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Tartalom:Tartalom:Már nyílnak a tavaszi virágok. Elolvadt a hó és 
éled a természet. Milyen jó érzés kinézni az 
ablakon és látni, ahogyan a parányi növények új 
életre sarjadnak. Amikor a tavasz felébred, a 

t e r m é s z e t  
körforgása még 
érezhetõbb. Nem 
is olyan sok idõvel 
ezelõtt még vastag 
j é g c s a p o k  
csüngtek alá az 
ereszcsatornákról 
és belepte a hó az 
u d v a r o k a t ,  
kerteket. Akkor 
nem is mertem 

remélni, hogy idén is elérkezik a tavasz és 
kizöldül a világ. A madarak azóta már dalolnak a 
fákon és nyílnak a tavaszi virágok. Apró sárga, 
fehér és lila krókuszok a kertben. A fákon 
fakadnak a rügyek. A hóvirágok is szirmaikat 
bontogatják. A tulipánok, nárciszok kibújtak a 
hideg földbõl és boldogan sütkéreznek a napon, 
leveleiket, szárukat érlelik. Mindez az életet 
jelenti, az újjászületést. Vége van a dermesztõ, 
hideg télnek és itt az új élet kezdete.
Mire elérkezik az Ünnep, a virágok már 
beborítják a kerteket. Sok színes virág. Pirosak, 
sárgák, lilák, rózsaszínek, fehérek, mert ahogyan 
a tavasz, úgy a húsvét is színes. Mert a színek 
csupa örömet jelentenek – azt, hogy van élet. 
Körülöttünk – és lehet bennünk is. Itt az ideje 
kibújni a téli álmokból, elõjönni a csigaházakból, 
szétnézni ebben a gyönyörû világban és 
ünnepelni. Ünnepelni az Életet. 

„Krisztus virágunk, 
Szép termõ águnk.
Feltámadt Krisztus, vigadjunk!
Bûnbõl, halálból támadjunk!” 

Így szól az egyik húsvéti ének. Igen, ez a 
Feltámadás, az Élet ünnepe. Annak az ideje, hogy 
az ember tudatosan örüljön. Tanulja meg 

észrevenni a szépséget és 
áldást az életében. Merjen 
teli torokból kacagni és 
ujjongva, ugrálva örülni. 
Ahogyan a gyerekek 
teszik. Tiszta szívvel, 
átéléssel, szinte vadul. 
A Húsvét akkor igazi, ha 
benne az Élet öröme 
érkezik el hozzánk. Ha 
észrevesszük, hogy Valaki, 
aki az életét adta értünk, 

már nincs többé a sírban. Feltámadt. Azért, hogy 
mi újra örülhessünk, hogy megtanulhassunk 
igazán élni, meglássuk a mély örömöket. A család 
értékét. A barátságok fontosságát. És végre 
észrevegyük a legfontosabbat: Isten végtelenül 
szeret! Mindennél jobban. Szeretete átragyog 
minden borún és gondon, erõsebb a legnagyobb 
viharoknál, hatalmasabb az ember minden 
bûnénél és mulasztásánál. 
Vegyük végre észre, hogy mindig van ok az 
örömre! Mindig vannak áldások az életünkben! 
Sokkal könnyebb elmerülni a bánatban, csak a 
panasz hangjait hallatni, mint megrázni 
magunkat, arcunkat a tavaszi nap fényébe 
fordítani és elõre tekintve élni az Életet. Sosem 
vagyunk egyedül. Közösségeink is mellettünk 
állnak, és ami a legfontosabb: a Feltámadott Jézus 
is velünk van. Nem erõszakosan, nem kioktatóan, 
nem szabályrendszerekkel és földre sújtó 
törvényekkel liheg a nyakunkba. Egyszerûen 
csak szeret. Mindennél és mindenkinél jobban. 
Szeret, ahogyan a pásztor a bárányt. Terelget és 
vezet, kies legelõkre, ahol nekünk jó. Mellettünk 
bandukol, és ha kérjük, fogja a kezünk. Vele nem 
kell félnünk. Vele nincs ok az elkeseredésre. Vele 
mindig tisztán ragyog a nap. 
Kinyílnak a tavaszi virágok. Színözön borul a 
kertekre. Érkezik az Ünnep és vele az Élet. 
Megnyitjuk-e szívünket? Merjünk Élni! Szeretni, 
örülni, nevetni, vigadni. Mert sosem vagyunk 
egyedül.
Krisztus feltámadt, Krisztus valóban feltámadt! 
Halleluja. Deák Ágota evangélikus lelkész
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"Zsuzskák, Fruzskák, Dorottyák,
járjátok a bolondját,
hej-huja vigalom,
nincs a táncra tilalom.”

2010.február 5-én hagyományteremtõ szándékkal 
farsangi mulatságot tartottunk a családi napközi 
bölcsõdés korú "Méhecske" csoportjában. Kicsik és 
nagyok felöltötték maskarájukat és úgy jöttek a 

jelmezbálba. 
Meglátogattuk 
az óvoda többi 
csoportját is, 
ahol a bátor 
bemutatkozá-
sunkkal nagy 
sikert arattunk. 
A sok finom 
sütit, üdítõvel 
locsoltuk meg. 
E z ú t o n  i s  

szeretnénk megköszönni a kedves szülõk támogatását, 
hogy teljessé tették vigadozásunkat a finom falatokkal. 
Táncoltunk, vigadtunk, táncba hívtuk a szülõket, 
barátokat is. Nagyon jól éreztük magunkat.

Reméljük vidám télbúcsúztatónkat a tél komolyan veszi 
és hamar beköszönt a napsütéses jó idõ.

