 

Gyarmatra, majd a minden évben megrendezésre kerülõ 

Önálló estre, ami 2009. november 8-án 16.00 órás 

kezdettel  lesz a Mûvelõdési házban. 

Mindenkit sok szeretettel várunk, hisz idén is színes 

mûsorban lehet részük!

2009. szeptember 19-én volt a dalkör elsõ közös kirándulása 

Fertõd és környékén. Az általunk meglátogatott 

mûemlékeknél elénekeltük Kisfaludy Károly: Szülõföldem 

c. megzenésített versét. Nem volt olyan hely ahol ne 

énekeltünk volna, pl, busz, hajó, kõfejtõ…stb., „hisz mi egy 

dalkör csoport vagyunk” mondtuk, ezért megmutattuk, hogy 

bár hol kell énekelni, mi megálljuk a helyünket. Engem, 

mint a vezetõjüket büszkeség tölt el, mert összetartó, kiváló 

csapatom van!

Köszönet Langné Ilike néninek a csodálatos kirándulás 

megszervezéséért. Hajnal Nikolett

Carpe Diem!

A címet többféle képpen fordítják: élj a mának, ragadd meg 
a pillanatot, szakítsd le a ma virágát. Így hatvan évesen azt 
mondom, múltunk volt, jelenünk van, de a jövõnk az nem 
biztos!
A múltra visszatekintve nagyon kevés olyan pillanat 
adódott, ami után két kézzel kaphattunk volna. Be kellett 
érni az apró örömökkel, ami természetesen nem 
lebecsülendõ, de a nagyokat vagy nem értük el, vagy el 
szalajtottuk. Nagyon sok lehetõség mellett mentünk el úgy 
hogy utólag vettük észre, hogy „ez a hajó is elment”, és mi 
lemaradtunk róla. Igen, a múltunk egy olyan korszakra 
esett, amikor a munka, a család, és a nehezen 
összekuporgatott lakás (családi ház) volt a dicsõség, amire 
minden ember vágyott. Az örömök csúcsa, esetleg egy 
Trabant, Skoda volt. Lemondtunk a színházról, a moziról, a 
nyaralásról, és dolgoztunk szakadásig, csak azért, hogy ha 
majd minden meg lesz, gondtalanul élvezhetjük az életet. 
Így szaladtak el az évek, elérkeztünk a mába, és félig 
megöregedve, de töretlenül várjuk a pillanatot, hogy 
leszakíthassuk azt a bizonyos virágot. Sajnos az igazi virág 
megint másnak jut, és nekünk kisembereknek meg kell 
elégedni a kicsi, de elérhetõ örömökkel. Az unoka mosolya, 
csacsogása pótolja a világkörüli út élményét. Egy apró 
ajándék a gyerekektõl jelenti azt, amit másnak a bõség és a 
gazdagság jelent. Talán nem is vágyunk másra, nem tudjuk 
mit jelent egy másfajta élet, mert megszoktuk az apró 
virágokat. Az ember bizakodik, amíg csak él, hogy a jövõ 
talán szebb lesz, ha nekünk már nem is, de az unokáinknak 
talán! Zsolnai Ferenc

Ötvenegy éves korában elhunyt Török Györgyné, Varga Rozália. 
Az ismerõsöknek, barátoknak, csak a Rozika. Talán nem volt a 
városban, aki ne ismerte, és ne szerette volna. Kedves szeretetre 
méltó egyéniség volt. A Polgármesteri Hivatal munkatársaként, 
akinek tudott segített tanácsaival és az ügyintézésben is.
Halála elõtti nap találkoztunk a temetõben, ahol az áprilisban 
elhunyt édesapja sírját gondozta. Beszélgetés közben, a 
sógornõm halála kapcsán említette saját édesanyja súlyos 
betegségét a leukémiát. Mondta, hogy az édesanyját az tartja 
életben, hogy havonta három–négy palack vért kap a 

kemoterápia mellé, ezért szeretné 
m e g k ö s z ö n n i  a z  i s m e r e t l e n  
véradóknak az áldozatát. Megkérlek, 
írjál a Kisalföldben pár sort, melyben 
az édesanyám, megköszöni az 
ismeretlen véradók önzetlenségét. Még 
aznap megírtam és elküldtem a 
szerkesztõségbe. 
Másnap hallom a szomorú hírt, az éjjel 
meghalt a Rozika. 
A sors fura fintora, hogy a „Rózsi néni 
köszöni” címû írás szinte egy napon 
jelent meg Rozika gyászjelentésével.
 D r á g a  R o z i k á n k  n y u g o d j á l  
békében.

