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 Kistérségi Gyógyítóház 
alapkövének ünnepélyes letételére került sor 
2010. június 4-én a volt Süke iskola helyén. Tét 
Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a 
„Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ 
kialakítása és fejlesztése” címû pályázati 
felhívásra, hogy a téti kistérségben egy korszerû, 
a mai elõírásoknak megfelelõ járóbeteg-
szakellátó központ valósuljon meg.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv részeként a 
Társadalmi Infrasruktúra Operatív Program 
(TIOP) keretében Tét Város Önkormányzata több 
mint 814 millió forint vissza nem térítendõ 
támogatást nyert, melyet a Magyar Állam és az 
Európai Unió finanszíroz. A beruházás 19 
települést (Árpás, Bodonhely, Csikvánd, Egyed, 
Felpéc, Gyarmat, Gyömöre, Kajárpéc,Kisbabot, 
Gyõrszemere, Mérges, Mórichida, Rábacsécsény, 

Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Sobor, 
Szerecseny, Tényõ és Tét) érint, melyek 
összlakossága közel 19.000 fõ. 
A megvalósuló létesítmény olyan szolgáltatás 
szemléletû, az esélyegyenlõség elveihez igazodó 
intézmény lesz ,  amelyben az orvosi ,  
egészségügyi és tanácsadói szolgáltatások 
színvonala és a modern orvostechnikai és 
informat ikai  eszközök a lkalmazása  a  
kistérségben élõk életfeltételeit, életminõségét 
jelentõsen javítja.
A kivitelezési munkálatokat a MIKOLASEK 
Építõ és Szolgáltató Kft végzi. Az alapozás 
elkezdõdött, a lakosság megértését, türelmét 

k é r i k  a z  é p í t k e z é s s e l  e g y ü t t  j á r ó  
kellemetlenségek miatt.
A munkálatok várható befejezési ideje 2011. 
március 15.
Az alapkõletételt követõ lakossági fórumon 
Wawrzsák Zsolt, a Téti Kistérségi Gyógyítóház 
Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetõ igazgatója 
elmondta, hogy a járóbeteg-szakellátás 
keretében, folyamatos szolgáltatást fog nyújtani, 
a hét minden napján belgyógyászat, sebészet 
r e u m a t o l ó g i a ,  n õ g y ó g y á s z a t  é s  
gyermekgyógyászat szakrendelés lesz. A hét 
több napján fül-orr gégészet, szemészet, 
bõrgyógyászat, ideggyógyászat, urológia, 
reumatológia és pszichiátria is mûködni fog.
Diagnosztikai  szolgáltatások közül a 
laboratóriumban: a betegek számára kialakított 
váróban gyors és szakszerû vérmintavétel, a 
képalkotó diagnosztika területén: röntgen és 
ultrahang diagnosztikai vizsgálatok lesznek az 
intézményben. A digitális képfeldolgozás és a 
pontos diagnózis segíti a háziorvost és a 
szakorvost, ill. a kezelõorvos munkáját. A 
lekötött óraszám és az új géppark biztosítani 
fogja, hogy a kivizsgálás helyben történjen. 
Speciális klinikai rendszer lehetõvé teszi, 
telemedicina kihasználását, a távdiagnózis, a 
távleletezés a diagnosztikus konzílium 
bevezetését a szakorvos távolléte esetén is. Az 
aktív fekvõbeteg szolgáltatásokat kiváltó 
nappali kórház több szakterületen nyújt ellátást, 
munkanaponként 6-8 órában. Figyelembe véve a 
helyi szükségleteket és a demográfiai és 
népegészségügyi mutatókat, az ellátási terület 
nagyságát, az intézmény egészének tervezett 
szakmai struktúráját, az emeleti blokkban egy 2 
ágyas nappali kórház részleg fog majd mûködni, 
amely lehetõvé teszi, hogy kórházi tartózkodás 
nélkül, néhány órás felügyelet mellett a 
lakhelyhez közeli helyen  kapjanak ellátást az 
arra rászorulók.
A terápiás szolgáltatások a rendelõintézet 
szakmai összetételéhez igazodva lesznek Urna tartalmaUrna tartalma lezárt urnalezárt urna

Példaértékû összefogás 
az I. téti gyermeknapért
Példaértékû összefogás 
az I. téti gyermeknapért

Passió ürügyén....
Országos siker

Passió ürügyén....
Országos siker

Önkormányzati hírek
Az Idõsek Napközi 

Otthonában

Önkormányzati hírek
Az Idõsek Napközi 

Otthonában

A segítség mindig 
közel legyen
Ajándékok a 
múzeumnak

A segítség mindig 
közel legyen
Ajándékok a 
múzeumnak

Csizmazia Petra 
Apácai-díjas lett

A svédországi 
adományokról

Második helyezés a 
katasztrófavédelmi 

versenyen

Levél a felhõk fölé ...

Csizmazia Petra 
Apácai-díjas lett

A svédországi 
adományokról

Második helyezés a 
katasztrófavédelmi 

versenyen

Levél a felhõk fölé ...

Dackorszak, avagy ki 
itt a családfõ?

Dackorszak, avagy ki 
itt a családfõ?

2010. júniusi 
bûnmegelõzési hírlevél

Köszönet

2010. júniusi 
bûnmegelõzési hírlevél

Köszönet

Búcsúzó Nyuszik
Pedagógusnap és 

Tanítók fája koszorúzás

Búcsúzó Nyuszik
Pedagógusnap és 

Tanítók fája koszorúzás

Téttõl Mohácsig

Emlékek

Téttõl Mohácsig

Emlékek

Unokák és nagyik
Harminc éve végeztek

Unokák és nagyik
Harminc éve végeztek

Sikerült, miénk  
a bronzérem!

Sikerült, miénk  
a bronzérem!

folytatás a 3. oldalonfolytatás a 3. oldalon



Szülõföldem l Téti Híradó2 2010. Nyár

Példaértékû összefogás az I. városi 
gyermeknapért

Elmondta dédelgetett ötletét elõször a családjának, az 
apuka (Varga Miklós Zsolt) azonnal a kezdeményezés 
mögé állt. Két ember nem kevés, de nem elég a 
megvalósításhoz. Ketten összehívták azokat az 
embereket, akikre úgy gondolták, számíthatnak. No, 
ekkor már nem volt olyan egyértelmû a dolog. A sok 
ember ahány volt, annyifélét szeretett volna. 
Összejöttek egyszer, aztán még egyszer, újra 
átgondolták a lehetõségeket. Körbejárták minden 
oldalról a témát, megrágták többször is. Mikor 
harmadszorra ültek össze, már kevesebben voltak, csak 
azok jöttek el, akiknek tetszett a dolog. A lelkes csapat a 
gondolathoz egyre több ötletet gyûjtött össze, már 
alakultak a felelõs személyek is. Aztán lassan, lassan 
minden összeállt. Elkészültek a rendezvény 
helyszínrajzai, a toborzó plakátok, meghívók, 
regisztrációs kártyák, pontgyûjtõ lapok. Minden 
tevékenységnek összeállt a megvalósító csapata, a 
szükséges eszköz igénye. Támogatók, szponzorok 
fizettek a gyermeknap javára nyitott számlaszámra, 
hiszen a lelkesedés nem elég, finanszírozni is kell 
valamibõl az álmokat. Az idõfelelõs is mellénk állt, 
talán ennyire nem is kellett volna. A várva várt nap 
délelõttjén az utolsó simítások: sátrak felállítása, padok, 
székek helyszínre szállítása, tereprendezés. Délután egy 
óra: gyülekeznek azok, akikért ez a sok hûhó volt, a 
gyerekek és kísérõik, a szülõk. Egyre többen jönnek. A 
kezdeti bizonytalan vizsgálódások (melyik játékot 
válasszam), bátortalan szemlélõdés után mindenki 
játszik: gyerekek, szülõk, nagyszülõk, és természetesen 
a rendezõk is. Készülnek a fejdíszek, sárkányok, forgók, 
papírhajók, festik az üvegeket, átkelnek a mocsáron, 
kötelet húznak, ügyességi játékokat játszanak, szebbnél 
szebb arcot festenek, a színpadon különbözõ mûsorokat 
néznek  (majore t t ,  fúvószene ,  sza lon tánc ,  
divatbemutató, karaoke), a tûzoltók bemutatót tartanak, 
emelõkosaras autót próbálhatnak ki a vállalkozó 
szellemû gyermekek, a lehetõségeknek se szeri, se 
száma. Estére elfáradnak a gyerekek, a szervezõk. De 
mindenki boldog, elégedett: a gyerekek ezért, mert 
róluk szólt a délután, a szervezõk azért, mert 
fáradtságukat feledtette a több mint 400 gyermek 
csillogó, hálás tekintete. Az anyuka álma megvalósult. A 
kezdeti kétkedõk is elismeréssel gratuláltak a nap végén 
és közösen jutottak arra a megállapításra, hogy szuper a 
kezdeményezés, valamint a közös összefogás 
eredményesnek bizonyult. Városunk lelkes közösségei 
ismét bebizonyították a jó ügy, igenis összehozza az 
embereket és tettre sarkallja õket. A kitûzött cél 
maradéktalanul megvalósult, mondhatjuk itt a vége, 
fuss el véle. De nincs vége, mert jövõre biztos vagyok 
benne, hogy újra megrendezzük a városi gyermeknapot.