A Méhecske csoport apraja és nagyja nevében:
Katona Judit  családi napközi vezetõ

K i s f a l u d y  N a p o k    2 0 1 0 
A Kisfaludy Károly Általános Mûvelõdési Központban 
18. alkalommal rendeztük meg az intézmény névadója 

e m l é k é r e  
r e n d e z e t t  
kulturális és sport 
rendezvényeket.
A z  e l s õ  n a p  
m e g n y i t ó v a l  
indult, melyen 
megemlékeztünk 
Kisfaludy Károly 
s z ü l e t é s é r õ l ,  
munkásságáról 

és megkoszorúztuk az iskola falán az elsõ Kisfaludy 
Napok emlékére elhelyezett emléktáblát és az iskola 
elõtt álló mellszobrot.
A nap további részében és a következõ napokban 
versenyek zajlottak (egyéni népdaléneklési, rajz, 
matematika, német, helyesíró, szépkiejtési, vers-és 
prózamondó, játékos nyelvi vetélkedõ, Erkel Ferenc 
születésének 200. évfordulójára rendezett vetélkedõ, 
SNI tanulók különbözõ versenyei, kézilabda 
csapatversenyek).
A versenyekre a kistérség intézményeiben tanuló 
gyerekeken kívül távolabbról is, 16 településrõl 
érkeztek nevezések. A versenyeken közel 400 tanuló 
vett részt és mérte össze tudását.

Óvodai versenyek eredménye:
Rajzosok - „Óvoda legszebb rajza” kategóriában
1. helyezést ért el: Tóth Réka (Tét – Csiga csoport), Novák 
Nóra ( Tét – Csiga csoport), Szabó Viktória (Mórichida), Nyári 
Dóra (Tényõ), Bogdányi Rózsa (Sokorópátka), Zsolnai Éva 
(Nyúl), Laki Katalin (Kajárpéc), Szalai Mercédesz Ibolya 
(Gyömöre), Császár Enikõ (Gyõrszemere),  2. helyezést ért el: 
Makó Boglárka (Tét – Halacska csoport), Anderle Máté (Tét 
– Süni csoport), Bakó Szabina (Töltéstava), 3.  helyezést ért el: 
Pongrácz Petra (Tét – Nyuszi csoport), Virágh Csobánka 
(Rábacsécsény), Kanizsa Bence (Rábapatona)
Rajzos különdíjasok: Csizmazia Alexandra (Tét –Halacska 
csoport), Pusztai Letícia (Tét –Halacska csoport), 
Czéhmester Anna (Tét – Süni csoport), Baranyai Gergõ 
(Mórichida), Verrasztó Kristóf (Sokorópátka), Gede Jázmin 

( T ö l t é s t a v a ) ,  
D i d o n  
Réka(Gyömöre), 
N a g y  B i a n k a  
(Gyõrszemere),
Énekesek 
1.  helyezettek:  
H o r v á t h  A n n a  
( G y ö m ö r e ) ,  
Molnár Kristóf 
(Gyõrszemere) ,  
B o g n á r  Vi o l a  
(Mórichida) 
2.  helyezet tek:  

Merkó Olivér (Tét – Nyuszi csoport), Pongrácz Petra (Tét – 
Nyuszi csoport), Erõs Olivér (Tét – Nyuszi csoport), 
3. helyezettek: Novák Nóra (Tét – Csiga csoport), Pongrácz 
Tamás (Tét – Nyuszi csoport), Erõs Panna (Tét – Nyuszi 
csoport)
Énekes különdíjasok: Kiss Rebeka (Tét – Csiga csoport), 
Pintér Sára (Sokorópátka), Likó Roxána (Sokorópátka)

Csécs Károlyné óvodavezetõCsécs Károlyné óvodavezetõ

K i s f a l u d y  K á r o l y  Á M K  h í r e iKisfaludy  Károly  ÁMK  hírei

Fodor Pálné igazgató helyettesFodor Pálné igazgató helyettes

Helyesbítés
A Szülõföldem karácsonyi számában a 

TÉTI TÛZOLTÓK 
telefonszáma hibásan jelent meg. 

A telefonszám helyesen: 06-20/569-83-07
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Horváth Endre

Népdaléneklés: 1-2. osztály: 1.Kriston Kamilla Nyúl, 2. 
Pongrácz Marietta Tét és Ábrahám Balázs Nyúl, 3. Tóth 
Eszter Vanessza Kajárpéc, 3-4. osztály: 1. Hadarics Balázs 
Pannonhalma és Szabó Violetta Mórichida, 2. Blaga Dávid 
Tét és Méhes Lóránd Töltéstava, 3. Farkas Viktória Tét és 
Juhász Réka Ménfõcsanak, 5-6. osztály: 1. Foltányi Luca 
Gyõr- Fundamentum iskola 2. Herkovics Attila Tét, 3. Gáldi 
Sára Gyõr Fundamentum iskola, 7-8. osztály: 1. Csizmazia 
Petra Tét, 2. Ménes Adrienn Töltéstava, 3. Videmann Viola 
Sokorópátka
Helyesírás: 3. osztály 1. Tóth Eszter Tét, 2. Németh Júlia 
Mórichida, 3. Szabó Dávid Gyõr-Ménfõcsanak, 4. osztály: 
1.Gács Katinka Mórichida, 2. Czéhmester Zsófia Tét, 3. 
Juhász Réka Tét és Pintér Bernadett Sokorópátka
Vers és prózamondó 1-2 osztály 
Próza: 1.Soós Csongor Mórichida, 2. Sipos Gergõ 
Mórichida és Szlapák Dániel Gyömöre, 3. Nagy Laura 
Töltéstava
Vers: 1.Gács Péter Mórichida, 2.Gácsig Regina 
Pannonhalma és Süle Zoltán Tét, 3. Szûcs Márk Mórichida
Különdíj: Csete Rebeka Kajárpéc, Jánoki Zalán 
Pannonhalma, Tóth Pálma Tét, Nemes Boldizsár Tét
3-4. osztály: Próza: 1. Katona Alex Mórichida és Sali Márk 
Gyõrság, 2. Gács Katinka Mórichida, 3. Dán Balázs 
Mórichida
Különdíj: Szabó Violetta Mórichida, Török Dzsesszika Tét, 
Kovács Alexandra Tét, Németh Dorottya Gyarmat, Hegyi 
Patricia Gyömöre
Vers: 1. Farkas Dorka Nyúl és Varga Benedek Mórichida, 
2.Szamalovics Réka Tét, 3. Szabó Annabella Mórichida
Különdíj: Szabó Stella Tét, Horváth Zsolt Tét, Tóth Bálint 
Nyúl
5-6 osztály. Próza: 1. Barabás Botond Mórichida és Barcza 
Noémi Mórichida
Vers:  1.Csepi András Gyömöre, 2. Kovács Kinga Tét, Szalai 
Klaudia Tét 
7-8. osztály: Próza:  1.Kristóf Klaudia Gyömöre
Vers.  1.Somogyi Zsófia Écs-Ravazd és Csizmazia Petra Tét, 
2. Hunyadvári Klaudia Tét, 3. Kukorelli Brigitta Tét
Különdíj: Illyés Dávid Tét és Szabó Titanilla Nyúl
Szépkiejtési verseny: 5-6 osztály: 1. Gerencsér Klaudia 
Kajárpéc és Regner Mónika Tét, 2. Kiss Norbert Tét, 3. Erdõs 
Martin Tét és Merkó Géza Tét, 7-8 osztály: 1. Bús Gabriella 
Gyömöre, 2. Kristóf Klaudia Gyömöre, 3. Esze Viktória 
Mórichida és Szalai Szabina Tét, 4. Borsó Yvette Tét, Kaszás 

