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Ó, szép karácsony!

Vágy és reménység, ez adott erõt a választott népnek, hogy minden látszat ellenére bízzanak a 
jövõben, reménykedjenek. A  ma embere is kétségek között él, csalódott az emberekben, 
eszmékben, a történelemben, és mégis elindul újra és újra a titkok keresésére.
Sötétben járunk és keressük azt a fényt és tüzet, amely melegít  télies, sötét világunkban. 
Szenvedések és megpróbáltatások közepette éppen hogy csak pislog reménységünk mécsese, 
amikor az emberi szeretetközösség csak álom, hiszen lélektõl- lélekig csillagközi a távolság, és a 
jeges ûrben nem gyúl melegítõ tûz.

Karácsonykor kérjük az Istengyermeket, hogy 
gyújtson fényt és tüzet télies, sötét világunkban.
Babits szavaival:

„Szeress hát minket is koldusokat!
Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk 
Törékeny játékunkat a reményt.”

Ha egymást megértjük és segítjük, kiegészíthetjük   
saját hiányosságainkat, értelmet és örömet adhatunk 
egymásnak.
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó 
békesség tegye széppé az ünnepeket. A karácsony, az 
Isteni szeretet töltse fel a lelküket, hogy az új esztendõt 
tiszta szívvel, megújult erõvel és õszinte szeretettel 
kezdhessék, s ez a  tûz  szívükbõl el ne múljon az egész 
esztendõben.
Ebben a hitben kívánok minden Téti Polgárnak 
szeretettel teli, békés és boldog karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag új esztendõt!

Szabó Ferenc polgármester

Hallom már, az angyal szárnya lebben,  Dió meg alma - más se kellett - 
Szívem, mint régen, meg-megrebben, Szegénynek is - oh, erre tellett! - 
Itt vagy közel! Volt asztalán. 
Itt vagy közel, ó, szép karácsony, Karácsonyfák nem ragyogtak bár, 
Rajtad csüng lelkem, semmi máson, Angyalok akkor is voltak már... 
Jövel, jövel! De voltak ám. 
  
Jövel, jövel, én várva-várlak, Hallom már, angyal szárnya lebben, 
Még itt se vagy, már áldva-áldlak, Szívem, mint régen, meg-megrebben, 
Vidul szívem. Itt vagy közel. 
Az ég alatt bárhová térsz be, Itt vagy közel, oh, szép karácsony, 
Öreg szívet gyermekké téssz te Rajtad csüng lelkem, semmi máson 
Mindenkiben. Jövel, jövel! 
 
Jövel, jövel, mint egykor, régen, 
Hadd éljem újra gyermekségem 
Szép estelét, 
Mikor a földet hó megeste, 
Dal és mese közt karácsonyeste 
Vígan telék. 
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Kisfaludy Károly ÁMK híreiKisfaludy Károly ÁMK hírei

Horváth Endre

Ünnepvárás a téti óvodában
Az advent a karácsonyra 
készülõdés boldog várakozással, 
titkokkal teli ideje. Ezt az 
örömteli ünnepet a világon 
mindenhol másképp ünneplik, 
így az óvodákban is. Az ünnepi 
készülõdés már novemberben 
elkezdõdik. Az óvó nénik, 
gondozó nénik, dadus nénik 
karácsonyi díszeket, apró 
ajándéktárgyat készítenek. 
Hagyományainkhoz híven egy-

egy délutánra a szülõket is meghívjuk, akik szívesen jönnek a 
karácsonyi elõkészületekben segíteni. Megkezdõdik a 
csoportok, a folyosók díszítése is, az egész óvodát karácsonyi 
hangulatba öltöztetjük. A gyerekekkel festünk, ragasztunk, 
készítjük az ünnepi meghívót a szülõknek, gyakoroljuk a 
verseket, dalos játékokat, karácsonyi zenét hallgatunk és mi is 
énekeljük kedvenc ünnepi énekeinket. A legkisebbektõl a 
legnagyobb gyermekünkig mindenki talál olyan 
elfoglaltságot, ami felkelti érdeklõdését és kedvvel végezhet. 
December elsõ hetében Adventi vásár veszi kezdetét. Halk 
karácsonyi zeneszó csalogatja az érdeklõdõket a folyosókra 
kirakott dísztárgyak, adventi koszorúk, ablakdíszek felé. 
Lelkes szülõi csapat vállalja magára az értékesítés feladatát. 
Advent elsõ vasárnapja elõtti péntekre minden csoportban 
elkészül az adventi naptár és az adventi koszorú, ekkor 
gyújtjuk meg az elsõ gyertyát. 
Elsõként a várva várt Mikulás érkezik meg óvodánkba. 
Elbeszélget a gyerekekkel, meghallgatja a neki tanult verseket, 
dalokat, a zsákjából elõkerülnek a kis ajándékcsomagok, 
amelyet minden gyermek személyesen vesz át.  Ezt követõen 
egyre nõ a csoportokban az ünnepi készülõdés, a sürgés-
forgás: Luca napján búza ültetés, mézeskalács sütés, 
ajándékok készítése, népi hagyományok felelevenítése, 
karácsonyi mûsorra való készülõdés tölti ki a mindennapokat. 
A karácsonyi ünnepségek napjára befejezõdnek az 
elõkészületek, ünnepi díszben pompáznak a karácsonyfák, 
e lkészü lnek  a  s zü lõknek  szán t  meg lepe té sek ,  
megkezdõdhetnek a köszöntések és az utolsó gyertyát is 
meggyújtjuk az adventi koszorún. 
Óvodánkban az adventi készülõdést egyházi eredetû és népi 
szokások összefonódása jellemzi, melyeket szeretnénk a 
gyerekekben elmélyíteni, hogy továbbra is fennmaradjon.
Ezúton kívánunk mindenkinek békés, boldog ünnepeket az 
óvoda dolgozói és a gyerekek nevében! 
„ Nemes, szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, 
Csupán tiszta szív és sok-sok szeretet.” /Pázmány Péter/

Csécs Károlyné 
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Születésnapunkat sikeres 
bemutatóval és jó hangulatú 
bállal ünnepeltük meg. 
B e m u t a t ó n k o n  a  
l e g e r e d m é n y e s e b b  
produkciókat láthatta a 
közönség. Az ünneplõ 
közönség soraiban ültek 
t á m o g a t ó i n k  a k i k  
hozzájárultak ahhoz, hogy 

megszülethettünk és növekedhetünk. Ezúton köszönjük 
ismét önzetlen segítségüket.
Nagy ajándék volt az egyesületnek, hogy a Golden Girls 
csoport éppen az idei éven jutott ki a Lengyelországban 
megrendezett EB-re. Ez az eredmény 10 év munkájának 
a gyümölcse!
Ígérjük tovább dolgozunk, hogy fejlõdjünk és 
sikeresebbek lehessünk.