Akik nélkül az I. Téti Gyermeknap nem jött volna létre
Szervezõk és támogatók: Ackermann Tamás, Bagarus Gáborné, 
Baresz Papír, CBA, COOP Zrt, CTC 98. Kft (YAN Kinai üzlet), 
Csillagfény Majorette Egyesület, Diabetes Klub, Együtt-
Egymásért Egyedülélõk és Nyugdíjasklub Egyesület, F.S.I. és I. 
Kft, Gazdabolt, Hajnalcsillag Dalkör, Hagyományõrzõ Egyesület, 
Idõsek Napközi Otthona ellátottjai, Károlyi Ferenc, „KISDEÁK” 
Játszóudvar, Kisfaludy Károly ÁMK, Kiss-Grandli Bt, Kovács 
László, Kövecses Lajosné, KRÁN Kft, Kukorelli Tibor, Lang 
Ferenc, Magyar Vöröskereszt Téti Szervezete, Máltai 
Szeretetszolgálat, Mohai és Mohai Bt, Mokka Cukrászda, Nagy 
Mihály, Õsze Árpád, Palatia Nyomda és Kiadó Kft, Pedró Pékség, 
Pityesz Bt, Polgárõr Egyesület, Postagalamb Egyesület, Rábaparti 
Lovasklub SE, Rendes Róbertné, Segítõ Kéz Egyesület, Tét Város 
Önkormányzata, Tét Város Tûzoltó Egyesülete, Téti Ifjúsági 
Fúvószenekar, Téti Gyermekekért Alapítvány, Téti Gyermekek 
Testi és Szellemi Fejlõdéséért Alapítvány, Téti Sokoró FC, Téti 
Takarékszövetkezet, Téti Természetvédõ Egyesület, Tóth Árpád, 
United Way Kisalföld Alapítvány, Veterán motorosok, Zsuzska 
Esküvõi Ruhakölcsönzõ

a szervezõk nevében:  Fodor Pálné

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy anyuka 
(Vargáné Bandi Mária), aki gondolt egy nagyot: civil 

szervezetek összefogásával valósítsunk meg városunkban 
egy olyan gyermeknapot, amilyen még nem volt. A 

gondolatot tett követte.
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Horváth Endre

alkalmasak komplex fizio- és mozgásterápiás 
beavatkozások nyújtására. Nagyon fontos, hogy 
a projektnek része,  az otthoni szakápolás a 
kistérségben, amely lehetõvé teszi, hogy a 
b e t e g e k  a z  o t t h o n i  k ö r n y e z e t b e n  
gyógyulhassanak. A hospis ellátásra szoruló 
betegek családi  környezetben mél tó  
körülmények között lehetnek és így testi 
pszichés és mentális javulást érhetünk el. 
Lényeges, hogy az ellátás szervezés nagyon 
fontos funkciója lesz az épületnek, ahol a beteg- 
utaknak megfelelõen lesz a betegek áramlása. 
Az egészségfejlesztés központjaként a 
kistérségi házban szûréseket, különféle 
tájékoztató elõadásokat tartunk, ami az egészség 
kultúra javítását célozza és felvilágosító 
programokkal az egyén egészségfejlesztését 
segíti. Fontos, hogy az épületben opcionális 
szolgáltatásként gyógyszertár, optikai üzlet, 
gyógyászati segédeszköz bolt és büfé is 
mûködni fog majd. A projekt megvalósulása 
esetén jelentõsen javul a téti kistérség 
lakosainak egészségügyi szolgáltatáshoz jutása. 
A Téti Kistérségi Gyógyítóház mûködése a jövõ 
egészségügyi ellátórendszerének olyan büszke 
példája lesz, ahol a térség meghatározó 
intellektuális központja gyógyító mûhelye 
összekapcsolódik mindazon partnerrel, akik 
számára legfontosabb kincs az ember és az 
emberek egészsége.

folytatás az 1. oldalrólfolytatás az 1. oldalról Passió ürügyén…
A szocializmus éveinek egyik szlogenje így hangzott: Emberek: fogjuk 
meg és vigyétek! Ennek hatása a mai napig tart társadalmunkban. Ez 
persze nem mindig és nem mindenhol volt, s van így. Az 50-es években a 
civil szervezetek megszüntetésével, a közösségek széthulltak, kiveszett az 
emberekbõl a tennivágyás, a kezdeményezõ készség. Ausztriában az a 
falu, amelyik nem tud kiállítani egy fúvószenekart, az nincs is rajta a 
„térképen”. 50-60 évvel ezelõtt minden magyar falu, amelyik adott 
magára, nagypénteken és virágvasárnap elénekelte a katolikus 
templomokban a passiót. Minden csodálatom azon kántortanítóké, akik 
betanították a passiókat. Életem egyik maradandó élménye, ahogy 
szülõfalumban az egyszerû, kottát nem ismerõ parasztemberek 
elénekelték Jézus szenvedéstörténetét, a kórusokat pl. négy szólamban. 
Minden évben meghallgatom Bach passióit - nagy mûvészekkel -, de 
számomra a gyerekkori emlék, élmény a meghatározó. Zengett az 
énekszótól a templom pl. az éjféli misén, a temetéseken szinte mindenki 
énekelt. Azóta sokat változott a világ, hogy elõnyösen-e, abban nem 
vagyok biztos. A munka könnyebb lett, (már akinek jut) de az emberek 
boldogabbak nem lettek. A szocializmus a tömegektõl elvette az Istent, de 
helyette nem adott semmit. A 90-es években beköszöntött új világ jólétet 
ígért, de csak keveseknek jutott a mammonból, a tömegeknek a 
kilátástalanság maradt.
Mindezek azért jutottak eszembe, mert több évtizednyi kihagyás után 
Téten ismét felhangzott virágvasárnap a passió. Gyõrújbaráton, ahol 
szintén megszakadt a passióéneklés hagyománya, az idén már 19. 
alkalommal adtuk elõ. Már évek óta terveztem, s végre találtam két olyan 
jó hangú, kottát olvasó fiatalt, akik az evangélista és Jézus nehéz, hosszú 
szólamainak eléneklésére képesek Téten. Nekik a kottát már tavaly 
húsvétkor odaadtam, s bizony nagyon sokat dolgoztak azóta vele. 
Mindketten nagyszerûen megbirkóztak a nehéz feladattal! Az egyéb 
szólista szerepekre, kóruséneklésre személyesen kértem meg 
zeneiskolásokat, zenekarosokat, azok szüleit, s más ismerõsöket. 
Mindenki igent mondott, s így kb. 30-n énekeltek az alkalmi kórusban, 
négy szólamban, kiválóan. Öröm volt nézni, ahogyan szülõk, gyerekek, 
sõt nagyszülõk is együtt énekeltek. Miután Barátin négy zenész 
(nagy)családra épül a passióéneklés, az is feltûnt, hogy itt is egy-két 
gyerek kivételével, szintén nagycsaládokból érkeztek. Itt, nyilvánosan is 
köszönetet mondok mindenkinek a lelkes, színvonalas éneklésért. 
Feltûnt, hogy a hívek csendben, áhítattal hallgatták a rég nem, vagy soha 
nem hallott passiót.
Gyermekkoromban hazafelé menet mindig azon tanakodtunk, hogy az 
egyes szerepeket kik énekelték. Most elárulom, jövõre már találgatható 
lesz.
Evangélista: Bakos Dóra, Jézus: Deák Péter, Pilátus: Egyházi Tamás, 
Júdás: Bakos Gábor, Fõpap: Antal István, Péter: Kereszt Kálmán, I. 
Szolgáló: Csécs Enikõ, II. Szolgáló: Bakos Gáborné.
Az egyik fõszereplõrõl külön is szeretnék szólni. Nem hiszem, hogy 
valahol is egy 15 éves fiatalember énekelte volna Jézus szerepét (basszus 
szerep), hiszen ebben a korban a fiuk mutálnak, még beszélni se szívesen 
beszélnek, énekelni pedig végképp nem szeretnek. Ha mégis énekelte 
volna valaki, akkor azt mondom, ilyen jól biztosan nem. Olyan 
nyugalommal, méltósággal, tisztán énekelte szólamát, mintha hivatásos 
énekes lenne.
Nagyon örülök, hogy komoly összefogással sikerült megtanulni a passiót, 
s remélem, ami egyszer megtörtént, az szokássá válik, s mindig lesznek 
olyanok, akiknek a passió eléneklése fontos lesz. Szent Ágoston azt 
mondta: Aki énekel, kétszer imádkozik. Az a 10 éves gyerek, aki a 70 éves 
nagypapájával most együtt énekelt, remélem még 60 év múlva is énekli a 
virágvasárnapi passiót. Adja Isten, hogy a passió zárómondatát Jézusról, 
jövõre és a következõ évtizedekben egyre többen megértsék és hittel 
énekeljék: „Valóban Isten Fia volt ez!” Steszli TiborSteszli Tibor