Fruzsina Kajárpéc, Ódor Zsófia Tét, Novák Noémi Tét 
Matematika verseny: 5. osztály: 1. Takács Kira Sokorópátka, 
2. Herkovics Attila Tét, 3. Kovács Balázs Tét, Auer Klaudia Tét 
és Drobina Daniella Tét, 6. osztály: 1. Mészáros Nikolett 
Töltéstava, 2. Hegedûs Milán Tét, 3. Zámbó István Tét és 
Kocsi József Gyömöre, 7. osztály: 1. Váradi Ramóna 
Töltéstava, 2. Hestencz Kitti Sokorópátka és Soós Ferenc Tét, 
8. osztály: 1. Bereczki Norbert Töltéstava, 2. Borsó Yvette Tét, 
3. Õri Csaba Mórichida és Horváth Lilla Töltéstava
Német verseny: 5. osztály: 1. Edvi Atina Gyõrszemere, 2. 
Regner Mónika Tét, 3. Gombás Veronika Rábacsécsény, 6. 
osztály: 1. Németh Fruzsina Rábacsécsény, 2. Szammer Helga 
Tét és Juhász Imre Nyúl, 3. Takács Katalin Gyõrszemere, 7. 
osztály: 1. Szarvas Mónika Tét, 2. Horváth Zénó Gyõrszemere 
és Barta Gábor Tét, 3. Herkovics Liliána Tét, 8. osztály: 1. 
Nagy Petra Tét, 2. Németh Martina Gyõrszemere, 3.Somlai 
Patrícia Tét és Novák Noémi Tét
Rajz: 1-2 osztály: 1. Keizinger Boglárka Hegyeshalom, 2. 
Goda Gréta Tét, Szalai Boglárka Tét, 3-4 osztály: 1. Bösze 
Nikolett Tét, 2. Orbán Lóránt Tét, Csizmazia Laura Tét, 5-6 
osztály: 1. Csizmazia Luca Tét, 2. Ratkovics Mária 
Hegyeshalom, 3. Orbán Elizabet Pannonhalma, 7-8 osztály: 1. 
Barta Gábor Tét és Molnár Enikõ Hegyeshalom, 2. Budai 
Boglárka Hegyeshalom és Lampert Letícia Tét, 3. Pósch Zita 
Tét és Nagy Petra Tét.
Játékos nyelvi vetélkedõ: 1, „Csak csajok” csapata Tét – 
Herkovics Liliána, Vígh Anna, Szarvas Mónika, Lampert 
Fruzsina, 2, „Nyelvbanditák” csapata  Tét – Novák Noémi, 
Borsó Yvette, Ódor Zsófia, 3,„Horváthok” csapata Töltéstava – 
Horváth Fanni, Horváth Adrienn, Horváth Lilla Méhes 
Adrienn
Sajátos nevelési igényû (tanulásban akadályozott) tanulók 
vetélkedõi: 
Szépírás: 2-3 osztály: 1. Vígh Szabina Kajárpéc, 2. Szabó 
Adrienn Gyömöre, 4-5-6 osztály: 1. Ádám Fruzsina 
Nagyszentjános és Nyári Szimonetta Tét, 2. Újvári Dominika 
Gyõr-Ménfõcsanak és Mohácsi Alexandra Nagyszentjános, 3. 
Venesz Márk Gyõr-Ménfõcsanak és Dominek Edvárd Beled
Különdíj:  Fekete Zsanett Tét, Pongrácz Zsanett Tét, Sárközi 
Éva Tét, Sárközi Beatrix Tét
7-8 osztály: 1. Szûcs Ádám Beled, 2. Molnár Attila Beled
Különdíj: Péntek Laura Töltéstava, Petõ Patrik Tét, Papp 
Barbara Tét
Matematika: 3-4 osztály: 1. Dominek Edvárd Beled, 2. 
Horváth Dávid Tét, 5.osztály: 1. Milus Dániel 
Nagyszentjános, 2. Borszéki István Nagyszentjános, 3. Nyári 
Szimonetta Tét, 6. osztály: 1. Varga Evelin Töltéstava, 2. 
Padravi Anikó Nyúl,  3. Pongrácz Zsanett Tét, 7. osztály: 1. 
Kotrics Dominika Töltéstava, 2. Péntek Laura Töltéstava, 3. 
Orsós Tibor Tét, 8. osztály: 1. Keszei Richárd Töltéstava, 2. 
Szûcs Ádám Beled, 3. Molnár Dániel Beled
Vers és próza: 1-4 osztály: 1. Vígh Szabina Kajárpéc, 2. 
Gombás Hajnalka Gyömöre, 3. Nyári Tamás Tét
Különdíj: Horváth Dávid és Nyári Elena, 5-6 osztály: 1. Tatai 
Máté Nyúl, 2. Fekete Zsanett Tét és Szalai Petra Tét, 3. Nyári 
Szimonetta Tét
Különdíj: Drobina Dávid Tét
7-8 osztály: 1. Tringer Mihály Pannonhalma, 2. Hérz Klaudia 
Nyúl, 3 Sárközi Szilvia Tét és Kotrics Dominika Töltéstava
Rajz: 1. Szûcs Ildikó Töltéstava, 2. Baranyai Anita 
Hegyeshalom,  3.  Árki Péter Tét