Tisztelettel: Czifrik Sarolta csoportvezetõ
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Újra útnak indult a kis csapat. Nálunk már szinte hagyomány, 
hogy a nyuszisok õsszel és tavasszal egy csapatként 
kirándulni mennek, idei kirándulásunkat nagy izgalmak 
elõzték meg, mivel vonattal indultunk útnak, a gyömörei 
vasútállomásról. Alig vártuk már, hogy a vonat 
megérkezzen, sokunknak ez volt az elsõ találkozása 
közelebbrõl, ezzel a közlekedési eszközzel. Izgatottan és 
nagy zsivajjal szálltunk fel a vonatra és alig vártuk, hogy 
megérkezzünk Gyõrbe. Ott buszra szálltunk és hamarosan az 
állatkertnél voltunk, mivel korán érkeztünk és volt még idõ a 
nyitásig, addig mindenki elõszedte az otthonról hozott 
elemózsiáját és jóízûen elfogyasztotta, valamint elõkerült az 
oviban sütött pogácsa is. Végre 
kinyitott az állatkert, már alig vártuk, 
hogy megnézhessük az állatokat. 
Vásároltunk 200 csemegét, azzal 
próbáltuk közelebb csalogatni õket, 
hogy minél jobban megismerkedjünk 
velük. Sokféle állatot láttunk: 
vadállatot, erdei állatot, kicsit és 
nagyot. A kedvencünk a csimpánz 
volt, aki próbált ijesztgetni bennünket, 
ami nekünk nagyon tetszett és nagy 
nevetések kísérték a produkcióját. 
Másik nagy kedvencünk a zsiráf volt, 
ahogy kidugta a fejét a csemegéért és mi kuncogva adogattuk 
a szájába egymás után. Az állatokat végigjárva, kicsit 
fáradtan megpillantottunk egy körhintát, amit egy csapatként 
birtokba vett gyerekseregünk az óvó néniket is bevonva. 
Miután kiszórakoztuk magunkat elindultunk hazafelé, de 
ezzel még korántsem volt vége a napnak. A vasútállomás felé 
vezetõ úton birtokba vehettünk egy kis idõre, egy szuper 
játszóteret, ahol mindenki levezethette még felesleges 
energiáit. Mire felszálltunk a vonatra mindenki kellemesen 
elfáradt, de a hazafelé úton már azt tervezgettük, hogy 
tavasszal milyen úticélt tûzzünk ki magunknak.
Köszönjük az óvó néniknek, hogy ennyi érdekes programot 
szerveznek nekünk.

Hóbor Bianka és anyukája Hóborné Zámbó Erzsébet

Nyuszisok az Állatkertben
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Óvodánkba járó gyerekeink szociokulturális háttere színes 
képet mutat. A nagyon jó és szociális hátránnyal küzdõ 
környezetbõl egyaránt járnak hozzánk gyermekek. Tudatos 
óvodapedagógiai munkára van szükség ahhoz, hogy a 
gyerekek egyéni hátrányait óvodai nevelésünk során 
csökkenteni tudjuk. Mivel a Halmozottan Hátrányos 
Helyzetû (3 H-s) gyermekek száma meghaladja a 15%-ot, 
pályázhattunk kiegészítõ támogatásra. Ennek érdekében 
Helyi Óvodai Nevelési Programunkat kiegészítettük egy új, 
átfogó pedagógiai fejlesztõprogrammal, melyben 
esélyegyenlõséget, felzárkóztatást segítõ tevékenységek 
kerültek elõtérbe. 
A program keretében, már a  2008/2009-es nevelési évben 
az egész óvodát átfogó projekteket  szerveztünk: a „Föld-
napja,  Májusfa-állítás, és a „ Gyereknapi-hét” projekteket. 
Rengeteg élmény várt a gyerekekre: a szülõk segítségével 
összegyûjtöttük a szemetet az ovi környékén, fát ültettünk 
az ovi udvarán, megfigyeltük a természet változásait, 
feldíszítettük az ovi májusfáját, amelyet a tûzoltó bácsik 
felállítottak az udvarunkon, népi játékokat, dalokat 
tanultunk, meglátogattuk az elsõsöket, beültünk az iskolai 
padokba, kirándultunk Pokvárra, lovas kocsikáztunk, 
megsimogattuk a szelíd lovakat, palacsintát kóstoltunk az 
Együtt Egymásért klub tagjai szorgoskodásának 
köszönhetõen.  
A sikeres rendezvényeket az idei nevelési évben is 
folytatjuk. A „Népmese-hete” projekt keretében Benedek 
Elek varázslatos mesevilágába kirándultunk. A Nyuszi 
csoportosok igazi vonattal utaztak a gyõri állatkertbe, 
útravalónak pogácsát sütöttek a konyhás nénik 
segítségével. Süni csoportosok mesekönyvet gyûjtöttek, 
utánozták az állatok mozgását, Csiga csoportosok várat 
építettek, labirintus játékot játszottak, Katica csoportosok 
krumplit fõztek, megvendégelték A kis kanászgyerek címû 
mese szereplõit, Halacska csoportosok beöltöztek 
királynak, királylánynak, bábelõadáshoz való díszleteket 
készítettek. A mese-hét utolsó napján az óvó nénik a Kacor 
király címû bábelõadással lepték meg a gyerekeket. 
Az elnyert másfél millió forint pályázati támogatásból 
minden óvodai csoportszoba kicsit megszépült. A projektek 
folytatódnak, szeretetteljes, biztonságos, az egyéni 
különbözõségeket toleráló légkörben, ésszerû korlátokkal 
minden gyermeknek esélyt adunk saját erõsségeik 
felismerésére és a sikerélményekre. Elfogadjuk és 
tiszteletben tartjuk a másságot, erre neveljük a 
kisóvodásokat is. 

Csécs Károlyné óvodavezetõ

„Pályázat segítségével szépültünk…”

Elrohant ez az év, ismét itt a karácsony, 
a szeretet, a megbocsátás, az egymás 
ünneplésének ideje.

Ezúton szeretnék boldog karácsonyt, 
valamint sikerekben gazdag új évet, jó 
egészséget kívánni és erõt ahhoz, hogy 
boldoggá tehessék mindazokat, akik a 

szívükhöz közel állnak.

Az „Életet az éveknek” Nyugdíjas Klub tagjainak – 
városunk minden kedves lakójának Juhász Gyula: 
Karácsony felé címû versét küldöm szeretettel:

Balassa Dezsõné klubvezetõ

Karácsony feléKarácsony felé
Juhász Gyula 

Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet, 
Ilyenkor decemberben. 

…Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 
Behegesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben. 

…És valahol csak kétkedõ 
beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk 
rendületlen, 
S ne csak így decemberben. 
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Ö n k o r m á n y z a t i h í r e kÖnkormányzati  hírek
2009. augusztus 25-én megtartott nyilvános ülésén
- Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta a 
KKÁMK Alapító Okiratainak a módosításait, kiegészítette a  
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.
- Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete megalkotta a 
Tét városban fizetendõ szemétszállítási díjakról (települési 
szilárd, biológiailag lebontható hulladék, szelektív 
hulladék, folyékony hulladék) szóló rendeletét.
A képviselõtestületi ülésen Szabó Ferenc polgármester 
tájékoztatója hangzott el a pályázatokról:
A Kistérségi Járóbeteg Központ pályázattal kapcsolatosan 
benyújtottuk a cégbírósághoz a non-profit Kft. 
létrehozásához szükséges kérvényt. 
Iskola pályázatot még nem írták ki, de ha kiírják szeretnénk 
ismét benyújtani a pályázatot, csak probléma, hogy nagyon 
kevés összegre lehet pályázni. 200-300 millió forint, 
úgyhogy át kell nézni a tervezõ úrral, hogy hogyan lehet több 
lépcsõben megoldani a bõvítést, mert egyben nem elég a 
megpályázható összeg. Le kell szakaszolni a bõvítést. 
A városközpontra a pályázatot most írták ki, természetesen 
szeretnénk benyújtani továbbra is. Most, hogy Téten lesz a 
Regionális Fejlesztési tanács ülése, mindenképpen meg 
szeretném hívni õket, hogy nézzék meg a Mûvelõdési 
Házunkat, mi a véleményük, várom a támogatásukat. 
Van egy olyan pályázati lehetõség, hogy pontszerû 
fejlesztések megvalósítására támogatás, ebbe szeretnénk 
benyújtani a Kisfaludy Emlékmû és a Tûzoltószertár 
felújítását. 
A TEKI pályázatunk nyert, tehát a Debrecen utcai járda 
építése megvalósulhat. (megvalósult)
A CÉDE pályázatban benyújtott játszótér pályázatunk 
sajnos nem nyert és a tornacsarnok padlójának a felújítása 
pályázat sem sikerült. 

