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T i s z t e l t T é t i P o l g á r o k !

Az a kisgyermek, aki akkor lépett az elsõ 
osztályba, amikor polgármester lettem,  ma az 
egyetem vagy fõiskola hallgatója, vagy egy 
munkahelyen lát el fontos feladatot, rosszabb 
esetben írja az álláspályázatokat és egyre 
kiábrándultabbá válik.
Pedig ez „csak” 12 év, ami néha úgy tûnt, mintha 
repült volna, máskor még egy nap is olyan 
hosszúnak tetszett, mint egy egész esztendõ. Az 
emlékeket felidézve az elsõ nagyobb feladatom 
az volt, hogy a volt gépállomási házak mögött új 
árkot kellett készíttetni, mert a víz már 
veszélyeztette a családi házakat. 
A polgármesteri munkára, mint mindenre, a 
siker és kudarc váltogatásai a jellemzõk. Kérdés 
az, hogy ez milyen arányban van egymással. Van 
olyan kudarc, amelyben természetesen benne 
van a saját felelõsségem is, de számtalan az 
olyan, ami elõtt ma is értetlenül állok. 
(szélkerékpark, ipari park, hulladék udvar) 
Nagy hátránya Tétnek, hogy a település 
belterületéhez kapcsolódó földek nem 
önkormányzati tulajdonba vannak, ha ez nem 
így lenne,  ma sok esetben s ikerrõl  
beszélhetnénk. Ez a tény a fejlõdésünk hatalmas 
gátja, hiszen a befektetõkkel a tárgyalást 
közvetlen nem végezhetjük, csak az érdekeltek 
bevonásával és ez idáig egy esetben sem volt 
eredményes.
Sikernek éltem meg a várossá válást, a 
Földhivatal létesítést, a volt ÉDÁSZ épület 
megvásárlásával, az okmányiroda, gyámhivatal 
kialakítását, a múzeum megnyitását, és azt a 
tényt, hogy minden utcát sikerült felújítani. Nem 
tudtam elérni az új mûvelõdési-ház megépítését, 
pedig oly sokszor ott voltunk az ajtóban, 
mégsem engedtek be rajta. Címzett támogatásra 
bekerült a parlament költségvetési tárgyalási 
anyagába, s az utolsó döntésnél egy módosító 

javaslattal a mûvelõdési célú beruházásokat 
kihúzták. Az iskolánál az országban 12 
települést választottak ki, köztük  Tétet, hogy 
új iskolával bõvülhessen. A Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség elkészítette a terveket, 
a pályázatot , de amire ki kellett volna hirdetni 
az eredményt a felügyelõ miniszter az erre a 
célra elkülönített összeget másra elköltötte.
Ellenben elkészült egy minden igényt 
k ie légí tõ  spor tö l tözõ  és  nem kel l  
szégyenkezni a minõsíthetetlen, emberi 
használatra alkalmatlan régi épület miatt. 
Gáncsoskodás ellenére a vasvázas tárolónak 
indult tornaterembõl egy mindenki által 
elismert szép sportcsarnokot alakítottunk ki.
Nem hagytuk veszni, vagy kocsmává 
alakítani a volt TSZ. irodát, megvásároltuk, 
felújítottuk majd a Kistérség irodáiként 
mûködik ma tovább, benne más, de kistérségi 
szolgáltatást nyújtó szervezetnek is otthont 
adva.
Korszerûsítet tük minden utcában a 
közvilágítást, ahol szükséges volt ott 
bõvítettünk is. Díszkivilágítással emeltük ki a 
mûemlékeinket, ezzel is felhívtuk Tétre a 
turisták figyelmét.
Sokan már nem emlékeznek milyen is volt a 
Sós-gödör, a településünk köszönõ része, ma 
egy üzlet-ház és egy park látványa fogadja az 
érkezõt.
Az országban elõször Téten alakult Kistérségi 
Rendõrállomás az üresen álló eladhatatlan 
önkormányzati lakások helyén.
Utoljára magunkra az önkormányzatra is 
gondoltunk. Ma minden dolgozónak az 
asztalán ott van a számítógép, összekötve 
egymással. Új fedést kapott az épület és hõ 
szigeteltettük, belül pedig minden irodát 
rendbe tetettünk. Nem sokára elkészül a 
kovácsolt korlát és ezzel méltóvá válik, mint a 
város háza. 
A volt pártházból egy szép házasságkötõ-
termet alakíttattunk ki, amelyben 150 fõ 
kényelmesen elfér. Igaz most nagy szükség 
lenne arra, hogy hõ és hang szigetelt ablakot 
kapjon. A Gyõri úti iskola udvarát letér-
kövezték, bízom benne, hogy rövidesen 
felszedhetik és az új iskola udvarát díszítheti. 
Pályázatunk most van döntés alatt, bízom 
abban, végre nyerni is fogunk. Megnyertük a 
kistérséggel összefogva az Idõsek Napközi 
Otthonának a felújítására a 20 millió Ft-ot, 
2011 júniusában a nyári szünetben az idõsek 
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Kedves Téti barátaink!
A Csíkszenttamási Bálint Vilmos Általános Iskola 20 tanulója és 17 felnõtt, 
felejthetetlen napokat töltött testvér-településünkön Téten 2010 júliusában. 
Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves Téti vendégfogadónak azt a 
szeretetet, gondoskodást, amivel elhalmoztak bennünket. Külön 
megköszönjük Szabó Hajnalka tanárnõnek, Rendes Katalin tanárnõnek, és 
Hujber Tamás tanár úrnak a fáradhatatlan munkájukat, amit 1997 óta 
tanúsítanak testvériskolánk és településünk iránt. Egyben, de nem utolsó 
sorban hálánkat és köszönetünket fejezzük ki Nagy Ottó László képviselõ 
úrnak, a felejthetetlen Balatoni napokért. Isten áldását kérjük életükre és 
munkájukra, hogy még nagyon sok szeretetet tudjanak adni, és örömet 
szerezhessenek Csíkszenttamás gyerekeinek és felnõttjeinek egyaránt. 