Zsolnai Ferenc

NekrológNekrológ

Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
Hiszen Napként az égen nektek 
ragyogok!
S ha szép idõ van, s kék az ég
Jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok – 
Inkább a szép dolgokon kacagjatok!
Ha telihold van, az értetek ragyog
S azt jelenti boldog vagyok.

Ha hullócsillag száll az égen,
Akkor mondjatok egy imát értem!
Én is imát mondok majd értetek,
Hogy boldog lehessen szívetek.
Ha rám gondoltok soha ne sírjatok,
Hiszen szívetekben, jó helyen vagyok…
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Kántor Antal kanonok úr augusztus 11-re szervezte a 
zarándok utat Mátraverebélyre. A hírt nagy 
érdeklõdéssel fogadtuk, így a busz hamar megtelt. 
Mindnyájan nagy izgalommal vártuk a napot, mert a 
Mátra vidékén még nem jártunk.
Végre elérkezett az indulás ideje. Korán reggel 
gyülekeztünk, egy kicsit letörve, mert az idõjárás nem 
volt kedvezõ. Az úton imádkoztunk és Mária énekeket 
énekeltünk, hogy lélekben felkészülve érkezzünk meg 
Mátraverebély-Szentkútra.

Budapestet elhagyva 
szemünk elé tárult a Mátra 
hegyeinek szépsége.  
Mátraverebély falun 
áthaladva a zarándokhely 
parkolójában álltunk meg. 
Innét gyalog, énekelve 
mentünk fel a kegyhelyre. 
A templom harangjai 
megszólaltak és így 
várták érkezésünket.  
Ezután közös misén 
vettünk részt, amelyet 
Kántor Antal kanonok úr 

tartott a szent beszédet pedig az ott élõ Ferences atya 
mondta. Beszédében ismertette a kegyhely történetét.
Mátraverebély-Szentkút Salgótarjántól délre, 20 km-
re található. A népi hagyomány szerint 1091 vagy 
1092-ben Szent László király lova patája nyomából 
fakadt a mai szent kút forrása. 1095 és 1195 között 
történhetett az elsõ testi gyógyulás, amikor a 
Szûzanya, karján a kis Jézussal megjelent egy 
verebélyi néma pásztornak, és a mai szent kút 
forrásvizével meggyógyította.
1208-ban a szentkúti zarándokok sokasága miatt 

építette a Vereb család az elsõ kegytemplomot, 
Verebély községben. 1210-ben ennek a templomnak 
már búcsú kiváltsága volt.
1705-ben épült fel szentkúton az elsõ kõkápolna és 
1710-ben XI. Kelemen pápa már ehhez a 
kõkápolnához kötötte a teljes búcsú elnyerését.
Almásy János a jászok és kunok fõkapitánya a 
Szentkúton nyert rendkívüli gyógyulásáért hálából, 
Bellágh Ádám Antal szentkúti remete pap segítségével 
1758-1763-ig felépítette a mai kegytemplomot és 
mellé egy kolostort. A víz gyógyhatását bizonyítja, 
hogy 1767-ben Szentmihályi Mihály plébános a Czifrik SaroltaCzifrik Sarolta

Mátraverebély- Szentkút, Palócföld búcsújáró helye
Nógrád megyében, az Esztergomi érsekség területén lévõ kegyhely

Szentkúti vízben való egyszeri fürdés után kínos derékfájástól 
szabadult meg. A ferencesek feltehetõleg már a XIII. századtól 
lelkipásztorkodtak Szentkúton a búcsús idényben. 1772-tõl már õk a 
kolostor lakói. 1950-ben elûzte az állam õket, és csak 1989-ben 

térhettek vissza. Õk gondozzák 
a templomot és környékét, 
fogadják a zarándokokat a mai 
napig is.
A mise után megcsodáltuk a 
templomot és környékét. 
A f o r r á s v í z  m e s t e r i e n  
m e g m u n k á l t  k ú t b ó l  
csörgedezett. A parkban a 
virágok nemzeti színben 
pompáztak. A kõbõl faragott 
stációkat kiépített út mentén a 
fák között helyezték el, ami 