Országos siker

A X. Országos Zeneiskolai Kürtverseny 
döntõjét - a hagyományoknak megfelelõen – az 
idén is Kisújszálláson rendezték meg. Ezen a 
versenyen Csizmazia Dávid, szép hangon, 
kiváló muzsikálással elsõ díjat nyert.
Negyedik alkalommal vettek részt a zeneiskola 
tanulói a három évente megrendezésre kerülõ 
verseny döntõiben, s eddig 3 elsõ és 1 második 
helyezést értek el.

Gratulálunk!



Az Idõsek Napközi Otthonában 
az utóbbi hónapok is mozgalmasan teltek. Áprilisban a húsvétra 
készültünk. Mindenki az unokájának meglepetést készíthetett. 
Sokat énekeltünk, új dalokat tanultunk. Komoly fejtörõt, 
kvízjátékot, szójátékot, természetvédelmi totósorozatot oldottunk 
meg. Anyák napján megemlékeztünk az édesanyákról és a 
nagyanyákról. Gyermeknapra egy bábjátékkal készültünk az 
óvodás gyerekeknek. Sokat gyakoroltunk rá. Az idén a süni 
csoportban voltunk. A májusfa döntésre hivatalosak voltunk az 
óvodába, ahova tûzoltó autóval érkeztünk. A gyerekeknek egy kis 
meglepetés játékot is vittünk. Az évzáró elõtt még meghívtuk az 
ovisokat egy közös játékra az INO udvarára.
Fontosnak tartjuk a generációs kapcsolatok építését, azt látjuk, hogy 
ezek a programok örömet okoznak mind az idõseknek, mind a 
gyerekeknek. 
Köszönjük, hogy az óvoda dolgozói partnerként segítik 
munkánkat. INO dolgozói és ellátottjai
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Ö n k o r m á n y z a t i h í r e kÖnkormányzati  hírek
Tét város önkormányzat képviselõ-testülete
 2010. február 04-én megtartott nyilvános ülésén  
az alábbi határozatokat hozta:
-  a  „ G y õ r s z e m e r e  é s  T é n y õ  t e l e p ü l é s e k  
szennyvízcsatornázása, az összegyûjtött szennyvizek 
átvezetése a téti szennyvíztisztító telepre, a téti 
szennyvíztisztító telep korszerûsítése és bõvítése Tét és 
Gyömöre önkormányzataival együtt” elnevezésû KEOP – 
7.1.2.0/1F-2008-0240 azonosítószámú pályázat kapcsán 
hozzájárult a „Gyõrszemere és Tényõ települések 
szennyvízelvezetésére, a téti szennyvíztisztító telep 
bõvítésére, korszerûsítésére létrejövõ Önkormányzati 
Társulás” megalakulásához és egyben elfogadta az 
Önkormányzati Társulás megállapodását.  
- a kiegészítésekkel együtt elfogadta a 2010. évi I. félévre 
vonatkozó munkatervet. 
- a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi és 
személyi térítési díjaival kapcsolatos rendelet elõkészítéséhez 
úgy határozott, a személyi térítési díj nem haladhatja meg az 
i n t é z m é n y i  t é r í t é s i  d í j  ö s s z e g é t .  
Az intézményi térítési díj összege: 500 Ft/ fõ/nap 
Tét város önkormányzat képviselõ-testülete rendeletben 
határozta meg az étkezési térítési díjakat. Óvodai térítési díj: 
350 Ft/nap, napközi (iskola) 390 Ft/nap, menza (ebéd-
gyermek) 310 Ft/nap, felnõtt 550 Ft/nap és elfogadta a 
polgármesteri hivatal 2009. évi munkájáról szóló beszámolót. 
Megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2010. évre 
vonatkozó „Közfoglalkoztatási tervet”.
A képviselõ-testület felkérte a Polgármestert, hogy a Magyar 
Államkincstárhoz és a Nyugat-dunántúli Regionális 
Munkaügyi Központhoz nyújtsa be a „Közfoglalkoztatási 
tervet” a közcélú foglalkoztatás finanszírozása érdekében.
Tét város képviselõ-testülete tárgyalta Tét város 
költségvetését.
Döntött arról, hogy a bölcsõdék és a közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok 
beszerzéséhez kapcsolódó, központosított elõirányzatból 
származó támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl 
szóló 1/2010. (I. 19.) ÖM rendeletre Tét Város Önkormányzata 
pályázatot nyújt be a Kisfaludy Károly Általános Mûvelõdési 
Központ – Napközi Otthonos Óvoda Tét (9100 Tét, Debrecen 
u. 1.), óvodai intézmény kapacitásbõvítésre, a meglévõ épület 

bõvítése. (A pályázat nyert, az óvoda bõvítése megvalósul!)
2010. február 24-én megtartott nyilvános ülésén:
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta, 
hogy a közalkalmazottak és a köztisztviselõk a 2009. évnek 
megfelelõ összegû juttatásokban részesüljenek a 2010. 
évben is. 
Elfogadta Tét Város Önkormányzat 2010. évi költségvetését.
Rendeletet alkotott a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások intézményi és személyi térítési díjairól.
2010. április 27-én megtartott nyilvános ülésén
Tét város önkormányzat képviselõ-testülete döntött arról, 
hogy támogatásban részesíti a 2010-es költségvetési év 
terhére a téti civil szervezeteket a következõk szerint:Téti 
Sokoró FC 600, Polgárõr Egyesület 200, Ifjúsági 
Fúvószenekar 600, Magyar Vöröskereszt Téti Szervezete 40, 
„Együtt-egymásért” Egyedülélõk és Nyugdíjasklub 
Egyesület 90, „Csillagfény” Majorette Egyesület  150, Rába 
Parti Lovasklub SE 40, Hagyományõrzõ Egyesület 90, 
Hagyományõrzõ kézmûves szakkör 30,  Életet az éveknek 
Nyugdíjasklub 90, Máltai Szeretetszolgálat Téti csoportja 
30, Karsay Sándor Alapítvány 40, Téti Fiatalok Szellemi és 
Testi Fejlõdéséért Alapítvány 50, Segítõkéz Egyesület 30, 
Hajnalcsillag Dalkör 150, Tét Város Tûzoltó Egyesülete 570, 
Téti Kézilabda SE 200. (az összegek ezer forintban értendõk) 
Összesen 3 millió forint.
Tét város önkormányzat képviselõ-testülete elfogadta Unger 
Ferenc könyvvizsgáló véleményét a 2009. évi beszámolóról. 
Rendeletet alkotott az önkormányzat 2009. évi költségvetési 
zárszámadásáról.
Elfogadta az iskola fûtéskorszerûsítésérõl szóló tájékoztatót, 
a kivitelezési munkákba beleegyezett a tartalék keret terhére, 
a kivitelezést a saját dolgozók végzik el.
A képviselõ-testület felhatalmazta TKSÖTT Szociális 
intézményvezetõt, hogy pályázatot nyújtson be a Tét-
Szentkút tanyagondnoki szolgálatra. 
Elfogadta a Rockfesztivál elõterjesztett, írásban kiosztott 
programtervezetet és jegyárakat, egyben meghatározta a 
rendezvény megrendezésének feltételeit.
Tájékoztató hangzott el az I. Téti Gyermeknap szervezésérõl. 
Tét város önkormányzat képviselõ-testülete úgy határozott, 
hogy az I. Téti Gyermeknap elnevezésû rendezvényt 
támogatja. 