2009. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésén
Varga József GEOFLAME Kft. képviselõje tájékoztatta a 
képviselõtestületet.
Csikvándon találtak földgázt, a már meglévõ kutat szeretnék 
mélyíteni, amennyiben megfelelõ mennyiségû gázt találnak, 
akkor kitermelik a gázt és a befogadóhoz kell elszállítatni, a 
település útjait használják, zöld kárt nem csinálnak! Kérte a 
Képviselõtestület hozzájárulását.
- Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy 
határozott, hogy a város közigazgatási területét érintõ, a Tét-
3 Gázkút Kft. által kiépítendõ, a Tét-3 jelû földgáz kutat a 
téti gázfogadó állomással összekötõ földgázvezeték 
létesítéséhez az Önkormányzat tulajdonában álló külterületi 
ingatlanok vonatkozásában hozzájárulását adja.
- Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyetértett 
azzal, hogy a Kistérség pályázatot nyújtson be a Szociális 
infrastruktúra fejlesztésre, az INO épületének felújítására, 
mely pályázat önrésze Tét Önkormányzatnak 2 millió forint 
lenne. 
A pályázatban - a kistérség Szociális Infrastruktúra 
fejlesztésre, - szerepelne Tényõ, Gyõrszemere és Tét. 50 
millió forintra lehet pályázni, Tétnek 20 millió forint jutna, 

ebbõl szeretnénk megoldani a zuhanyzó nemenkénti 
kiépítését, a mozgáskorlátozott WC kiépítését. 3 szervezet 
árajánlatát kértük.
- Tét Város Önkormányzat Képviselõtestülete a Tét, 
Debrecen u. járdaépítés felújítás kivitelezésével megbízta a 
Lang Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t. A kivitelezés 
költsége a bontási jegyzõkönyv alapján 10 342 323.- Ft 
(Elkészült!)

2009. október 06-án megtartott nyilvános ülésérõl
- Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta 
Tét Város Önkormányzat 2009. évi I. félévi gazdasági 
beszámolóját, az elõterjesztés alapján.
Szabó Ferenc polgármester ismertette a gyenesdiási üdülõ 
felújítására beadható pályázatot.
Az évek során folyamatosan emelkedett a gyenesdiási üdülõ 
színvonala, ajtók kerültek cserére, a vizes blokk szépen fel 
lett újítva, parkosítás megtörtént, de még további feladatok 
várnak elvégzésre, például az ablakok további cseréje, az 
épület hõszigetelésének megoldása. Önrész nem kell a 
pályázathoz, azt az üzemeltetõ nyújthatja be. Eddig a bérlõ 
által fizetett bérleti díj felét visszaforgattuk az épületbe, de 
ha nyer a pályázat, akkor a 3 100 000 Ft teljes összeg itt 
maradna az önkormányzatnál. 
- Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete támogatta, 
hogy Nagy Ferenc bérlõ pályázatot nyújtson be, a 
gyenesdiási üdülõ felújítására, és vállalja, hogy sikeres 
pályázat esetén a megvalósulástól számított 5 évig a bérleti 
szerzõdést hatályban tartja, az inflációnak megfelelõen 
bérleti díjjal, mely bérleti díj jelenleg bruttó 3 100 000 Ft. 
Szabó Ferenc polgármester újabb pályázati lehetõséget 
ismertetett:
A szlovák-magyar interreg pályázaton belül, egy 34 millió 
forint összegû pályázatról van szó, melyet térségi szinten 
lehetne kezelni, ebbõl 1 705 E Ft lenne a téti önkormányzat 
saját része, a kistérség is részt venne benne. 285 E eurós 
pályázatról van szó, amelyben a kistérségi települések is 
részt vennének.  A koordináló szerv a kistérség. 
Ismertetette a pályázat mûszaki tartalmát, javasolta a 
testületnek, hogy éljenek ezzel a pályázati lehetõséggel, 
hiszen ez a fûtésre egy jelentõs rásegítést jelentene. Nyáron 
hûtene, télen fûtene ez a rendszer, mindenképpen pozitív 
változás lenne a kiadási oldalon az önkormányzatnak. 1-2 
éven belül megtérül a beruházás. A pályázati intenzitás 95 %
- Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szlovák-
Magyar INTERREG pályázat keretein belül, a térségi szintû 
pályázat benyújtását támogatta, egyben felkérte Szabó 
Ferenc polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos 
teendõket lássa el. 
- Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta a 
2010-es évre vonatkozó belsõ ellenõrzési tervet, azzal a 
módosítással, hogy szeptemberi idõpont helyett októberben 
kerüljön sor a KKÁMK-nál a szabályzatok ellenõrzésére. 

2009. november 17-én megtartott zárt ülésén
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete döntött a 
Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programjában való részvételrõl és a 
Bursa Hungarica ösztöndíjról. 



Szülõföldem l Téti Híradó 52009. Tél

Tét Város Önkormányzat
Polgármesterétõl

9100 Tét, Fõ u. 88.

Környezetvédelem, vándormadarak 

50 éves találkozó Téten

A közelmúltban a Téti Fiatalok Szellemi és Testi Fejlõdéséért 
Alapítvány meghívására érkeztek az 1958-59-es tanévben végzett 8. 
osztályos öregdiákok a jubileumi osztálytalálkozóra. A rendhagyó 
osztályfõnöki órán 15 tanuló vett részt, 13 diák az égi 
osztályteremben ünnepelt.
A találkozót megtisztelte jelenlétével Erdélyi Imre volt osztályfõnök 
és Gaál József tanár úr.
A tanítványok hálás szívvel köszönték tanáraiknak a szigort, a 
türelmet, az emberséget. Beszámoltak egymásnak az elmúlt 50 évrõl, 
nosztalgiáztak az együtt töltött boldog diákévekrõl, csínytevésekrõl. 
Elhunyt tanáraik és osztálytársaik emlékére gyertyát gyújtottak.
A tanteremben készült egy közös fotó, majd a közeli étteremben fehér 
asztal mellett folytatódott a múltidézés. Nehéz volt az elválás, ezért 
az osztálytársak úgy döntöttek, hogy ezután minden évben találkozni 
fognak.
Az Alapítvány vezetõsége nevében Rendes Róbertné

52 éves vidám osztálytalálkozó 

Kedves Örökifjú Diáktársaim!
Nemrégiben ismét együtt lehettem veletek, a 
k e d v e n c  o s z t á l y o m m a l ,  a z  5 2  é v e s  
osztálytalálkozón.
Goethe írta: 
„A fiatalság nem kor, hanem állapot, mely meg is 
marad, ha el nem rontjátok.”
Ti tudjátok a titkot, nagyon jól csináltátok az 
elmúlt évtizedekben, hiszen fiatalok maradtatok. 
Én, a fogadott osztálytársatok fiatalodni megyek 
közétek, és közben próbálom ellesni a titkot is.
A találkozón sokat tanulok tõletek. Csodálattal tölt 
el az az õszinte tisztelet és szeretet, amivel 
körülveszitek osztályfõnökötöket, Gaál József 
tanár urat. Hihetetlen és fantasztikus, hogy a 
gyermekkori barátságok 52 év után is megvannak, 
mûködnek. Ez nagyon nagy kincs a mai világban. 
Na és a vidámságotok, az életszeretetetek! Mind 
mind olyan érték, ami követendõ példa számomra. 
Kedves Örökifjú Diáktársaim!
Nagyszerû volt megint a találkozó, köszönet érte a 
szervezõknek, Anikónak és Gábornak, és nektek, 
akik ott voltatok idén is. Néhány órára sikerült 
feledni a gondokat. Nevettünk, táncoltunk, tinik 
lettünk újra. Lányok, fiúk, kívánok nektek nagyon 
jó egészséget, sok örömet, boldogságot, minden 
szépet és jót!
Jövõre, Veletek, Ugyanitt!