Fodor Pálné  igazgató helyettesFodor Pálné  igazgató helyettes

I s k o l á s o k  v e r s e n y eIskolások  versenye
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Terjedõben az iskolai agresszió?
 Avagy a szûken vett iskolahasználók és a tágabb értelemben vett társadalom felelõssége

2009. tavaszán a Kölöknet nevelési portál országos 480 
intézményre kiterjedõ reprezentatív kérdõíves felmérést 
v é g z e t t  a z  i s k o l a i  a g r e s s z i ó  t é m a k ö r é b e n .  
Intézményvezetõket kérdeztek meg magáról a jelenségrõl, 
ill. a beavatkozási lehetõségekrõl. Természetesen e 
témában már több hazai és nemzetközi kutatás is történt.
Van-e aktualitása kisvárosunkban, kistérségünkben a téma 
felvetésének?
Szerencsére tapasztalataink szerint egy-két eset fordul elõ 
intézményeinkben. Az iskolai agresszió intenzitása, 
elõfordulása az intézménytípusok közötti különbséget 
mutat, legtöbb eset a szakiskolákat érinti. Az általános 
iskolák jobb helyzetben vannak, itt földrajzi elhelyezkedés 
szerinti különbségek figyelhetõk meg: a kelet-
magyarországi általános iskolák az agresszió megjelenési 
formái szerint problémásabbak a közép- és nyugat-
magyarországitól. Az általános iskolában a kevésbé súlyos 
„fegyelmi problémák” a jellemzõek: diákok közötti 
konfliktusok, tanár-diák konfliktusok, tanár-szülõ 
konfliktusok, diákok egymás közötti türelmetlen, sokszor 
egymást megalázó, trágár kommunikációja.
A felsorolt jelenségek nem mindegyikére jellemzõ a 
klasszikus értelemben vett súlyos agresszió, alapvetõen 
magatartási problémákról beszélhetünk. Míg a magatartási 
p roblémák a  gyerekek  f igye lmet lenségébõl ,  
motiválatlanságából (nem érdekli az iskolai tanulás) 
adódnak, addig a gyerekek együttmûködési képtelensége, 
agresszív, kezelhetetlen magatartása a családi 
problémákra válaszképpen megjelenõ viselkedés. 
Megállapíthatjuk, hogy a problémás viselkedés, amely a 
tanár és az osztály munkáját zavarja, az otthonról hozott 
feszültségre adott válasz és a szülõknek szól. A kamaszodó 
gyerekek szeretnének az osztályban, az iskolában minél 
jobb pozíciót elfoglalni. A kihívó viselkedése a 
kortársaknak szól, elképzelése szerint így tudja 
megszerezni a vágyott pozíciót.
A probléma megoldásával kapcsolatban a súlyosságtól 
függõen az intézmények különbözõ stratégiákat 
alkalmaznak:

· Problémamegoldás célzottan és differenciáltan (ez 
történhet az adott esetre fókuszálva belsõ, külsõ 
szakember segítségével egyedi megoldással)

· Belsõ fejlesztések, beavatkozások (HEFOP 
pályázatok segítségével tanítói ,  tanári  
kompetenciák fejlesztése; diákok részére tanulás 
tanítása tréningek a motiváltság erõsítésére)

· Új szolgáltatások, új intézmény szereplõk 
megjelenése (pszichológus alkalmazása, nevelési 
tanácsadás igénybevétele, külsõ mediátorok 
bevonása)

· Megfelelõ felkészültségû szakemberek megléte az 
intézményben

· Az iskola és a tanítási szerkezet megújítása.
A felsorolt lehetõségek mindegyikével él és napi 
gyakorlatában alkalmaz intézményünk. Pályázati 
segítséggel kompetencia-fejlesztést hajtottunk végre, 
pedagógusaink többsége különbözõ tanfolyamokat végzett 
(tevékenységközpontú pedagógiák, differenciált 
tanóraszervezés, kooperatív tanítás).

A kutatás rámutatott, hogy az agresszív megnyilvánulások 
szempontjából a családi környezet, a szülõi kapcsolatok, a 
gyermekek egyéni alkati jellemzõi, a rosszul értelmezett 
túlhangsúlyozott jogok, illetve mellõzött kötelességek a sok 
szempontból a legmeghatározóbbak.
A megelõzésnek norvég kutatók szerint különbözõ szintjei és 
formái vannak (intézményi, osztály, egyéni szint). Nagy 
hangsúlyt tulajdonítanak a szülõ-pedagógus találkozóknak 
és problémafeltáró beszélgetéseknek, nálunk erre jó példa a 
négy találkozóból álló Szülõk Szabadegyeteme (bár nagyobb 
érdeklõdésre számítottunk a szülõk részérõl).
A probléma felvetésével az a cél vezérelt, hogy a címben 
szereplõ „terjedõben az agresszió” intézményünkben ne 
teljesüljön. Sõt összefogásunk a szülõkkel, gyerekekkel, 
fenntartóval a visszaszorítását eredményezze, hogy ne 
kerüljenek ki olyan gyerekek intézményünkbõl, akik a 
késõbbiekben a társadalom, közösségünk peremén élnek és 
rettegésben tartják városunk becsületes polgárait.
Európában és Magyarországon is elindult a közoktatáson 
belül egy fejlesztés, amely az integráció irányába mutat. 
Intézményünk is élt a lehetõséggel és már három éve 
kiegészítõ forrásokhoz jut a szûkös költségvetés 
kiegészítésére. A megítélt támogatásokat tanulóbarát 
osztálytermek kialakítására, valamint eszközök beszerzésére 
fordítjuk. Két éve a szoros tantárgyi órák mellett, olyan 
programokat is tudunk biztosítani, amelyek egy-egy téma, 
projekt tanórán kívüli feldolgozását biztosítják 
(projektnapok).
Bízom benne, hogy a problémafelvetésem és az eddig 
intézményünk által elindított válaszok elindítanak egy közös 
gondolkodást és összefogást nemcsak a címben vázolt 
problémára. Fodor Pálné igazgatóhelyettes