Szülõföldem l Téti Híradó2010. Nyár 5

2005 júliusától mûködött/mûködik a téti kistérség területén a 
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, mint szociális alapellátás. A 
mûködtetõ többször nevet váltott, de a diszpécserközpont, a 
kivonuló szolgálat és a gondozók személye nem változott. 5 éve 
ugyanaz a szakmai team végezte a feladatát szívvel-lélekkel, 
legjobb tudása szerint. Munkájukat ezúton is szeretném 
megköszönni. 
Az új rendszer szerint- ami, teljesen üzleti alapú- a kistérség 
területén régi ügyfeleknek 2000 Ft, új ügyfeleknek pedig 2500 Ft a 
készülék havonta.

Ki kérheti? Aki úgy érzi, hogy a 
rendszertõl biztonságosabbak 
lesznek mindennapjai, vagy 
szánhatják ajándékként az idõsnek, 
betegnek. Fizetheti gyermek, 
rokona. Nincs korhoz és családi 
ál lapothoz kötve.  Sõt még 
bûnmegelõzésként is használható, 
h a  a  h á z r a  k i t e s z i ,  h o g y  

távfelügyelettel felszerelt.
Akinek kérdése van, vagy a készüléket már nem igényli akkor a 
következõ telefonszámon kap felvilágosítást: Kéri Balázs 06-30- 
573-1035, Szalai Lászlóné: 06-20-564-5687

A jelzõrendszer „állandó (7/7; 0-24h idõtartamra) biztosítja a 
HelpBox® rendszer használatát, amely magában foglalja a 
jelzõkészüléket, a hozzátartozó jelzõgombot (jelzõgombokat), a 
mûködéshez szükséges tápegységet, a rendszeres karbantartást, 
szükség esetén a cserét. „
A gomb megnyomása után jelentkezõ hang megnyugtatja az 
ügyfelet, hogy a megfelelõ segítséget megkapja és közben már 
intézkedik is. Sok esetben egy beszélgetés és kedves, de szakszerû 
megnyugtatás is elég, hogy az ügyfél azonnali problémája 
megoldódjon.
Sajnos a Téti Kistérségben ezt az egy ellátási formát lehetett 
egyenlõre kialakítani, ami a hétvégéket, ünnepeket is magába 
foglalja. Szoros együttmûködés alakult ki a szociális 
ellátórendszeren kívül mûködõ más szolgáltatókkal is. Köztük a 
Hospice Szolgálattal, a házi betegellátással. Aki a jelzõrendszeren 
keresztül kér segítséget természetes, továbbkísérjük a kialakult 
problémáját és más hosszú távú segítséget is felajánlunk. 
Jövõbeni terv a helyi vállalkozók bevonása /villanyszerelõk, 
vízvezeték szerelõk stb./, hogy a házkörüli és házban elvégzendõ 
feladatok, esetleges azonnali beavatkozások is gördülékenyebben 
megoldhatók legyenek. 

 Szalai Lászlóné volt vezetõ gondozó

Ajándékok a múzeumnak
Az utóbbi idõben újabb, jelentõs mennyiségû tárggyal gazdagodott gyûjteményünk. Szente Istvánné, rábacsécsényi lakos számtalan 
üveget, boros, likõrõs készleteket, porcelántárgyakat, textíliákat, valamint egyéb használati tárgyat ajándékozott nekünk. Köszönjük 
felajánlását. Zömmel ezekbõl a tárgyakból nyílt kiállítás, mely megtekinthetõ a múzeum nyitvatartási idejében, elõzetes bejelentkezés 
esetén más idõpontban is.

Felhívás!
Az „Életet az éveknek” Nyugdíjas Klub kezdeményezésére az év végén „Azok a régi szép idõk II” kiállítást szeretnénk összeállítani, 
elsõsorban régi konyhai eszközökbõl. Kérjük a tétiek segítségét, aki adna – ha csak kölcsönbe is a kiállítás idejére – 1-2 tárgyat, jelezze 
Balassáné Irma néninél, vagy a Mûvelõdési házban. Ha szükséges, érte megyünk. 
A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan képeslap kiállítást tervezünk,  karácsonyi üdvözlõ lapokból.
Kérjük, nézzenek körül a fiókok mélyén, járuljanak hozzá, hogy tervünk valóra válhasson.
Ihász István téti képeslap gyûjteménye most is a múzeumban látható, de nem teljes. Örülnénk, ha ez a gyûjtemény kiegészülne olyan 
téti képeslapokkal, ami még hiányzik.
A tétiek közül is sokan fontosnak tartják, hogy megõrizzük múltunk emlékeit. Használati tárgyakat, iratokat, dokumentumokat kaptunk 
már eddig is.
Köszönettel tartozunk mindenkinek az eddigi adományokért, hogy bármilyen módon, akár 1-2 darabbal is hozzásegítenek 
bennünket a helytörténeti gyûjtemény gyarapításához. 

A múzeum nyitva tartási ideje: csütörtök 14-16 és vasárnap 9-11.
Langné Balázs Ilona
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Az Apáczai-díjat az Apáczai Kiadó alapította a 8. évfolyamot 
legeredményesebben elvégzõ tanulók részére.
Iskolánkból a díjra Csizmazia Petra 8. osztályos tanuló pályázott. 

Petrának sok feladatot kellett megoldania, 
és ápr. 14-ig a Kiadó címére elküldenie. A 
pályázati anyag a következõkbõl állt:

1. Bemutatkozás.
2. Választott téma kidolgozása. 

Tanulónk anyanyelvünk 
sajátosságairól, szépségérõl 
készített elemzést.

3. Értékelte Apáczai Csere 
János pedagógiai életmûvét.

4. Leírta gondolatait, érzéseit a 
Himnuszról.

5. Beszámolt az Erdélyben 
t ö l t ö t t  f e l e j t h e t e t l e n  
napokról.

Petra minden szempontból megfelelt a 
pályázati kiírásnak. Tanulmányi átlaga a 
felsõ tagozatban is kitûnõ. Magatartása, 

szorgalma példás, a közösség életében aktívan részt vesz.
Évek óta tagja a Téti Csillagfény Majorette Egyesületnek. Harmadik 
osztályos kora óta klarinétozik, négy éve pedig a Téti Ifjúsági Fúvószenekar 
nagyszerû zenésze.
Szeret sportolni, több éve az iskola kézilabda csapatát erõsíti. Keresi a 
kihívásokat, ezért is vállalkozott a pályázati feladatok megoldására. 
Sikerrel. A szakértõ zsûri az ország minden pontjáról érkezett munkákból az 
övét találta a legjobbnak. Minden sikeres ember mögött állnak támogatók. 
Petrát osztályfõnöke és magyar tanára, Lappints Árpádné segítette, így a 
tanítvány a jók között a legjobb lett.
Az Apáczai-díjat és a harminezer forintot a tanévzáró ünnepélyen az iskola 
igazgatója adta át a tanulónak.
Szívbõl gratulálunk Csizmazia Petrának és Lappints Árpádnénak. 
További sok sikert kívánunk.
Az iskola pedagógusai és tanulói nevében:       Rendes Róbertné

Csizmazia Petra 8. osztályos tanuló 
Apáczai-díjas lett

Második helyezés a katasztrófavédelmi 
versenyen 

Április 22-én iskolánk három csapattal vett részt a 
területi polgári védelmi versenyen Gyõrben, a 
Magvassy Mihály Sportcsarnokban. A felkészülés 
már hetekkel korábban elkezdõdött, melyet 
Böröczki Kálmán és Kereszt Kálmán irányított és 
segített. Köszönjük munkájukat. 
A versenyen a diákok elméleti és gyakorlati 
feladatokat oldottak meg játékos keretek között. 
Volt köztük tesztkitöltés, elsõsegélynyújtás, 
akadálypálya teljesítése, homokzsáktöltés, célba 
lövés, tûzoltás. A diákok nagyon jól szerepeltek. 
Hunyadvári Klaudia, Kukorelli Brigitta, Tóth 
Dóra és Viszló Richárd csapata 2. helyezett lett. A 
többiek is a középmezõnyben végeztek. Tanulóink 
véleménye a versenyrõl: Jó volt az egész nap. A 
felkészülés során sokat tanultunk. Jövõre is ott 
leszünk, mert nyerni akarunk.
Gratulálunk a csapatoknak és a felkészítõknek. 
További sok sikert kívánunk.   Rendes Róbertné 