Fogadott osztálytársatok, Rendesné Kati

A Hagyományõrzõ Egyesület Vezetõsége 
2009. október 16-án elõadásra hívta 
J á n o s s o m o r j á r ó l  B a l s a y  S á n d o r  
erdõmérnököt, aki a Kisalföld Madártani 
Egyesület elnöke. Témája: a vándormadarak 
védelme. Beszámolt a Kisalföldön található 
gólyafészkekrõl, azok állapotáról. Riasztó 

adatokat tárt a közönség elé az élõhelyekkel kapcsolatban. A fészkek 
lakóinak száma évrõl évre csökken, nemcsak Magyarországon, 
hanem a környezõ országokban is. Ez a veszély a fecskékre, 
gyöngybaglyokra, denevérekre és még sok énekesmadárra is igaz. A 
létszámcsökkenés gólyák esetében áramütéssel, valamint a halakat, 
békákat, rágcsálókat biztosító vizes tocsogók, rétek hiányával 
magyarázható. A megoldást az elõadó egy részt az E-ON-nal való 
kapcsolattal látja megvalósulni. Az állatállomány, az istállók 
drasztikus csökkenése a fecskék számát az 1980-as évektõl 
napjainkig felére csökkentette. A baglyok, denevérek kedvenc 
lakhelyei a templomok padlásai. Felújítások alkalmával ügyelni kell 
arra, hogy a nyílások szabadon maradjanak. A vészhelyzetre az 
utóbbi idõben az EU is odafigyel. A különféle pályázatoknál 
kikötései vannak. Pl. gyümölcsösökben madárodúk megfelelõ 
röpnyílással való kihelyezése, nemzeti parkok felújítása, tavaszi 
békavonulás segítése a forgalmas utakon. Ebben fontos szerepet 
töltenek be az állatvédõ egyesületek és az egyre elterjedõ erdei 
iskolák tanulói is. A közönség az elõadást érdeklõdéssel hallgatta. 
Köszönjük az elõadó tájékoztatóját.

A Hagyományõrzõ Egyesület Vezetõsége és tagjai

Tét Város Polgármesteri Hivatal 
Okmányiroda 

ünnepi ügyfélfogadási rendje
December 18-ig a szokásos ügyfélfogadási rend szerint
December 19. (szombat) igazgatási szünet
December 21-22-ig a szokásos ügyfélfogadási rend 
szerint
December 23. (szerda) 12-16-ig
December 24-25-26. ÜNNEP
December 28-29-30-31. igazgatási szünet
Január 1. (péntek) ÜNNEP

Tét Város Polgármesteri Hivatal és
 Tét Város Gyámhivatal

ünnepi ügyfélfogadási rendje
December 18-ig a szokásos ügyfélfogadási rend szerint
December 19. (szombat) igazgatási szünet
December 21-22-ig a szokásos ügyfélfogadási rend 
szerint
December 23. (szerda) 8-16-ig
December 24-25-26. ÜNNEP
December 28-29-30-31. igazgatási 
szünet
Január 1. (péntek) ÜNNEP
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C i v i l  N a p  T é t e n

A településen több civil 
szervezet tevékenykedik. 
Évente egyszer tájékoztatót 
kér az önkormányzat a 
szervezetek munkájáról. A 
képviselõk ezáltal betekintést 
kapnak a szervezetek életébe.
A civil szervezetek között 

azonban nem volt kommunikáció, nem vagy alig tudtunk 
valamit egymás mûködésérõl, törekvéseirõl, gondjairól. 
Meggyõzõdésünk, hogy a civilek összefogásával, együtt 
munkálkodásával Téten is több probléma lenne megoldható.
A civil összefogás megteremtésének szándékával hívtuk 
össze a szervezetek képviselõit szeptember 26-án egy 
találkozóra, tanácskozásra. A rendezvényt 10.000.-Ft-tal 
támogatta a Gyõr-Moson-Sopron megyei közgyûlés. A 
költségekhez támogatást adott Rendes Róbertné képviselõ 
asszony is.
Az önkormányzatnál 28 civil szervezetet tartanak nyilván. 
Mindenkit értesítettünk a Civil Nap rendezvény tervezett 
megszervezésérõl, - kértük együttmûködésüket, 
részvételüket a programban. 10 szervezet nem válaszolt a 
megkeresésünkre. Néhányan jelezték, hogy õk ténylegesen 
nem mûködnek. Két, bíróság által nyilvántartásba vett 
szervezetrõl tudomásunk volt, így õket is meghívtuk a 
programba. 14 szervezet képviselõi vettek részt a 
tanácskozáson. Egy egyesület levélben jelezte 
együttmûködési szándékát. Õk objektív akadály miatt 
személyesen nem tudtak részt venni a megbeszélésen.
A rendezvény résztvevõinek üdvözletét küldte Kara Ákos 
Úr, a megyei közgyûlés elnökhelyettese, aki egyéb 
elfoglaltsága miatt nem tudott személyesen megjelenni.
A program 3 részbõl állt. 
Az elsõ részben 5-6 perc idõtartamban bemutatkoztak a 
szervezetek. Néhányan már ekkor javaslatot tettek civil 
együttmûködéssel közös programok megszervezésére. 
Második részben, álló fogadáson megvendégeltük a 
résztvevõket, és kötetlen beszélgetésekre is sor került. A 
program további részében lehetõséget teremtettünk arra, 

„40 évesek vagyunk!”
2009. október 17-én tartották osztálytalálkozójukat a téti Általános Iskola 1969-ben 
végzett a, b és c osztály tanulói. A találkozót Auer Árpádné, Pataki Rozália szervezte. 
Segítõje Meszlényi Zoltánné Ihász Erzsébet volt. 
Gyülekezés a gyõri úti iskolában, osztályfõnöki órával kezdõdött. A találkozóra 
környezõ falvakból is érkeztek a volt diákok. Az egykori osztálytársak 40 év után is 

nagyon örültek egymásnak. 
Elõkerültek az osztályképek 
és az unokák képei. Mi, volt 
t aná ra ik  é rdek lõdésse l  
hallgattuk beszámolóikat 
életük alakulásáról. Az 
o s z t á l y f õ n ö k i  ó r á t  a  
Kisfaludy vendéglõben finom 
vacsora, vidám szórakozás 
k ö v e t t e .  K ö s z ö n j ü k  a  
kellemes napot és még sok 
osztálytalálkozót kívánunk.