Farsangoltunk
Február 5-én tartottuk a farsangot osztályunkban. 
Nagy izgalommal készültünk rá. Anyuval 
elhatároztuk, hogy cowboy leszek. Én vittem egy 

liter almalevet. 
Megérkeztem az osztályba. Beöltöztem. Várt rám a jó mulatság! 
Felvonultunk. Az elsõ a mi osztályunkban Patrik lett. Nagyon 
meglepõdtünk, hogy õ lett, de örültünk is. Jót mulattunk, de ki is 
fáradtunk. Táncoltunk, bolondoztunk, lufiversenyt rendeztünk. A 
fiúknál Dani gyõzött, a lányoknál Bius.
A lufikkal, már amennyi maradt, feldíszítettük a termet. Vettem 
két tombolát, de csak az egyikkel nyertem egy könyvet, aminek a 
címe:  Alex és én. Már bele olvastam, nagyon jó kis történet!

Szabó Veronika 3. a osztály

 

Miénk a templomunk?
Szépen megújulva áll már az 

evangélikus templom. Kívül-belül felújítva. Mi magunk 
vagyunk felelõsek érte, a tisztaságáért, szépségéért.

Tegyünk együtt! 
Várjuk és hívjuk minden gyülekezeti tagunkat, vállaljanak 
egy-egy hétvégét, amikor közösen kitakarítják a templomot 

és feldíszítik a vasárnapi istentiszteletre. 
Nem nagy feladat, és mégis áldott elfoglaltság, mert kezünk 

munkája és annak gyümölcse hétrõl-hétre látható.
 Miénk a templom! Tegyünk hát érte!

Várjuk a jelentkezéseket!
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Mivel foglalkoznak az Idõsek 
Napközi Otthonában?

Sokszor felvetõdik ez a kérdés az emberekben, ezért errõl 
szeretnék írni pár sort. Tevékenységeink mindig az aktuális 
ünnepekhez, társadalmi eseményekhez kapcsolódnak. 
Nagyobb ünnepek elõtt legalább 1 hónappal már 
készülõdünk ablak-ajtódíszekkel, asztaldíszekkel, 
lakásdíszítéssel, képeslapok készítésével. Jelenleg már a 
húsvétra készülünk. Ezek mellett aktuális történetekkel, 
versekkel, dalokkal, amiket meg is tanulunk. Elõzõ 
idõszakban farsangi maszkokat, álarcokat készítettünk 
papírból, gipszbõl. Az ádventi idõszakban és elõtte nagyon 
sokat dolgoztunk, aki volt a múzeumban az láthatta. Már 
kisebb mûsorokkal is tudnak készülni a gondozottak, legyen 
az gyermekeknek való elõadás, vagy idõs társuknak 
búcsúzóul. A munkák nem kötelezõek, mindenki azt a 
mûveletet végzi, amit szeretne. Ezért több csoportba szoktak 
ténykedni. Van aki kézimunkázik, van aki varrógéppel varr, 
vannak akik kártyáznak, olvasnak, vagy éppen zenét 
hallgatnak. Igyekszünk mindenkit a számára legmegfelelõbb 
feladattal ellátni és ahhoz a feltételeket megadni. Egyik 
gondozott például hurkapálcából az Eiffel tornyot készíti, 
amit a múzeumban szeretnénk kiállítani. Elõadásokat 
szervezünk, márciusban az egészségvédelemmel, 
bûnmegelõzéssel-vagyonvédelemmel kapcsolatos nagyobb 
elõadások lesznek. Ezen kívül az esélyek házával van 
kapcsolatunk, akik idõnként jönnek és programot, 
foglalkozást tartanak. Részt vettünk és ebben az évben is 
fogunk készülni a városi rendezvényekre, gyermeknapra az 
óvodába, a szüreti rendezvényre. Apró ajándékokkal 
készülünk a köszöntõ gyerekeknek idõsek világnapjára, 
karácsonyra, gyermeknapra. A napközi otthon mûködése 
kistérségünkben egyedülálló, maximális szakszerûséggel 
igyekszünk ellátni feladatunkat. Bárkit szeretettel látunk 
látogatóként is. Az elkészített tárgyak bármikor 
megtekinthetõk. Idõsek Napközi Otthona dolgozói

Tavasz a tûzoltóknál
A jó idõ megjöttével nem csak a növények kapnak 
új erõre hogy megújuljanak, a tûzoltó egyesületnél 
is hasonló felfrissülés figyelhetõ meg. Elkezdõdnek 
a szabadban tartott gyakorlások, a versenyre való 
felkészülés. A területi tûzoltóverseny május 29-én 

lesz Abdán. A felnõtt csapat összeállítása mellett folyamatban 
van az iskolai és ifjúsági csapat szervezése is. Az elõzõ 
lapszámban is felhívtuk a fiatalok figyelmét , hogy Csóka 
Csabánál jelentkezhetnek iskolai csapatba (6. 7. 8. 
osztályosok), ifjúsági csapatba (14-18 éves korig) a 06-
30/628-0346 telefon számon. Most újra kérjük az érdeklõdõ 
fiatalokat, hogy jelentkezzenek az elõbb megadott 
telefonszámon, mivel nekik is kezdõdne a versenyre való 
felkészülés.
A tavasz egyik velejárója a kerti hulladékok elégetése is. Aki a 
bio kuka helyett ezt a nem igazán környezetbarát módszert 
választja, kérjük nagyon figyeljen oda pár fontos dologra. 
Szélben soha ne tüzeljünk, mert bármikor változhat a 
széliránya és az erõssége is. Mindig legyenek mellettünk a tûz 
eloltásához szükséges eszközök és víz is. A tüzet éghetõ 
anyagoktól és a gyümölcsfáktól kellõ távolságra gyújtsuk meg 
és ne hagyjuk soha felügyelet nélkül. Amikor végeztünk vízzel 
locsoljuk le, majd földdel fedjük el a tûz helyét. 
Köszönjük az elmúlt évben kapott támogatásukat, úgy a 
naptárral kihordott csekken befizetettet, mint a nekünk adott 
adójuk 1 %-át. Most van az adóbevallás ideje kérjük idén is 
gondoljanak ránk. Adószámunk : 18529887-1-08 a tûzoltós 
naptáron is megtalálható. 
Tét Város minden lakójának és minden kedves olvasónak 
Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kíván 