Levél a felhõk mögé – 
Gaál József tanár úr emlékére

Tisztelt Tanár Úr! Kedves Jóska Bácsi!
Most már csak az emlékeken keresztül 
beszélgethetek Veled. 
40 évvel ezelõtt a téti általános iskolában az 
orosztanárom lettél.
Felkészültséged, pontosságod, hivatásszereteted 
kitörölhetetlen nyomot hagyott sokunk szívében.
Te is azon pedagógusok közé tartoztál, aki nem 
csak oktatott, hanem nevelt is. A jóra, a szépre, a 
nyelvek szeretetére.
Türelmed, szigorod, emberséged ma is követendõ 
példa számomra. Neked köszönhetem, hogy orosz 
tanár lettem. Kollégaként kedvesen fogadtál, 
megígérted, hogy mindenben számíthatok Rád. 
Így  i s  l e t t .  Az  ó ra lá toga tások  u tán i  
megbeszéléseken tanácsaiddal, észrevételeiddel 
segítetted a munkámat. Köszönet érte!
Aztán közel 40 évnyi szolgálat után, 1993-ban 
nyugdíjas lettél. Ezután sem szakadtál el az 
iskolától, hiszen a volt tanítványok minden 
osztálytalálkozóra nagy szeretettel hívtak és 
vártak. És Te mindig eljöttél. Találkoztunk az 
Alapítvány 50 éves osztálytalálkozóin. 
Csodáltalak, minden arcra emlékeztél, tudtad, 
melyik diák hol ült az iskolapadban, hogyan 
tanult, milyen csínytevés fûzõdik a  nevéhez. Ma 
is eszembe jutnak köszöntõ szavaid. Boldog 
büszkeséggel meséltél lányodról, unokáidról és a 
család szeme fényérõl, dédunokádról.
Mondandódat mindig egy szép idézettel fejezted 
be.
Tisztelt Tanár Úr! Kedves Jóska Bácsi! Most ezt 
teszem én is:
„Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell.
S akit szeretünk, azt nem feledjük el.”
Búcsúzom:
Tanítványod és kolléganõd, Rendes Róbertné, Tét

A svédországi adományokról
Gyermekeink által összegyûjtött svédországi adomány sorsáról 
tájékoztatom Tét lakosságát. 
Adományként érkezett összesen 36 láda ajándék. Ebbõl az óvodába és a 
bölcsödébe 10 láda. 2 ládában kabalababák 8 ládában játékok voltak. Robi 
fiúnk 1 TV-t is küldött, melyet a reggeli gyülekezõ helyre tettek az óvó- 
nénik. A 2. osztályosoknak, akikkel testvérosztályi kapcsolatot 
szeretnének kialakítani a svédek, 3 ládában érkezett adomány. 33 
kisgyerek 1-1 táska ajándékot kapott. 
A felsõ iskolába Robi egy számítógép-monitort küldött. A kisfocistáknak 
márkás focilabdák, tornazsákok, sportruhák, dzsekik érkeztek.  A 
sportfelszereléseket, és a labdákat az iskola egykori öreg diákja Barta 
Kálmán bácsi gyûjtötte össze. Ezen kívül 20 ládában jó minõségû ruhák 
érkeztek, melyeket elõször az óvodában, majd a kultúrházban 
értékesítettünk.  A jótékonysági vásáron 124.285.-Ft gyûlt össze. 
Zita lányom kérésére a teljes összeget étkeztetésre fordítottuk. Így 10 
családban 9 óvodás és 9 iskolás gyermeknek lett befizetve az étkezése. 
A gyerekek kiválasztásánál az óvoda és az iskola dolgozói segítettek. 
Köszönöm mindenkinek az önzetlen segítséget, a pozitív hozzáállást. A 
gyermekeink már jelezték, ha segítséget kapnak az adományok 
hazahozatalában, máris elkezdik az újabb gyûjtést. 

Hegedüs László és családja
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Dackorszak, avagy ki itt a családfõ?

Ahhoz, hogy ebben a 
k a o t i k u s  v i l á g b a n  
felkészítsük gyermekeinket 
a jövõre, nevelni kell õket, 
meg kell õket tanítani 
értelmesen gondolkodni. A 
gyermeknevelés bonyolult 
vállalkozás, amelynek során 
a szülõk többsége komoly 

nehézségekkel küzd. Szülõként, pedagógusként tisztában 
vagyok vele, hogy milyen idõhiánnyal küszködik a mai 
ember. Hangsúlyozom mégis, hogy nagyon fontos idõt 
szakítani gyermekeinkre. Ha elfoglaltságaink miatt nincs 
idõnk éreztetni a gyermekeinkkel szeretetünket, 
felmérhetetlen kárt okozunk bennük.
A gyermekek bámulatos érzelmi fogékonysággal jönnek a 
világra. Édesanyjuk érzelmeire különösen érzékenyen 
reagálnak. Mivel tudásszintjük természetesen alacsony a 
világgal elsõsorban emocionálisan érintkeznek. A gyermek 
elsõ benyomásait tehát érzelmi úton szerzi. Ha egy gyermek 
elutasítónak, szeretetlennek, nemtörõdömnek és gonosznak 
látja a világot; akkor a szorongás sérülést okoz beszédében, 
magatartásában,  kapcsolatteremtési  és tanulási  
képességében. A gyermek tehát érzelmileg hiperérzékeny, 
ugyanakkor sebezhetõ is.
Minden gyermeknek van egy soha meg nem szûnõ kérdése 
szülei felé. Ez pedig így hangzik: „Szeretsz-e engem?”. A 
gyermek ritkán fogalmazza ezt meg szavakkal, többnyire a 
magatartásával kérdez. Magatartásával feltett kérdésére, mi 
szintén magatartásunkkal válaszolunk. Ha feltétel nélkül 
szeretjük gyermekünket, akkor érzi, hogy a válasz igen. Ha 
azonban a szeretetünket feltételhez kötjük, a gyermek 
elbizonytalanodik,  könnyen szorongóvá vál ik .  
Viselkedésével közli a gyermek, mire van szüksége, talán 
több szeretetre, több fegyelmezésre, több elfogadásra, több 
megértésre. Minden gyermeknek vannak bizonyos érzelmi 
szükségletei és az, hogy ezeket a szükségleteket kielégítik-e a 
szülõk szeretettel, megértéssel, megfelelõ fegyelmezéssel, 
sok mindent meghatároz. Elõször is a gyermek közérzetét, 
elégedett-e vagy dühös, búskomor-e vagy vidám. Másodszor 
befolyásolja viselkedését, engedelmes-e vagy engedetlen, 
siránkozó-e vagy jókedvû és játékos, barátkozó-e vagy 
visszahúzódó. Magától értetõdõ, hogy egy kisgyermeknek 
minél pozitívabbak az érzelmei, annál jobb a magatartása. És 
ezért természetesen a gyermekhez legközelebb álló személy, 
a szülõje a felelõs. A gyermeknevelés közben nehézségekbe 
ütközõ felnõttek mindig a gyereket okolják a bajokért. A 
gyermek viselkedését általában az teszi rosszalkodássá, hogy 
az rossz a felnõtteknek. Pontosabban a gyerek 
viselkedésének körülményei, következményei lehetnek 
rosszak a felnõtt szemszögébõl nézve.
A frusztrált, szükséget szenvedõ, zaklatott vagy boldogtalan 
gyerekek sokkal több „problémás tünetet” fognak 
produkálni, egyre több „fegyelmezési eljárást” provokálnak 
ki a felnõttekbõl. Kétségbeesett kísérletet tesznek arra, hogy 
kielégítetlen szükségleteikre gyógyírt találjanak, 
feszültségeiket csökkentsék, hogy megpróbáljanak tartozni 
valahová és fontosnak érezzék magukat másokkal való 
kapcsolataikban. Elszánt kísérletek ezek arra, hogy 
felfigyeljenek rájuk, észrevegyék õket.