Kiss Lászlóné

hogy kölcsönösen reagáljanak az elhangzottakra a jelen- 
levõk, és javaslatokat fogalmazzanak meg a további 
együttmûködés kialakításáról.
A szervezetek képviselõi hasznos, jó kezdeményezésnek 
tartották a találkozó megszervezését, és további 
együttmûködésben állapodtak meg az alábbiak szerint:
Évente egy alkalommal találkozzanak a civil szervezetek 
képviselõi. Ezeket a tanácskozásokat minden évben más 
szervezet hívja össze, szervezi meg. (2010-ben a 
Hajnalcsillag Dalkör lesz a szervezõ)
Szükség esetén bármelyik civil szervezet összehívhat 
tanácskozást, megbeszélést, azon képviseltetni fogják 
magukat a szervezetek.
A jelenlevõk támogatják a Téti Fiatalok Szellemi és Testi 
Fejlõdéséért Alapítvány képviselõjének kezdeményezést, 
- adventi ünnepségsorozat megszervezésére. Az 
alapítvány a fõszervezõ, a szervezetek sajátos 
eszközeikkel támogatják az ünnepségsorozat 
megvalósulását.
A Vöröskeresz t  Tét i  Szerveze te  képvise lõ i  
kezdeményezték Városi Gyermeknap megszervezését 
2010-ben. A civil szervezetek képviselõi támogatják a 
kezdeményezést. A Vöröskereszt helyi szervezete 
védnöksége (szervezése) mellett vállalják, hogy részt 
vesznek a program megvalósításában.
A tanácskozás,  a Rábaparti  Lovasklub S.E. 
kezdeményezésére döntött a Szüreti Nap közös 
megszervezésérõl. Ez a program megvalósult, több civil 
szervezet anyagi támogatásával, és fizikai részvételével. A 
rossz idõ ellenére is szép program jött létre, amiben nagy 
része volt a közös összefogásnak is.
Reméljük, - a Civil Nap csak kiindulópontja volt a helyi 
összefogásnak, és az idõ igazolni fogja a kezdeményezés 
életrevalóságát,- azt, - hogy Téten is lehet összefogást 
teremteni jó célok érdekében!

Horváth Magdolna
„Együtt-egymásért” Egyedül Élõk és Nyugdíjas Klub 
Egyesület

Értesítjük az õstermelõket, hogy 
2009. október 15-tõl az
Õstermelõi igazolvány

 újítása és új igazolvány váltása is 
2200.-Ft-os illetékbélyeg

 ellenében lehetséges.
Ezúton kívánok a város minden 
lakójának kellemes karácsonyi 
ünnepeket és eredményekben 

gazdag boldog új évet 
a Falugazdász Iroda 
dolgozói nevében:

Kõvágó György
irodavezetõ falugazdász 

Figyelem!Figyelem!
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 Tûzoltós visszatekintõ 
Közhelynek tûnik, mikor azt mondjuk milyen 

gyorsan eltelt ez az év. Mintha nem rég lett volna, mikor 

kihordtuk a 2009-es tûzoltós naptárakat Tét Város lakóinak. 
Mire ezt az írást olvassák, remélem a 2010-es naptár is 
mindenkihez eljutott már. Szeretném röviden bemutatni mi is 
történt 2009-ben Tét Város Tûzoltó Egyesülete háza táján.
2009-ben 25 alkalommal vonultunk káresethez. A 
beavatkozások sok félék voltak: volt lakástûz, 
melléképülettûz, avartûz, gépkocsi tûz, segítségnyújtás a 
Gyõri Tûzoltóságnak nagykiterjedésû tûzesetnél, illegális 
szemétégetés, egész éjszakát betöltõ fa eltávolítás a környezõ 
utakról vihar után, és volt egy vakriasztásunk is az idén 
elõször több éves mûködésünk alatt. 
Májusban Gyõrszemerén voltunk területi tûzoltóversenyen, 
szeptemberben pedig mi rendeztük a vizes gyakorlatot, 
melyen részt vett Árpás, Gyõrszemere, Koroncó tûzoltó 
egyesülete is. Minden hónap elsõ szombatján tartunk 
gyakorlást, ezenkívül karbantartásra, javításokra, szertár 
körüli tevékenységekre, versenyek elõtti felkészülésekre 
többször is összejövünk.
A tavalyi évben elkezdett együttmûködést folytattuk az 
óvodával. Hagyományteremtõ szándékkal idén májusfát is 
állítottunk az óvodásokkal, majd ahogy illik május végén ki is 
döntöttük. A döntéshez kapcsolódott az óvodai gyermeknap 
is, több téti civilszervezet részvételével. Mindannyian jól 
éreztük magunkat, felnõttek gyerekek egyaránt. Nyáron a 
száraz fákat is kivágtunk az óvoda udvarán, nehogy balesetet 
okozzanak. A fent említett tûzoltóversenyen a felnõttek 
mellett az idén is indultunk az iskolai fiú csapattal is. Az 
iskolásoknak kiírt katasztrófavédelmi vetélkedõre is 
segítettük a felkészítést. A felsõs lányok szép eredményt értek 
el. 

Folyamatosan várjuk olyan fiatalok jelentkezését, akiket 
érdekelnek a tûzoltós dolgok, és szívesen részt vennének 
egyesületünk munkájában. A versenyeken képviselnék 
városunkat és egyesületünket. Az iskolai és ifjúsági csapatba 
jelentkezni lehet Csóka Csabánál egész évben a
 0630/628-0346-os telefonszámon. Az iskolás kategóriában 6-
7-8. osztályosok jelentkezését várjuk, az ifjúsági kategóriába 
pedig 8. osztályból kimaradtakat 18 éves korig.
A tûzoltóverseny mindig májusban kerül megrendezésre, így 
jó volna, ha a jelentkezni szándékozók legkésõbb márciusig 
jeleznék szándékukat, hogy -amikor az idõjárás engedi- el 
lehessen kezdeni a versenyre  való felkészülést. 
Az októberi szüreti felvonuláson is részt vettünk a múltbéli 
tûzoltó eszközeink felsorakoztatásával.
Szeretném megköszönni azok segítségét, akik az „elmúlt” év 
során támogattak bennünket, a Téti Takarékszövetkezetben 
lévõ 59800091-10006162 számú bankszámlánkra befizetett 
összegekkel, vagy a 2008. évi adójuk 1%-ával. A felajánlott 
adó 1 %-ból befolyt összeget tûzoltóeszközeink, 
védõfelszereléseink gyarapítására fordítottuk. 
Nemsokára újra itt lesz az adóbevallás ideje, kérjük a 
továbbiakban is támogassanak bennünket adójuk 1 %-ával is! 

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

Tét Város minden lakójának kellemes karácsonyi 
ünnepeket és eredményekben gazdag békés, boldog új 

esztendõt kíván:
Tét Város Tûzoltó Egyesülete nevében Varga Miklós Zsolt elnök

Gondolatok Mindenszentek után!

Gyakran megyek ki a téti katolikus temetõbe, ahol a szeretteim végsõ álmukat alusszák. Az út mellett, ahol végigmegyek, 
minden fejfát ismerek, és tudom is, ki nyugszik ott. De ha idõm, és kedvem úgy tartja, körbesétálok, megnézem a régi sírokat. 
Vajon kik voltak ezek az emberek, akik itt nyugszanak? A felirat szerint több mint százéves sírok is vannak itt. Nézem a 
díszes gránit, illetve márvány síremlékeket, melyeket a Polgármesteri Hivatal rendben tart, de hiányzik róluk a virág, a 
koszorú, a mécses. Elfelejtõdtek! Ha van is leszármazott, õ már nem tudja ki is volt az  ük, illetve a dédszülõ, és hol nyugszik.
Valószínû, hogy életükben, jómódban élõ emberek végsõ nyughelye felett magasodnak ezek a díszes kövek, mert a szegény 
embernek akkor is csak fakereszt jutott, ami idõvel elkorhadt és eltûnt, és vele feledésbe merült az ember is. Mint ahogy 
feledésbe merült a díszes sír lakója is. A nevek, a feliratok nekem semmit sem mondanak, nem tudom kik voltak õk. Lehet, 
hogy módos emberek voltak, de nem alkottak olyan maradandót, ami „hallhatatlanná” tenné a nevüket, hogy az utókor 
számára is ismert legyen. Aki a síremléket állíttatta talán arra gondolt, így örökké emlékezni fognak a szeretett 
hozzátartozóra, hirdetve annak gazdagságát, nagyságát. Tévedett, az idõ, a feledés mindent elhomályosít. Nézem a 
síremléket, és egy latin mondás jut eszembe: “Sic  transit  gloria  mundi”. Vagyis így múlik el a világ dicsõsége.