Tét Város Tûzoltó Egyesülete nevében
 Varga Miklós Zsolt elnök

Hittanverseny
Február közepén véget ért a farsang a mulatozás, 
változások idõszaka. A vidámságot a komoly munka 
váltotta fel, amivel felkészítettük a gyermekeinket a 
különbözõ tanulmányi versenyekre.
Február 27-én a hittanosok is összemérhették tudásukat. 
Itt az egyházi kerület iskoláiból, Rábapatonáról, 
Koroncóról, Tényõrõl, Sokorópátkáról, Gyömörérõl, 
Gyirmótról és Tétrõl jöttek, összesen 70 gyermek.
A téti hittanosok a következõ helyezéseket érték el: az elsõ 
osztály még nem vett részt a versenyen. Második osztály: 
Nemes Boldizsár II., Navratil Krisztina III., Somogyi 
Ábel V., Harmadik osztály: Hujber Réka V., Kukorelli 
Bianka VI. Hatodik osztály: Szammer Helga III., Németh 
Patrik V.
Gratulálunk az elért eredményekhez.
Ezúton szeretném megköszönni Boros Zoltán igazgató 
úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta az alsó iskola 
épületét, Kántor Antal kanonok úrnak, hogy megszervezte 
számunkra a versenyt, amely jó hangulatban telt el és 
ugyanakkor az elért eredmények jelzést adnak számunkra, 
hogy munkánkat milyen minõségben végezzük.
Köszönöm a szülõknek is, hogy a gyermekeket nemcsak 
az iskolai tanulásban segítik, hanem figyelmet fordítanak 
a hittan tanítására is.    Tisztelettel: Czifrik Sarolta

Becsületrõl
Egyik politikus mondta „nem elég becsületesnek 
lenni, de annak is kell látszani”. Én ezt a mondást 
megfordítanám – nem elég becsületesnek látszani, de 
annak is kell lenni.
Mirõl jutott eszembe ez a mondás? Íme a történet! 
Novemberben hirtelen meghalt az egyik barátom 
Bezselics Zoltán. Zoli csõszerelõként dolgozott Téten és 
környékén. Úgy akart segíteni a megrendelõinek, hogy 
s z e r z õ d é s t  k ö t ö t t  a z  e g y i k  é p ü l e t g é p é s z e t i  
termékforgalmazóval, és így olcsóbban tudott vásárolni 
anyagokat. Nem kért elõleget, a munka végeztével számolt el, és 
a munkadíjjal együtt számolta el a beépített anyagot is.
Bízva az emberi tisztességben nem készített feljegyzést a folyó 
munkáiról. Mindig azt mondta, majd ha kész lesz a munka, akkor 
elszámoljuk. Nagyon sok félbe maradt, és kész, de még el nem 
számolt munkát hagyott maga után. A kintlévõsége kb. félmillió 
Ft. Mit tesz ilyenkor a becsületes ember? Felméreti az elvégzett 
munkát, felkeresi az özvegyet és kifizeti az adósságát! Sajnos õk 
voltak kevesebben, a többség nem így viselkedett. Volt, aki még 
azt is letagadta, hogy az õ házánál megfordult a Zoli. Az özvegy 
és a család szeretné, ha a munkába, és az anyagba fektetett pénz 
megtérülne valahogy, mert ez a családi kasszából nagyon 
hiányzik. Azért írtam le ezeket, a sorokat, hogy aki úgy érzi, 
mikor a tükörbe néz: egy becsületes ember nézzen vissza rá, az 
nem felejti el az adósságát, még ha úgy gondolja, hogy azt most 
el lehet sunnyogni! 
Ezért mondom: becsületesnek kell lenni, de nem csak 
látszatból! Zsolnai Ferenc
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Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 
2009. november 30-án megtartott nyilvános ülésén.
Tét Város Önkormányzat Képviselõtestülete 
-  határozatot hozott, mely szerint Hajtó Péter úrral 
fennálló érvényes szerzõdését fenntartja azzal a 
kitétellel, hogy a 2009. évi Városnapnál magasabb 
színvonalon kerüljön megrendezésre a 2010 évi 
Városnap, elõzetesen az egyeztetések a Testülettel 
minden tekintetben történjenek meg, Hajtó Péter úr 
ügyeljen jobban a propagandára és a rendezvénynél 
azok a hibák ne forduljanak elõ, mint 2009-ben. 
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
-  elfogadta a 2009. évi ¾ éves beszámolót. 
- elfogadta Tét Város Önkormányzatának a 2010. évi 
költségvetési koncepcióját.

Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 
2009. december 22-én megtartott nyilvános ülésén
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 
rendeletet alkotott: 
- a helyi iparûzési adóról
- Tét városban fizetendõ ivóvíz- és szennyvízelvezetés 
díjáról, valamint a környezetterhelési díjról. 
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 
elfogadta 
- a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye és Tét Város 
Önkormányzata között a Házi segítségnyújtásról szóló 
megállapodást. 
- a téti civil szervezetek 2009. évre vonatkozó szakmai 
beszámolóját. 