számunkra nagy élményt jelentett. Sétánk közben élveztük a 
hegyvidék ózondús levegõjét. Ezután busszal folytattuk utunkat 
Mátraszentimrére. A faluból gyalogosan mentünk fel Fallóskútra, 
hogy megnézzük a Béke királynéja templomot és a Mária kápolnát, 
ami a legismertebb a felsõmátrai templomok közül. Itt 
Magyarország egyetlen fõállású remetéje Szél Sándor Paszkál 
harangszóval fogadta csoportunkat. Õ büszkén beszélt a kápolna 
történetérõl, Klára 
asszonyról és férjérõl, 
akik meglel ték a  
forrást. Ma már több 
ezren keresik fel  
é v e n t e  a z  e g y r e  
b õ v ü l õ  M á r i a  
k á p o l n á t ,  a m e l y  
ismert zarándokhellyé 
v á l t .  A  s z é p e n  
rendezett, gondozott 
környék meghitt hangulatot kölcsönzött számunkra. A kápolna elõtt 
a különlegesen szép, egyedi tûzzománc stációkat Rácz Gábor 

iparmûvész alkotta. A parkban kiépített kútból 
meríthettünk a csodavízbõl. Ugyancsak itt 
látható a mûvészi alkotású Mária szobor, 
amelyet 1996-ban befedtek és talpazatából két 
csapon át lehet vizet venni. A zarándok hely 
különbözõ települések és a zarándokok 
adományaiból épült fel.
Nagyon jó  érzés ,  hogy az emberek 
összefogásából ilyen csodálatos hely alakult ki, 
amely alkalmas a kikapcsolódásra, lelki 

feltöltõdésre.
Kicsit fáradtan, de sok-sok szép élménnyel gazdagodva tértünk 
haza.
Köszönjük Kántor Antal kanonok úrnak a zarándokút szervezését és 
reméljük, hogy még több ilyen élményben részesít bennünket.
Egy szép Szûz Mária imádsággal zárom beszámolómat:

Szûzanyám, Tied akarok lenni, a Te tiszta Mária-gyermeked.
Jaj, de lelkem nem tud fölrepülni, bûnök súlya földhöz szegezett.
Jó Anyácskám, nyerj nekem kegyet, hogy sirassam minden 
bûnömet.
Szûzanyám, Tied akarok lenni, segíts meg, hogy a Tied legyek!
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Az Idõsek Napközi Otthona a nyáron több 
kirándulást szervezett. Eljutottunk a Téti 
Kis térség több te lepülésére ,  annak 
nevezetességeit láthattuk. Csikvándon 
o rgona já téko t  ha l lha t tunk  mindké t  
templomban Kovácsné Dobos Edina 
jóvoltából. Az ottani nyugdíjas klub szeretettel 
fogadot t ,  és  a  hegyi  pihenõhelyen 
megvendégelt bennünket. Voltunk Gyarmaton 
a pincesoron, a dombiföldi templomban, 
Soboron a kastélyban. A Kaszalapi tónál pedig 
szalonnát sütöttünk. Tényõn megnéztük az 
idõsek napközijét és a forrást. Varga Miklós és 
Merkó Géza jóvoltából pedig lovaskocsival 
elmentünk Pókvárra. Aki vállalkozott a hosszú 
útra,  Budapesten is  megnézhette a 
par lamentet .  Sok színes élménnyel  
gazdagodtunk, és a kirándulásokban a csoport 
is jól összekovácsolódott.

Vargáné Bandi Mária szociális munkás

Kirándulni voltunk...Kirándulni voltunk...
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Katona Szabolcs

Kérjük a tétieket, támogassák 
óvodánkat Tchibo kávé 

vásárlásával. 
600.000.-Ft értékû bankkártya a 
nyeremény, ehhez a termékek 

vonalkódját juttassák el 
óvodánkba!

Köszönettel: 

Téti óvoda dolgozói

Ez az  Ön hirdetésének a 
helye is lehetne!

Ez az  Ön hirdetésének a 
helye is lehetne!

Ez az  Ön hirdetésének a 
helye is lehetne!

A Rába Parti Lovas Klub Sport Egyesület 
szervezésében 2009. október 17-én

SZÜRETI FELVONULÁS lesz 
Tét utcáin!

„Hol szõlõ terem, ott bor is van,
Hol bor van, ott nóta is van.

Ha több dalt tudsz te, mint a másik,
Tanítsd meg rá, ha arra vágyik”

Indulás idõpontja a plakátokon lesz látható!

“Együtt az óvodákért”“Együtt az óvodákért”
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