ZS. F.  Tét 
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Tûzmegelõzési felhívás

„Érik a szõlõ, hajlik a vesszõ”

- Énekelték vígan a nyuszi csoportos óvodások heteken keresztül az óvodában. Ám, hogy örömünk teljes legyen lehetõséget 
kaptunk, hogy részt vegyünk a városi szüreti felvonuláson is. Nagy izgalommal készültünk e jeles napra. Varga Réka anyukája 
édes kis nyuszi füleket készített minden résztvevõ kisgyermek számára. Az óvó nénik és Reni néni valamint a többi anyuka 
pedig ízletes csábító süteményekkel készült e jeles napra. Végre elérkezett a nagy nap, október 17-e. Az idõjárás sajnos nem 
fogadott kegyeibe bennünket, esõ is szemerkélt hideg is volt, de a szülõk és gyermekek kíváncsi érdeklõdése töretlen maradt. 

A Majális parkban volt a gyülekezõ délelõtt ½ 11 órakor. Itt minden kisgyermek megkapta 
és feltette a nyuszi fület, aranyos kis „nyuszi arcot” 
festettek az anyukák, és lehetett felülni a lovas kocsikra. 
Miután mindenki elhelyezkedett meleg teát, süteményt 
kaptunk útravalóul és elindult a nótázó vidám menet. 
Volt a menetben mindenféle érdekes kocsi, volt hintó, 
amely a kisbírót szállította, aki ékes hangon elmondta 
vicces formába szedett mondani valóját. Volt olyan 
sátoros batár, amelyen a helyi dalkör tagjai énekeltek és 
árulták a „szüreti menyasszonyt és võlegényt.” A menet 
végét régi tûzoltó kocsi zárta, ami nagyon érdekes 
látvány volt. Két csárdánál a Kukorica Csárdánál és a 

Dörgicsei Csárdánál is pihenõt tartottunk, ahol bõséges vendéglátásban volt része kicsinek 
és nagynak. Harapnivalóként zsíros kenyér fincsi paprikával, sóval, borssal, valamint 
sütemények csillapították éhségünket. Szomjúság oltóként üdítõk és finom borok kerültek 
kínálatra. A város utcáin végigvonulva újra a Majális parkban volt a végállomás, ahol az 
Együtt Egymásért Klub ügyes asszonyai finom ételekkel vártak bennünket. Mindenki kedvére válogathatott a sok 
finomságból. A gyerekek játszhattak, lovagolhattak, a felnõttek mulathattak kedvükre. Jól éreztük magunkat, köszönjük 
szépen a szervezõknek a lehetõséget. Megelégedve, reménykedve így köszöntünk el „Találkozzunk jövõre veletek ugyanitt!”

A nyuszi csoportos szülõk és gyermekek nevében: Katona Imréné Zsóka óvó néni

Tisztelt Téti Polgárok a fûtési szezon 

beköszöntével a lehetõséghez képest, 

nagyon sokan v issza tér tek  a  

hagyományos tüzelési módozathoz. 

E z  k ö s z ö n h e t õ  a  d r a s z t i k u s  

gázáremelésnek is. Aki korábban 

gázzal fûtött az most kénytelen anyagtakarékossági 

szempontból a régi hagyományos vegyes tüzelésû 

kályhához visszatérni.
Sajnos egyet felejtenek el az állampolgárok. A több éve 
használaton kívüli kéménybe begyújtva az életükkel 
játszanak. Az égéstermék elõfordul, nem tud zavartalanul a 
szabadba jutni, mivel a kéményben korábban darazsak 
fészkeltek vagy a kémény belsejében egyéb törmelék 
hullott. Az elzárt nyílásnál a füst visszaáramlik a lakásban 
majd a bent tartózkodók füstmérgezést szenvedhetnek. 
Hiába a sok figyelmeztetés, ennek ellenére is minden évben 
sok tragédia történik.
A kémény és fûtõberendezések éves vizsgálata kötelezõ! 
Ezt hivatottak ellenõrizni minden évben a kéményseprõk.
Ha már a fûtésnél tartunk, fogadjanak el egy jó tanácsot.
Soha ne használjunk például begyújtáshoz gyorsítót, mint 
például, benzint, gázolajat, hígítót a tûz mielõbbi 
meggyújtásához, mivel a levegõvel keveredve a gõzök 
berobbannak, veszélyeztetve ez által az ott tartózkodó 
személy testi épségét!
Gyermekkorú személy elõtt soha ne hagyjunk tûzgyújtásra 
alkalmas eszközt!

Téti Tûzoltóknak 2009. januártól november 26-ig 
bezárólag 25 esetben kellett kivonulniuk 
Tûzesetekhez 12 esetben, mûszaki mentéshez 3 esetben, 
téves jelzés, vakriasztáshoz 4 esetben, 3 esetben pedig a 
vonulásunk során visszafordították egységünket.  Gyõrbe 
-tartalékadásra- 3 esetben kellett  bevonulni 
egységünknek.
November utolsó vasárnapjával beköszönt az advent. 
Ezzel kezdetét veszi a karácsonyi ünnepre történõ 
készülõdés. Az 
a d v e n t i  
k o s z o r ú n  
m e g g y ú j t o t t  
gyertyákat soha 
n e  h a g y j u k  
õrizetlenül, ha 
e l m e g y ü n k ,  
h a z u l r ó l  
minden esetben 
o l t s u k  e l ,  
n e h o g y  
r á n y o m j a  a  
bélyegét a közelgõ békés karácsonyi ünnepekre.
Ezúton kívánok mind a magam, mind pedig  Tét Város 
Tûzoltó Egyesülete nevében nagyon boldog meghitt 
karácsonyi ünnepeket Tét város illetve a környezõ 
települések lakóinak

Böröczki Kálmán Tét Város Tûzoltó Egyesület parancsnoka
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Lovak,  emberek,  mosolyok civil szervezete

Ismét beköszöntött az õsz, a sok napsütés megtette jótékony 
hatását, a szõlõ édes lett, a lé mennyisége elégedettséggel 
töltötte el a téti boros gazdákat.
Sok-sok családban szüreteltek kicsik és nagyok együttesen. 
Tapasztalatokat szereztek, élményeket gyûjtöttek, együtt 
örültek egymásnak. Jómagam is résztvevõje voltam a 
szüretnek, ilyenkor mindig felidézõdnek gyermekkorom 
emlékei és szívesen felidézem a régmúlt történeteit.
A szüret milyenségét, minõségét mindig nagyon 
befolyásolta az idõjárás, sok szólás-mondás kapcsolódott 
ehhez-, ha szép termés ígérkezett, de még messze volt a 
szüret ideje azt mondogatták drága szüleim:

„várjunk csak azzal, sokat alszik még kint”
Száz szónak is egy a vége a szüretek régen és ma is az 
emberi kapcsolatok, a vidámság, a barátság jegyében teltek 
telnek,- és ez a legfontosabb.
Ezt a kis bevezetõt azért írtam, mert ha Téten nem lennének 
boros gazdák, akik egész évben felügyelik a szõlõtõkéket, 
akkor nem is kellene szüretelni, szüreti felvonulást tartani – 
köszönet nekik egész évi fáradozásukért, áldozatos 
munkájukért.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet 
mondjunk a boros gazdáknak a jókedvet fokozó finom 
ízletes borokért, melyet jó szívvel felajánlottak a 
rendezvényünkre.
Így tehát a hagyományokhoz híven idén is megvalósulhatott 
a szüreti felvonulás. De ez kicsit másabb volt, mint az 
elõzõek. A mássága az együtt gondolkodásban, az együtt 
cselekvésben rejlett, amit a téti civil szervezetek alkottak.
Szeretném kiemelni, hogy Tét városában sok- sok ilyen 
együtt gondolkodó ember létezik, az elsõ hívó szóra jöttek, 
kedvesen segítõszándékkal támogatva az ötletet, melynek 
mottója következõ volt (amely egyben a cselekmények 
egymásutániságát is meghatározta) 

„Hol szõlõ terem ott bor is van
Hol bor is van, ott jókedv is van
Ha  több dalt tudsz te mint a másik
Tanítsd meg rá, ha arra vágyik”

Így hát köszönet a téti civil szervezeteknek: 
Együtt Egymásért Klub, Hagyományõrzõ Egyesület, Téti 
Hajnalcsillag Dalkör, Tûzoltók, Polgárõrség, Téti 
Csillagfény Majorett Egyesület, Téti Ifjúsági Fúvószenekar, 
Nyugdíjasklub, Diabetes Klub, Téti Fiatalok Testi és 
Szellemi Fejlõdéséért Alapítvány, Természetvédõk, a Rába 
PartiLovas Klubnak, mint szervezõnek.
Valamint a: Téti Önkormányzatnak, Téti Rendõrségnek, 
P e d r ó  P é k s é g n e k ,  F i g o n e t t i  B t . - n e k ,  T é t i  
Vadásztársaságnak, INO gondozottanak  és gondozóknak, 
Téti óvoda nyuszi csoportos szülõknek és az ovisoknak, a 
téti és környékbeli lovasoknak és fogatosoknak, Kereszt 
Kálmánnak, Szabó Ferencnek, Tóth (Dóci) Lászlónak és 
családjának, Lang Ferencnek és családjának, Nagy Bélának 
és családjának, Kiss Ferencnek és családjának, Bokor 
Jánosnak és családjának, Sándor Gábornak, a madárijesztõ 
készítõknek és családjaiknak valamint Rendes 
Róbertnének,  Szabó Józsefnek és családjának, Széles 
Zoltánnak, és nem utolsó sorban a Révai utcai lakosoknak, 
akik segítették az egyedül álló kezdeményezést Téten, 
melyet Horváth István és családja Marika néni minden 
évben áldozat készen a háza elõtt felajánl. A Kukorica 

Csárda tulajdonosának és dolgozóinak, a Dörgicsei Csárda 
tulajdonosának és szorgalmas segítõinek.
Köszönet még ezen kívül Ulbrich László kisbírónak – ki 
jókedvvel és kedves szóval „kurjongatta” végig a 
programot, valamint minden résztvevõnek, a jelmezbe 
bújóknak – itt külön köszönet és tisztelet az „ifjú párnak” 
Kereszt Kálmánnak és Csöngetõ Miklósnak.
Örömmel töltött el bennünket, az a tény hogy a város utcáin 
egyre több volt az érdeklõdõ a zord, hideg idõ ellenére, akik 
egy kézlegyintéssel, vagy egy biztató mosollyal együtt 
örültek a jókedvünknek. Ezen a délutánon hangosak voltak 
Tét utcái, vidám nótázás hangzott a kocsikról.
A barátság, békesség és a jókedv jegyében telt el ez a nap az 
összefogás a hagyományõrzés és tisztelet szép példáját 
mutatták a téti emberek,  köszönet érte!

A szervezõk nevében Csizmaziáné Borbély Nóra

Hagyományteremtés az egészségért!.

Hagyománya van már Téten az 
egészségmegõrzést szolgáló szakorvosi 
elõadásoknak.
Októberben négy elõadást szerveztünk. 
Civil összefogással, a Vöröskereszt 
mellett az Életet Az Éveknek Nyugdíjas 
Klub, és az „Együtt- Egymásért” Egyedül 

Élõk, és Nyugdíjas Klub 
Egyesület rendezte, 
illetve szervezte meg az 
e l õ a d á s  s o r o z a t o t .  
Ezúton szeretnék a 
T é t i e k  n e v é b e n  
köszönetet mondani az 
e l õ a d á s o k a t  t a r t ó  
orvosoknak, akik az elsõ 
hívó szóra, és minden 
ellenszolgáltatás nélkül 
vállalták az elõadások megtartását. Köszönet
Dr. Rácz Zsolt háziorvosnak, Dr. Gasztonyi Zoltán 
hematológus fõorvosnak, Dr. Feller Gábor pszichiáter 
fõorvos, és Dr. Tamás László érsebész fõorvos uraknak a 
kitûnõ, és közérthetõ elõadásaikért. (Jellemzõ, hogy 
Gasztonyi fõorvos úr törött bokával, mankón bicegve is 
eljött megtartani az elõadását!) Szeretnék még köszönetet 
mondani Lévai Zsuzsának, aki két alkalommal is eljött 
hozzánk csontsûrûséget mérni, és a helyi aktivistáknak, 
akik az elõadások elõtt vérnyomást, vércukrot, mértek.
Terveink szerint a hagyományt folytatva áprilisban újabb 
négy elõadást tervezünk.
Kérjük az érdeklõdõket, jelezzék milyen elõadást 
hallgatnának szívesen, és a lehetõség szerint, azt 
szervezzük meg. Nem tartott még nálunk elõadást: 
t ü d õ g y ó g y á s z  a l l e r g o l ó g u s ,  r e u m a t o l ó g u s ,  
gasztroenterológus szemész, bõrgyógyász, nõgyógyász, 
sebész.
Ezeket ajánlanánk szíves figyelmükbe!
Stílszerûen mindenkinek jó egészséget, kellemes 
karácsonyt, és boldog új évet kívánnak a szervezõk!

Zsolnai Ferenc
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A szeretet mindent legyõz!
Omnia vincit amor- amit 
Vergilius így folytat  et nos 
c e d a m u s  a m o r i ,  v a g y i s :  
„mindent legyõz a szerelem, és 
nekünk engedelmeskedni kell 
neki”.
Igaza volt Vergiliusnak magam 
is megtapasztaltam fiatalon (bár 
hatvan évesen még fiatalnak 
érzem magam) a szerelem 
mindent elsöprõ erejét, aminek 
tényleg  engedelmeskedni  
ke l l e t t .  Mi lyen  sz ívesen  
engedelmeskedtem akkor, és 