Vajon minden gyerek 
passzívan enged a 
f e l n õ t t e k  
követelésének, teljesen 
e l é g e d e t t e k ,  é s  
biztonságban érzik 
m a g u k a t  a z  
e n g e d e l m e s k e d õ  
szerepében? Bizony, 
hogy nem. A gyerekek 
nem szeretik, nem 
becsülik sokra és megvetéssel kezelik azokat, akik 
korlátozni, kényszeríteni, zabolázni akarják õket. A felnõtt 
befolyás akkor hat, ha a gyerek meleg, pozitív érzéseket 
táplál a befolyásoló iránt. Szeretniük, tisztelniük kell a 
felnõttet ahhoz, hogy bízzanak bennük, meghallgassák 
szavukat, utánozzák õket. A gyerekek nem tanulnak 
azoktól, akiket nem szeretnek.  Követelményeket nemcsak 
a gyerekek elé kell állítanunk, hanem elsõsorban 
önmagunk elé! Minden megszerezhetõ tudást 
igyekeznünk kell begyûjteni magunknak, hogy adott 
helyzetben, adott problémára spontán reakcióinkat is át 
tudják hatni a készségszintre emelkedett nevelési-lélektani 
ismeretek. Hogy milyen mértékben tudunk hatni, az 
ugyanis mindennapi apró-cseprõ ügyeink megoldása 
közben, mindennapi életünk során dõl el.
Minden gyereket egyéni életében befogadásra képessé kell 
tenni, olyan emberré már gyermekkorban, aki tisztában 
van saját értékeivel, megfelelõ önbizalommal rendelkezik, 
ugyanakkor – vagy éppen ezért - nyugodt nyitottsággal 
képes a környezete hatásait befogadni, vagy egyes 
hatásokat elutasítani.
Felnõtt korunkban alapvetõ énképünk olyan, amilyenné 
gyermekkorunkban alakul.
Ha azt akarjuk, hogy a gyerek átérezze, hogy õ ehhez a 
világhoz tartozik, ennek szokásaihoz kell alkalmazkodnia, 
kezdettõl fogva kezeljük õt e világ egyenrangú részesének. 
A gyerekek felnevelése nem hasonlítható semmilyen 
feladatmegoldási mûvelethez. Nem hiszem, hogy lehet 
tárgyilagosan csak elvekkel, elhatározásokkal nevelni, 
hogy lehet tudatos felkészüléssel nekifogni, és egy adott 
pontig elvinni, végrehajtani. A nevelés a gyerekekkel való 
természetes együttélés. Ehhez a nemes dologhoz kívánok 
minden szülõnek, pedagógusnak türelmet, empátiát, 
szeretetet és jó egészséget.

Katona Imréné óvónõ, mentálpedagógus
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 A hírlevelet a megyénkben dolgozó bûnmegelõzési 
munkatársaink által megküldött - az adott hónapra vonatkozó 
tipikus bûncselekményekrõl szóló – tájékoztatók alapján 
készítjük el.  A leírt bûncselekmények egy bizonyos megyei 
te lepülésen tör téntek,  de  gyakorla t i lag bárhol  
megtörténhettek volna.
1. Sopronban a közelmúltban egy diszkontáruház elõtt 
parkoló nyitott állapotban lévõ tehergépkocsiból ismeretlen 
tettes eltulajdonította a tulajdonos övtáskáját a benne lévõ 
iratokkal és készpénzzel együtt. A bûncselekménnyel okozott 
lopási kár: 10.000,- Ft.
2. Szintén Sopronban egy késõ délelõtti idõpontban egy 
nyilvános parkolóban, ismeretlen tettes ez idáig ismeretlen 
módszerrel kinyitotta az ott parkoló sértett Volkswagen Golf 
tip. személygépkocsiját. A gépkocsi utasterében kutatást 
végzett és onnan eltulajdonított 40 euro készpénzt ill. 1 db 
lakáskulcsot.
3. Pár hete Csorna belvárosában családi háza elõtt parkolt le 
délután Fiat Uno típusú személygépkocsijával egy helyi 
lakos. Másnap reggel munkába indult volna, azonban azt 
tapasztalta, hogy a gépkocsi hátsó ajtajának zárszerkezetét 
ismeretlen eszközzel feltörte az ismeretlen elkövetõ, majd a 
csomagtartóban lévõ 1db HILTI típusú fúró-kalapácsot, 1 db 
piros kofferben lévõ tartozékokkal együtt eltulajdonította, 
mellyel a sértettnek 200.000 Ft kárt okozott.
A gépkocsi utasterében, vagy egyéb, kívülrõl látható helyen 
hagyott értékes – vagy annak tûnõ - tárgyak miatti gépkocsi 
feltörések, a "csak egy percre ugrottam be a boltba" típusú 
esetek mind azt mutatják, hogy a sértett könnyelmû 
magatartása nagymértékben hozzájárult a bûncselekmény 
elkövetéséhez. Amikor a sértett a gépkocsiját nyitva hagyja, 
gyakorlatilag tálcán kínálja értékeit a bûnözõknek. Például 
ha a csornai illetékességû sértett nem hagyta volna a nagy 
értékû szerszámait a jármûben éjszakára, akkor kisebb lett 
volna az esély, hogy Õ vált volna az elkövetõ kiszemelt 
áldozatává. 
4. Az elõzõ havi Hírlevelünkben bemutatott soproni csalásos 
esetek a feljelentések tanúsága szerint Mosonmagyaróváron 
folytatódnak! A bûnözõk sajnos két esetben is sikerrel jártak. 
Mindegyik esetben idõs embereket tévesztettek meg és 
csalták el tõlük a több százezer forintnyi megtakarított 
pénzüket. A történet a sopronival szinte teljesen azonos: a 
sértettet az otthoni vezetékes telefonján több alkalommal 
unokája keresztnevén, vagy egy ismerõse nevén 
bemutatkozva felhívta egy személy, hogy Ausztriába 
karambolozott és sürgõsen szüksége van 5-700.000,-Ft-ra. A 
telefonáló elmondta azt is, hogy az általa kért összegért egy 
barátja fog érkezni. Az idõs sértettek elhitték a történetet és 
amikor megérkezett az ismeretlen személy vagy a taxis, át is 
adták neki a pénzt. 
Kérjük, hívják fel a környezetükben élõ idõs családtagjaik, 
ismerõseik figyelmét a fenti esetekre! Tájékoztassák idõs 
rokonaikat arról, hogy ha a csalók által elmondott történet 
esne meg Önökkel, akkor valójában hogyan járnának el ebben 
az esetben – biztosak vagyunk benne, hogy nem egy ismeretlen 

taxist küldenének az idõs rokonukhoz pénzért –, illetve 
tájékoztassák õket, hogy ha hasonló hívást kapnak, akkor 
haladéktalanul értesítsék a rendõrséget. 
5. Egy sopron környéki faluban pár nappal ezelõtt a 
délelõtti órákban ismeretlen tettes egy családi ház 
udvarába a kulccsal nem zárt udvari kapun bement, és a 
lakás bejárati ajtaja mellett elhelyezett lakáskulcs 
segítségével gond nélkül a lakásból készpénzt 
tulajdonított el. A bûncselekménnyel okozott kár: 41.400 
Ft.
Nagyfokú felelõtlenség egy ház vagy lakás kulcsait a 
bejárati ajtónál elhelyezni, vagy „elrejteni”. Ha a 
tulajdonos nem tartózkodik otthon, akkor a kertkaput 
minden esetben zárják be, a lakáskulcsot pedig vigyék 
magukkal! Célszerûnek tartjuk riasztó felszerelését is, 
amely egyszeri, de hosszabb távon biztosan megtérülõ 
kiadás. Az elkövetõk általában nem szívesen bíbelõdnek a 
riasztókkal, hiszen a lehetõ leggyorsabban akarnak 
végezni. Ha még is megpróbálkoznak egy – szakszerûen 
felszerelt! – riasztóval ellátott házba való betöréssel, 
hamarosan fel kell venniük a nyúlcipõt, hiszen a riasztó 
hangos jelzéssel hívja fel a figyelmet tettükre. 

Kovács Sándor r. alezredes osztályvezetõ

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Rendõr-fõkapitányság 2010. júniusi bûnmegelõzési hírlevele 

Köszönet
Téten már hagyománya van az egészség megõrzést, és a 
gyógyítást szolgáló szakorvosi elõadásoknak. Õsszel és 
tavasszal négy – négy elõadásból álló sorozatot 
szervezünk. Igyekszünk bemutatni a gyógyítás, és a 
betegségek különbözõ fajtáit, ezért mindig más, és más 
szaktekintélyt hívunk meg elõadónak. A szervezést és a 
lebonyolítást a Vöröskereszt mellett az Együtt Egymásért 
Egyedülállók, és Nyugdíjas Klub, és az Életet az Éveknek 
Nyugdíjas Klub aktivistái végzik. A felkért orvosok 
szívesen, és minden ellenszolgáltatás nélkül vállalták az 
elõadások megtartását. Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani Dr. Kárász Tibor gasztroenterollogus, Dr. Nemes 
Tibor reumatologus, Dr. Bedö Kornélia szemész, és Dr. 
Szalai Zsuzsanna pulmanologus fõorvosoknak a 
közérthetõ, nívós elõadásokért. Egyúttal szeretnénk 
megköszönni azoknak a segítségét, akik az elõadások elõtt 
vérnyomást, vércukormérést, és egyéb szûréseket 
végeztek.                                   Zs. F.

Kaszálást (fûnyírást) vállalok!

Hívjon, megbeszéljük!