2010-es év a Majoretteknél
2010-es sok munkával kezdõdött, mivel 

március, április, május 
a versenyek hónapjai. 
A kicsiknek az elsõ 
megmérettetést jelenti 
március 27-e, amikor a 
kezdõk számára kerül 
m e g r e n d e z é s r e  

verseny Nyúlon. Erre a legkisebbek 
készülnek pomponos számmal. Az 
egyéni és páros kategóriába is 
megmérettetik magukat. Az ügyesebbek 
a twirling elemekkel is megismerkednek 
és 5 elembõl indulnak a versenyen. Star-
Girls – a Little Girls és a Golden Girls 
csapatok április 24-re készülnek a 
t e r ü l e t i  v e r s e n y r e ,  a m e l y e t  
Mosonmagyaróváron rendeznek meg. 
Õk botos és pomponos kategóriákban is 
indulnak. Ahhoz, hogy ezeken a 
versenyeken méltó helyezést érjünk el, 
még sokat kell dolgozniuk.  Május 22-
23-án lesz az Országos Majorett Verseny 
Makón, amelyre akkor tudunk részt 
venni, ha a területi versenyeken méltón 
helyt álltunk.
Van egy nagy álmunk is. Az idén 
Horvátországba szeretnénk elmenni, 
ahol  a  Majoret tek Nemzetközi  
Találkozója lesz. Ehhez természetesen 
pályáznunk is kell, mert másképp nem 
tudnánk részt venni. Reméljük a sok 
munkánk szép sikereket hoz számunkra.
Ezúton szeretném megköszönni 
azoknak, akik adójuk egy százalékát 
nekünk adták és kérnénk, hogy a jövõben 
is támogassanak bennünket!

Adószámunk: 18981180-1-08

Czifrik Sarolta

Új nagyrendezvény a Városban – 
Városi Gyermeknap

II. Téti Rockfesztivál

Nagyon fontos, hogy Tétrõl minél jobb vélemény alakuljon ki, ezért mindent meg kell 
tenni annak érdekében, hogy az emberek felfigyeljenek ránk!
Ez a gondolat vezérelt akkor, amikor a rockfesztivál ötletét felvetettem. Tét város 
rendszerint csak negatív dolgokkal kerül a médiumokba. 2009 májusában viszont több 
televíziós és rádió csatorna említett meg bennünket. Ekkor viszont csak a pozitív 
dolgok hangzottak el! Ez az esemény az I. Téti Rockfesztivál eseménye volt. Két nap 
alatt 13 zenekar lépett fel, és a média folyamatosan tudósított az eseményrõl. Rádió és 
televíziós riportok, az interneten ma is elérhetõ helyszíni riportok adták hírül, hogy egy 
rangos esemény zajlott Téten.
Az idén is szeretnénk megrendezni a fesztivált, II. Téti Rockfesztivál néven.
Ennek kitûzött idõpontja 2010. június 11-12. ( péntek-szombat). A programok 
délután, este és kora éjszaka zajlanak, ami miatt a város lakosságától türelmet és 
megértést kérünk! Reméljük a rendezvény elviszi a jó hírünket, és minél több látogatót 
vonz a városba!
Szeretettel várunk mindenkit! Borsó László

  

 

 

2010-ben, városunk civil szervezetei egy közös, városi gyermeknapot 
szeretnének szervezni, olyant, amilyen még nem volt Téten. Szeretnénk, hogy 
minden gyermek, a csecsemõtõl a serdülõig jól érezné magát.  Várjuk azokat 
akik itt tanulnak, és azokat is,  akik  más városban, településen. Szeretnénk, hogy 
ez a rendezvény a szülõk anyagi terheit ne tetézze. Ne csak az édességrõl és az 
ajándékról szóljon, hanem a közös játékról, a jókedvrõl, a szórakozásról. Egy 
olyan programot szeretnénk megvalósítani, ahol a gyerekek a szüleikkel ,  
esetleg nagyszüleikkel  együtt  vesznek részt a játékban és a mókában.
 A helyszínt és az idõpontot késõbb fogjuk közzé tenni. Sajnos anyagi 
lehetõségeink szûkösek,  ezért kérünk mindenkit, aki csak teheti, ha egy kevéssel 
is  támogassa a   közös rendezvény megvalósulását .  A Tét i  
Takarékszövetkezetben nyitottunk  számlát, ide kérjük a támogatásokat:
„Téti Gyermeknapra” számlaszám: 59800091-31678092
A program színessé tételére ötleteket és javaslatokat is várunk személyesen, vagy 
telefonon. Bármelyik civil szervezet vezetõjét meg lehet keresni. A gondolatokat 
megfogalmazva levélben is el lehet juttatni az óvodában elhelyezett 
ötletdobozba, vagy a kultúrház postaládájába.  Kérjük azok jelentkezését is, akik 
szívesen részt vállalnának a szervezõmunkában is.
A civil szervezetek nevében:
Horváth Magdolna ( )
Vargáné Bandi Mária ( )

magda50@t-online.hu
bandimarika@gmail.com
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Zeneiskoláról, zenekarról…
A mindennapi munka, felkészülés mellett sok verseny és szereplés vár a 
zeneiskola tanulóira, a zenekarra. Novemberben Jánossomorján 
rendeztek rézfúvósok számára versenyt, melyre elsõsorban megyénkbõl, 
de más zeneiskolákból, sõt Ausztriából is jelentkeztek zenét tanulók.