milyen jó most visszaemlékezni rá! Az idézett mondás elsõ 
felének jelentése Szent Ágoston szerint „a szeretet mindent 
legyõz”, és itt a szereteten van a hangsúly, igen a szereteten, 
ami egyre ritkább madár, és úgy érzem, néha eltûnik teljesen. 
Szerelmesnek lenni az egy állapot, amirõl az ember nem 
tehet, de arról, hogy kit fogad a szeretetébe, arról mindenki 
maga dönt. Sajnos szeretet nélkülivé válik a világ, az 
emberekbõl kiveszik a jóság, a másik ember tisztelete. 
Mindent elural az anyagias világ, a haszonszerzés, a 
harácsolás kényszere. Akinek ez nem sikerül, az 
depresszióssá, befelé fordulóvá válik, és bezárkózik a feléje 
irányuló szeretet elõl. Meglepõdve hallom az egyik TV 
mûsorban, hogy nemzetközi kimutatás szerint 
Magyarország a világon a legpesszimistább ország, egyedül 
Zimbabwét elõzzük meg ezen a listán. Hát itt tartunk, ezt 
hozta nekünk a szabad világ, amely elõkészítetlenül zuhant 
ránk nem törõdve, azzal hogy értjük-e a körülöttünk zajló 
eseményeket, és fel tudjuk-e venni a tempót? Sajnos nem 
tudtuk!
Elfeledjük, hogy a szeretet, a másik ember tisztelete, 
megértése nagyon sok nehéz akadályon átsegít. Õseink ezt 
tudták, ezért volt képes fennmaradni a magyarság!
Becsüljük, szeressük egymást, és akkor nem lesz akadály, 
amit ne tudnánk legyõzni, hogy újra vidámak, elégedettek 
legyünk! Kívánom, hogy a közelgõ karácsony mindenkinek 
olyan szeretetet hozzon, ami maradandó lesz az élete 
folyamán! Zsolnai Ferenc

2009.11.28. szombat 14 óra Városi Múzeum: A 
Kisfaludy Károly ÁMK tanulói és az INO gondozottjai által 
készített betlehemek kiállítása. Adventi vásár (óvodások, 
iskolások és civil szervezetek által készített és felajánlott 
ajándékok árusítása). Az udvaron felállított pavilonban 
forró ital és sütemény-árusítás.
2009.11.29. vasárnap 16 óra Evangélikus templom 
Adventi koncert / Ifjúsági Fúvószenekar
2009.12.05. szombat délután Tét városa / Mikulások 
városjárása és a gyermekek megajándékozása 
szaloncukorral.
2009.12.12. szombat 14 óra Városi Múzeum / Luca napi 
hagyományok (elõadás, verse-zenés mûsor) Adventi vásár, az 
udvaron felállított pavilonban forró ital és sütemény 
árusítás.
2009. 12.12. szombat 17.00 óra Katolikus templom / 
szentmise keretében  Hajnalcsillag Dalkörfellépése
2009.12.20. vasárnap 16 óra Mûvelõdési Ház / Ifjúsági 
Fúvószenekar karácsonyi koncertje
2009.12.22. kedd 16 óra Mûvelõdési Ház / Karácsonyi 
ajándékmûsor  a KKÁMK 5. osztályosai és a Hajnalcsillag 
Dalkör közremûködésével

Advent 2009 TétAdvent 2009 Tét

A Kisfaludy Károly ÁMK pályázatot hirdet a Tét Debrecen u. 3. sz. alatti 
tornacsarnok és kapcsolódó létesítményei, és az iskolai büfé  2010. 01.01.-tõl 
2014. 12.31.-ig tartó üzemeltetésére. 
A beérkezõ pályázatok elbírálásánál elõnyt jelent Tét település tömeg- és 
versenysportjának támogatását célzó tevékenység, illetve magatartás 
megjelölése.
Pályázatok  beérkezésének határideje: 2009. 12. 11. 13.00 óra.
Pályázatokat postai úton, vagy személyesen Kisfaludy Károly ÁMK Boros Zoltán 
ÁMK igazgatóhoz 9100 Tét, Debrecen u. 3. címre kell eljuttatni.
Beérkezett pályázatok elbírálásának határideje: 2009.12.18. 13.00 óra. 
A pályáztatás eredményérõl minden érvényes pályázó írásban kap értesítést.
A pályázathoz mellékelni kell azon dokumentum fénymásolatát, amely büfé 
üzemeltetésre jogosít.
Részletes információ az intézmény igazgatójánál minden munkanap 13-15 óra 
között kapható.
Tét, 2009. december  02.                                        Boros Zoltán  ig.

Pályázati felhívás

2 0 0 9 .  n o v e m b e r  2 8 - á n  t a r t o t t á k  
osztálytalálkozójukat a téti Körzeti 
Általános Iskola 1989-ben végzett “a”  
osztályának tanulói. 
A találkozót Szalainé Paár Andrea, 
Regnerné Ihász Zsuzsanna szervezték. 
A jubileumi összejövetel a téti evangélikus 
temetõben  kezdõdött, ahol elhunyt 
osz tá ly tá rsunkró l  S inkó  Csabáró l  
emlékeztünk meg. A találkozóra 26-an 
érkeztünk egykori diákok, a volt,  
nagylétszámú 36 fõs osztályból. 20 év után is 
örültünk egymásnak. A Kukorica Csárdában 
tartott vacsorán elõkerültek a régi 
osztályképek. Mindenki beszámolt az elmúlt 
húsz  évének fontos  eseményérõl ,  
érdeklõdéssel hallgattuk a beszámolókat. A 
rövid élettörténeteket vacsora, tánc, 
szórakozás, beszélgetés, múltidézés követte. 
Köszönjük a kellemes estét és még sok ilyen  
tartalmas osztálytalálkozót kívánok 
mindannyiunknak.

1981-1989
8. a

20 év

1981-1989
8. a

20 év

20 éves 
találkozó
20 éves 

találkozó
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õFõ utca fel li nézetõFõ utca fel li nézet



Szülõföldem l Téti Híradó12 2009. Tél
 

7 évesek lettünk!

 

Ha TÉTI ÜZLETÜNKBEN 2009. november 23 - december 16. között 
2000.-Ft felett vásárol, nyereményszelvényt kap. Ha ezt kitölti és a blokkot 

hozzácsatolva beledobja a boltban található gyûjtõdobozunkba,  sorsoláson vesz részt. 
A nyereményszelvény ellenõrzõ részét meg kell õrizni! A nyereményeket csak a 

sorsoláson jelenlévõk vehetik át az ellenõrzõ szelvény felmutatásával.
Sorsolás idõpontja: 2009. december 18. péntek 16 óra

Helyszín: Pedró Pékség, Tét, Fõ utca 18.
Programok: Péksütemény kóstoló, forró tea, forralt bor
Téti Ifjúsági Fúvószenekar karácsonyi mini koncertje.

Üzemlátogatás - hogyan is készül a sok finomság?
Nyereményeink: 6 ajándékcsomagot sorsolunk ki és a Fõdíj egy MOSÓGÉP!

Szülõföldem  
Téti Híradó  2009/4.

Kiadja: Tét Város Önkormányzata
(9100 Tét, Fõ utca 88.)

Lapszerkesztés:
Vámosiné Wurm Mária;

Katona Szabolcs;
Langné Balázs Ilona;

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 

 

Betlehem kiállítás nyílt a Múzeumban!

Látogatható karácsonyig: csütörtökön 14-16 óráig, 
   vasárnap 11-13 óráig

Adventi vásár folyamatosan a nyitva tartási idõben!

Hangolódjon velünk az ünnepekre!Hangolódjon velünk az ünnepekre!

Web: www.vk-tet.bibl.huWeb: www.vk-tet.bibl.hu
Új könyveink:

Fentieken kívül is érkeztek új könyvek!
Jöjjön be újságot, 40 féle folyóiratot 

olvasni, netezni, e-mailezni!

 2010. január hónapjában selejtezett 
és ajándék könyvek “száz forintos” 

kiárusítása és csereberéje!
Vegye-Vigye! Megunt, kiolvasott 

könyvét ajándékozza nekünk vagy  
cserélje el nálunk másikra. 

(Részletek a könyvtárban!)
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