Tel.: 06/30-6280346
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Búcsúzó Nyuszik

Tíz kis nyuszi csoportos kisgyermek hagyja el ismét az óvoda kapuit, a biztonságot jelentõ 
csoportot, és a szeretõ óvónénik, dadák ölelõ karjait, mert várja õket az iskolapad. Az óvodai 
évek alatt sokat fejlõdtek, tanultak, rengeteg új élménnyel, emlékkel gazdagodtak 
gyermekeink, és a családok is. 
Örömmel emlékezünk majd a sok szép ünnepségre, az elõadásokra, a színes óvodai 
programokra. Hiányozni fognak az itt töltött évek, a sok játék, a csoportban uralkodó 
barátságos, családias hangulat, a sok-sok családi kirándulás. Büszkén mondhatjuk, hogy 
igazi összetartó kis közösség alakult itt ki, amit nagyrészt Zsóka és Nóri óvónéninek 
köszönhetünk!
Talán egész életre szóló barátságok alakultak ki gyermekeink között, és a családok 
bevonásával az óvodai életbe, a szülõk is új barátságokkal gazdagodhattak.
Most fájó szívvel búcsúzunk, még maradnánk, talán az idõ kerekét is visszaforgatnánk kicsit, 
de vár ránk sok új érdekes feladat, vár ránk a tanulás, a betûk és a számok.
Sokszor eszünkbe jut majd ez a szép idõszak, örömmel emlékszünk majd vissza, ha 
meghalljuk az ismerõs gyerekdalokat, ha ránézünk egy-egy óvodás rajzra, vagy ha kezünkbe 
kerül egy régi fotó.
Ezzel a néhány sorral, és a következõ verssel szeretnénk még egyszer megköszönni, az elmúlt 
három év munkáját az óvónéniknek!
A nyuszi csoportos ballagó gyerekek, és szüleik nevében: Varga Réka anyukája

Tóth Juli: Óvodai búcsúTóth Juli: Óvodai búcsú

A kezünkben virágcsokor,

kis szívünkben szeretet.

Megköszönjük, azt a sok jót,

amit kaptunk tõletek.

Óvó néni, jaj de sokszor

Az öledbe vettél,

Vigasztaltál, mikor sírtam,

vagy velem nevettél.

Meseország száz csodáját

megmutattad szívesen,

Nevelgettél, tanítgattál,

türelemmel, kedvesen.

Véget ér, most mese, játék,

vár reánk az iskola!

Óvó néni, Dadus néni,

nem feledünk el, soha! 

Pedagógusnap és Tanítók fája koszorúzás

Az ünnepek nélkülözhetetlenek életünkben. Lelki életünket 
erõsítik, élményt jelentenek számunkra. Ezért is tartjuk meg 
minden évben hagyományszerûen a pedagógus napot és 
immár harmadszorra a pedagógusok fája koszorúzását. A 
rendezvényen jelen voltak az aktív és nyugdíjas 
pedagógusok, valamint meghívott vendégek. Az ünnepi 
mûsorban közremûködtek: óvodás gyermekek, a KKÁMK 
énekkara és a Hajnalcsillag Dalkör. Ünnepi beszédet Boros 
Zoltán igazgató mondott.

A pedagógus nap igazi nemzetközi ünnep, annak ellenére, 
hogy országonként eltérõ idõpontokban ünneplik meg. 
Nálunk most, Törökországban novemberben, Amerikában 
május hónapban, Kínában szeptemberben. Van olyan 
ország, ahol a pedagógusok köszöntése egyben 
munkaszüneti nap.

A média hatására elterjedt téves szemlélet, miszerint a 
boldoguláshoz nem feltétlenül szükséges a tudás, még 
nehezebbé teszik munkánkat. A gyerekek motiváltsága nem 
tanuláscentrikus, ezért nekünk pedagógusoknak nagyobb 
erõfeszítéseket kell tennünk az eredmények eléréséért. Az 
iskola mindenkor értékteremtõ és kultúrateremtõ intézmény. 

A gyermeket szeretni és biztatni kell, hogy egészségesen 
fejlõdjön, s biztonságot nyújtó érzelmi környezetet kell 
teremteni számukra, melyben képességeiket szabadon 
kibontakoztathatják.
Munkánk széleskörû, az összetett tevékenységünk legjobb, 
legszemléletesebb összefoglalóját Gyergyai Albert 
fogalmazta meg: „A jó tanár nemcsak pedagógus, hanem 
kertész, filozófus, esztétikus, lélekbúvár, mûvész és 
mesterember egy személyben, s nemcsak tudását közvetíti- 
bár ez sem kevés- hanem példát ad, jellemet formál, ültet, 
gyomlál, olt és szemez, mint a kertész, életet visz a 
könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba, állandó s 
eleven hidat épít az eszmény és a mindennap, az elvontság 
és tapasztalás közé.”
Az ünnepi megemlékezés, a szûkebb közösség figyelme jó 
alkalom arra, hogy a pedagógus megkapja azt a vágyott 
társadalmi megbecsülést, amit a nemzet jövõjéért 
munkálkodva megérdemel: s nem mint a nemzet 
napszámosa, hanem mint a nemzet lámpása.
Fodor Pálné Csécs Katalin igazgatóhelyettes

Köszönetünket fejezzük ki a szülõknek, nagyszülõknek az 
adományokért, melyeket az „Ajándékkosár” címû 
mûsorunk alkalmából felajánlottak alapítványunk javára. A 
pénzt befizettük számlaszámunkra, felhasználni az alapító 
okiratunkban foglalt célokra fogjuk. a Téti Fiatalok Szellemi 
é s  T e s t i  
Fejlõdéséért 
Alapí tvány 
nevében

Fodor Pálné 
kuratóriumi 

tag
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Téttõl Mohácsig

Egyesületünk tagjai 3 napos kiránduláson vettek részt június 
elsõ napjaiban Mohácson és környékén. Több egyesületi 
tagunk jogosult üdülési csekk igénylésére alacsony nyugdíja 
miatt. Az üdülési csekk igényléshez 15.000.-Ft önrészt kell 
befizetni, annak, aki igénybe szeretné azt venni. Egy ügyes 
üzletember felajánlotta, hogy az önrész befizetését átvállalja 
amennyiben az üdülési csekket az õ panziójában használja 
fel a nyugdíjas. Meghánytuk-vetettük a dolgot, aztán úgy 
döntöttünk, hogy belevágunk a szervezésbe, lebonyolításba. 
Segítettük az igénylõlapok kitöltését, és azokat eljuttattuk a 
Pegazus Panzióba. Néhány hét után örömmel értesítettek 
bennünket, hogy 13 igénylõ kapta meg a támogatást, így õk 
anyagi ráfordítás nélkül vehettek részt a programban. 3 féle 
programajánlat közül választhattunk. 41 résztvevõvel 
indultunk. Az egyesület tagjain kívül velünk utaztak 
támogatóink, barátaink is. A három napos programért 
25.000.-Ft-ot fizettek a résztvevõk, már aki nem 
rendelkezett üdülési csekkel. Ezért az összegért autóbusz 
szállított bennünket Mohácsra, és az ottani programokra. Ez 
fedezte a két éjszakai szállás (2-3 ágyas szobákban, amihez 
fürdõszoba is tartozott) a napi háromszori étkezés a 
múzeumi belépõk, idegenvezetés költségeit. A panzió teljes 
berendezését térítésmentesen használhattuk. Ebbe 
beletartozott a wellness, fedett medence, infra-, finn szauna 
jakuzzi használata is, amit igénybe is vettünk.
Az elsõ napi programba a leutazás során beiktattuk a balácai 
római kori villagazdaság megtekintését is. Ez saját 
szervezés volt. Megcsodáltuk a kétezer éves mozaikpadlót, 
az akkori központi fûtést, és a még ma is csodálatos 