Mi három gyereket neveztünk: Merkó Patríciát, Csizmazia Dávidot, 
(tanáruk: Steszli Tibor) Barta Gábort. (tanára: Steszli Tamás) Nyugodtan 
mondhatom: tanulóink taroltak, mindhárman arany minõsítést kaptak. 
Dávid, korcsoportjában a legmagasabb pontszámot kapta a zsûritõl, ezért 
értékes különdíjat kapott, de a többiek is az oklevél mellé, még jutalmat 
is kaptak. Utólag sajnálom, hogy nem több gyereket neveztünk, mert 
mások is,- akik szintén nagyon szorgalmasak - hasonló sikerélményben 
részesülhettek volna.
A karácsonyi ünnepek elõtt mindig mozgalmas idõket élünk.  November 
elején növendékhangversenyt tartottunk a zeneiskola tanulóival, a hónap 
végén az evangélikus templomban a hagyományos templomi koncertre 
került sor. A teljesen új mûsor (címe: Templom és iskola), valamint az 
igényes klasszikus zenei alkotások ismét bebizonyították, hogy sok 
embernek erre van szüksége, nem a gagyira. A mûsoron a zeneiskola 
tanulói kórusként mûködtek közre. A karácsonyi koncert elõtti napokban 
négy szereplése is volt az ifjúsági zenekarnak. A téti hagyományos 
karácsonyi hangversenyen ismét teltházas nézõtér fogadta a zenekart és a 
zeneiskola tanulóit és Reményi Attilát. Az 50 éves, Erkel Ferenc díjas 
zeneszerzõt saját szerzeményeinek (melyeket a Téti Ifjúsági 
Fúvószenekar számára komponált) elõadásával köszöntöttük ezen az 
esten. A nagyszabású, nagysikerû Zenészbál után ismét egy kihívás vár 
az együttesre. 200 éve született a nemzeti opera megteremtõje Erkel 
Ferenc, s ebbõl az apropóból tisztelgünk a nagy zeneszerzõ elõtt, saját 
szerzeményeinek elõadásával. Ezt a mûsort, melyen elhangzik majd a 
himnuszként tisztelt Hazám, hazám a Bánk, bán címû operából, az 
általános iskola tanulóinak tartjuk.
Február elején rendezték Gyõrben, négy megye részvételével a 
háromévente megrendezésre kerülõ Országos Kürtverseny területi 
válogatóját. Csizmazia Dávid nagyszerû muzsikálással korcsoportjából 
a legmagasabb pontszámmal jutott az Országos Kürtverseny 
kisújszállási döntõjébe. Merkó Patríciát a versenyen egy eddig nem 
tapasztalt körülmény megzavarta, pedig õ is az ország legjobbjai közé 
tartozik. Ha így gyakorolnak mindketten, még sok örömöt szerezhetnek 
maguknak és másoknak is zenélésükkel.
 Egész életünk egyfajta verseny, s erre a versenyre készít fel - többek 
között az iskola. A verseny nem a másik, hanem a magunk: lustaságunk, 
figyelmetlenségünk, kényelemszeretetünk, saját gyengeségeink, 
korlátaink legyõzésérõl szól. Ezért örülök annak, hogy a zenét tanulók 
között mindig vannak olyanok, akik sok munkával, rendkívüli 
koncentrációval, akaraterõvel ezen az úton járnak.
Gratulálok! Steszli Tibor  zenetanár

Környezetvédelem

Minden  é lõ lény  l é té t  
meghatározza környezete. 
E z é r t  a  k ö r n y e z e t e  
m e g ó v á s a  é r d e k é b e n  
mindent meg kell tennie, ha 
fenn akar maradni.  A 
fennmaradást biztosítja: a 

tiszta levegõ- ivóvíz, élelem, energiaforrás, a 
keletkezett hulladékok gondos kezelése. Az 
élelmet biztosító termõföld tisztaságának 
megõrzése minden ember kötelessége, hiszen 
ez adja az életet minden élõlénynek. Folyók, 
tavak (élõvizek) táplálják a Föld vízadó 
rétegeit, melyek ivóvizünket adják.
A természetes növénytakarók (erdõk, mezõk) 
biztosítják levegõnk oxigéntartalmát, mely az 
életfenntartás fontos eleme. A világegyetem 
megteremtõje az élõlényeket úgy teremtette, 
hogy mindenkinek megvan a maga funkciója.
Egy láncszerû periódus szerint minden élõlény 
felette lévõ élelmét jelenti. Ha egy kiesik, 
megbomlik a természet egyensúlya. A lánc 
végén az ember van, mely képes önmagát és 
másokat elpusztítani, alkotni és rombolni.
Napról-napra halljuk, olvassuk, látjuk, hogy 
veszélyben van környezetünk, de sokan ezzel 
semmit nem törõdve szórják a szemetet, ott 
ahol éppen elfogy a csoki, kiürül a sörös doboz, 
vagy bármilyen üdítõitalos flakon. 
A Pázmándi, Révai, Mátyás, Deák utca lakói 
háborognak az úgynevezett „Rókaközi” árok 
látványán. Mióta megépült a CBA az árok 
mindenféle kiürülõ mûanyag-üvegekkel van 
tele, nem beszélve a rendkívül csúnya 
látványról. Kérjük a gyerekeket, 
ne tegyék ezt, hiszen a maguk-, 
szüleik egészségét is károsítják 
vele.
A felnõttek pedig tegyék szóvá 
még akkor is, ha nem várt 
visszajelzést kapnak. 
Környezetünk védelme 
mindannyiunk érdeke. Kiss Lászlóné

Szakorvosi Elõadások!

A szakorvosi elõadás sorozat tavaszi 
programja:

április 09. 17. óra: Dr. Kárász Tibor 
gasztro-enterológus adjunktus,

április 15. 17. óra: Dr. Nemes Tibor 
reumatológus fõorvos,

április 19. 17. óra: Dr. Bedõ Kornélia 
szemész adjunktus 

április 28. 17. óra: Dr. Szalai Zsuzsanna 
tüdõgyógyász-allergológus 

fõorvos, tartanak elõadásokat. 
Az elõadások helye: Tét Házasságkötõ 
terem Gyõri út 27.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk!
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Bõvült az evangélikus 
egyház  énekka ra  
2009-ben  többek  
között Dr. Rácz Zsolt 
h á z i o r v o s s a l  é s  
asszisztensnõjével. A 
f i a t a l ,   s z e r é n y  
háziorvos, kitûnõen 
énekel és gitározik. 
Ha csak teheti, mindig 
ott van az énekkari 
próbákon, amit Ihász 
Mihály (a lelkésznõ 
férje) vezet már 5 éve. 
Háziorvosi tevékeny-
ségével betegei elé- 
gedettek. Udvariasan, 
tisztelettudóan bánik 
velük. 
Munkáját nagyban 
segíti Erzsike, aki téti 
s z ü l e t é s û  é s  
mindenkit ismer a 
városban. 
To v á b b i  m u n k á -  
jukhoz sok sikert, 
k e v é s  b e t e g e t  
kívánunk.
Az énekkar tagjai 
nevében. 

Kiss Lászlóné

A doktor úr zenél is

Szülõföldem  Téti Híradó  2010/1.
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, 

 

Adjon a jó Isten,
Boldog ünnepeket!
Mindenféle jókkal
Lásson el Titeket.
Az öreg nagyapám

Ily köszöntõt hagyott,
Örvendjetek vígan,
Jézus feltámadott.
Öröm ez tinéktek,

Énnekem és másnak,
De én is örülök

A hímes tojásnak.
Adjanak hát nékem
Néhány piros tojást,

Hogy jó kedvvel menjek
Az utamra tovább. 
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