színekben pompázó falfestés-töredékeket. Fél kettõkor 
érkeztünk meg a panzióhoz, ahol üdvözölte a csoportot 
Hengl János és felesége Magdi, valamint munkatársaik. 
Ebéd következett, gyors kicsomagolás, majd mohácsi 
városnézés. Igazi lokálpatrióta idegenvezetõ mutatta meg 
nekünk nagy- nagy szeretettel, odaadással a Dunát, a várost 
és nevezetességeit: Baris József. A sok komoly és szép 
látnivaló után a Busó Múzeumot is megnéztük, ahol a hely 
szelleme tréfás kedvünket is elõhozta. Az elsõ közös 
vacsora után élveztük a szauna világot! Szombaton reggel 
„külföldre” mentünk. Horvátországba utaztunk, ahol 
Eszéket és környékét néztük meg. Regényt lehetne írni az 
élményeinkrõl! Csodálatos a város, bár néhány épület ma is 
magán viseli az elmúlt évtized harcainak nyomait. 
Gyönyörû székesegyházat láttunk, ahol magyarul 
olvashattuk Szent István intelmeit. A városnézés után a 
kopácsi arborétumba mentünk, egy felejthetetlen 
sétahajózást szerveztek nekünk. Háborítatlan természetet 
láttunk, kárókatona (kormorán) fészkelõ helyekkel. A 
batinai II. világháborús emlékmûnél csodáltuk meg ismét a 
Dunát, és emlékeztünk a háború áldozataira. A panzióban 
már várt bennünket az egy személyes zenekar. Éjfélig 
„mulattunk” a tulajdonossal és családjával, hiszen nem csak 
a 20 éveseké a világ! A takarodó után a bátrabbak még 
fürdõztek is egyet!
Vasárnap  reggel elhelyeztük koszorúnkat Kisfaludy Károly 
mellszobrán a gimnázium udvarán, amely az õ nevét viseli. 
Felemelõ érzés volt Mohácson településünk nagy 
szülöttjére emlékezni, és elénekelni a megzenésített 
szülõföldrõl szóló verset! Egy csodálatos szerb templomot 
mutattak meg nekünk, amit egy fiatalember lelkes munkája 
remélhetõleg meg tud menteni az enyészettõl. Ezután a 
csatatér helyén levõ emlékparkba mentünk. Szívszorító 
percek következtek még közel 500 év után is. Lenyûgözõ 
idegenvezetésben részesültünk itt is. Elhelyeztük a 
hõsöknek járó babérkoszorúnkat, és elénekeltük a szózatot !
Ebéd következett, majd a búcsúzkodás. Azzal az 
elhatározással, és ígérettel jöttünk el, hogy jövõre 
visszamegyünk, de 4  napos programra. Pécset nézzük meg, 
és ebben a panzióban szállunk meg, ahol nagyszerû 
emberekkel hozott össze minket a sors!

Horváth Magdolna elnök

E m l é k e k

Anyám hajnalban kelt, és nekiállt dagasztani. Hetente egyszer volt kenyérsütés, 
amikor az egy hétre való „mindennapit” kellett megsütni. Este bekészítette a 
lisztet, kovászt a dagasztóteknõbe, hogy reggelre átlangyuljon. Kemény munka 
volt a dagasztás, anyám szerint addig kellett a tésztát forgatni, gyúrni „míg az 
eresz meg nem csordul”; vagyis amíg a veríték nem kezd gyöngyözni a 
homlokán. A ledagasztott tésztát ruhával bélelt szakajtóba rakta, kelni. A 
szakajtó egy szalmából font zsompor volt. Kemencénk nem volt, ezért a helyi 
pékségbe vittük kisüttetni a kenyeret. Délután kellett menni a kisült kenyérért, ha 
anyám nem ért rá minket, gyerekeket küldött, hogy vigyük haza a kenyereket . A 
pékségben uralkodó fenséges kenyér illat azonnal elindította az éhség 
érzetünket. Alig vártuk hogy kiérjünk a pékségbõl, és beleharaphassunk a friss 
meleg kenyérbe, isteni íze volt. Mire hazaértünk, bizony igencsak fogyott a 
ropogós serclibõl. A kenyér kör alakú volt, ezért az egész széle az mind serclibõl 
állt, amit azután körbe lehetett rágni. Otthon édesanyámtól kaptuk is dorgálást, 
amiért megcsúfítottuk a szent eledelt, aminek a megszegése szertartásos volt 

nálunk. Visszaemlékezve az ízére újra nyál csordul a számba, talán innét ered a kenyér szeretete, ami a mai napig is tart nálam. Ezért 
mindennapi a „Mindennapi Kenyér” Zsolnai Ferenc
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Unokák és nagyik
Óvodánkban hagyománnyá vált a civil szervezetekkel való 
kölcsönös, jó együttmûködés. Ennek keretében az óvodai 
gyermeknapi rendezvényünkön az Együtt egymásért Egyedül élõk 
Egyesülete palacsintával kedveskedett a gyermekeknek. Ellátogattak 

az iskolába kerülõ nagycsoportosokhoz a Nyugdíjasklub tagjai a 
„Mesélõ nagyik”, akik régi történetekkel, mesékkel színesítették a 
hétköznapot. Megvendégeltük az INO-ba járó néniket, bácsikat, akik 
végignézték, hogy döntik ki az önkéntes tûzoltó bácsik az óvoda 
májusfáját, valamint a Süni csoportosoknak meséltek. Programként 
még a helyi Vöröskereszt munkatársai „játszásiból” bekötözték a 
gyerekeket.
Az idõs emberek azzal viszonozták a látogatást, hogy meghívták a 
Csiga csoportos ovisokat egy közös játékra az INO-ba.
Az óvodás gyermekek körében az iskoláskor eléréséig közös 
rendezvényeink, látogatásaink hatására alakul ki az idõsebbek iránti 
tisztelet, szeretet és megbecsülés. Csébi Melinda óvónõ

Harminc éve végeztek

2010. május 15-én zuhogó esõben, viharos szélben 
és szomorú szívvel róttuk le kegyeletünket a 
köztemetõben Gaál Zoltán és Bognár László 
sírjánál. A találkozót Kissné Polgár Csilla 
szervezte a Panzió épületében. 
Névsorolvasáskor jelen voltak: Polgár Csilla, 
Nagy Julianna, Regner Judit, Kiss Ildikó, Simon 
Zuzsanna, Hegedûs Miklós, Réberger Ferenc, 
Horváth Csaba, Pongrácz Zoltán. 
A hiányzó volt tanulók életérõl Csilla tájékoztatott 
bennünket. Tartalmas, meleghangú levelet is 
olvasott fel, amit Rónaszéki Ildikó írt. Volt 
tanítványaim az akkori 8.b osztály udvariasságból, 
tiszteletadásból jelesre vizsgáztak.
Köszönet érte szüleiknek is. 
Köszönöm a bõséges, finom vacsorát, a 
gyertyafényes tortát, a 30 éves számmal ellátott 
gyönyörû csokrot és azt, hogy Veletek 
lehettem. Kiss Lászlóné
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Sikerült!Sikerült!
Igen, sikerült! Nem volt könnyû, de közös 
erõvel,kitartással,küzdeni tudással kiizzadtuk. 
Kiizzadtuk ezt a nagyon várt érmet. Ez a bronzérem 
nagyon sokat jelent nekünk. Sokat vártunk rá, pontosan 
hat évet, de úgy gondolom megérte! Köszönettel 
tartozunk mindenkinek, aki valamilyen formában 
támogatott bennünket. A TÉTI KSE nem jutott volna el 
a III. hely megszerzéséig, ha nincsenek támogatói.
Köszönjük: Tét Város Polgármesteri Hivatalának, hogy 
hozzájárult szûkös pénzügyi keretünk megerõsítéséhez. 
Kisfaludy Károly Ált. Isk.-nak, hogy az edzések és 
mérkõzések idejére biztosította nekünk a tornatermet.
Czifrik Saroltának és édesanyjának anyagi támogatását. 
Mindenkinek, aki adója 1%-át nekünk ajánlotta fel. 
Bakos Gábornak, korábbi elnökünknek, aki jelenleg is 
tagja egyesületünknek, tagdíjat fizet. Minden 
já tékosnak  ak i  tagdí jbef ize téséve l  növel i  
költségvetésünket.
Továbbá köszönjük egész éves munkáját: Hegedüs Lászlóné 

ERIKA néninek, állandó jegyzõkönyvvezetõnknek. Demjén 
Katának, aki a pályázatírásokban jeleskedett. SZ.M. Sulibüfének 
a  t i s z t a  ö l t ö z õ k é r t ,  
tornateremért. Gellér Ferenc 
szakmai vezetõnknek. Minden 
e g y e s  j á t é k o s n a k ,  a k i  
hozzá járu l t  a  bronzérem 
m e g s z e r z é s é h e z .  
Szurko ló inknak ,  ak ik  jó  
hangulatot biztosítottak a hazai 
mérkõzéseken. Nagyon bízom 
benne, hogy a 2010-2011 évi 
szezonban is  mindenkire  
számíthatunk, sõt növekszik ez a 
támogatói létszám, további 
j á t é k o s o k ,  s z u r k o l ó k ,  
magánszemélyek, vállalkozók 
bevonásával. Kitûztünk egy célt 
2009-2010 évi bajnokságra, ami 
ha nehezen is, de sikerült. A 
következõ szezonban is mindent 
megteszünk, hogy az évzáró buli 
egyben egy éremosztó ünnepség 
legyen. Talán még fényesebb 
éremmel a nyakunkban.

Demjén Tibor elnök
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