A csíkszenttamási csoport nevében szeretettel Marika.

Hindu bölcselet!
"Nem volna szabad úgy viselkednünk másokkal szemben, ahogy az nekünk 
magunknak kellemetlen volna. Ez az erkölcs lényege.” (Mahabharata XIII. 
114.8) Véletlenül akadtam rá erre a hindu bölcs mondásra, és mélyen 
elgondolkoztatott. Ilyen frappáns egyszerû volna az erkölcs fogalmának a 
meghatározása? Lehet! Mikor azon töröm a fejemet, hogyan tudnám 
átverni, megkárosítani embertársamat vajon eszembe jut-e, hogy ha velem 
tennék ugyanezt én hogyan érezném magam? Mikor megsértek valakit, 
vajon gondolok arra, hogy ez a sértés nekem hogyan esne? Ha az 
elõnyszerzés végett legázolom embertársamat, a helyébe képzelem-
emagam? A többségnek eszébe sem jut. Eldurvult a világ! Az emberi tettek 
mozgatórugója a nagyfokú egoizmus. Én és még egyszer is csak én, ez a 
filozófia , mindenki más csak mögöttem jöhet! Ezt a mentalitást örökítjük át 
az utókorra is, mert a gyerek általában követi a szülõk példáját. Az okok 
közül legfontosabbnak tartom a megfelelés kényszerét, nekem legyen a 
legjobb autóm, a legszebb házam, és mindenem jobb és szebb legyen, mint 
másnak. Szomorúság tölt el, mikor arra gondolok - ha minden így marad - 
milyen élete lesz a gyerekeinknek, unokáinknak. Pedig alapvetõen nem 
ilyenek az emberek. Visszaemlékezve a gyerekkoromra, amikor még nem 
volt autó és semmiféle egyéb mai luxus, az emberek bár szegénységben, de 
szeretettel, megbecsüléssel voltak egymás iránt. Érdekelte õket a másik 
gondja, baja, és ha tudott segített. Nagyon szeretek beszélgetni, és a 
beszélgetéseim során rájöttem, a mai emberekben is megvan a vágy a 
szeretetre! Csak nem tudják, hogy kezdjenek hozzá! Erre kellene az 
embereket megtanítani, és nem a széthúzásra ösztönözni! 

Zsolnai Ferenc

 

További  téti eseményekrõl készült képek 
megnézhetõk a www.vk-tet.bibl.hu webcímen!

További  téti eseményekrõl készült képek 
megnézhetõk a www.vk-tet.bibl.hu webcímen!

Felhívás
A Város i  Könyvtár  
segítségüket kéri abban, 
hogy elavult - 10 éve 
pályázaton nyert- és a 
k ö n y v t á r h a s z n á l ó k  
internetezésre használt 
gépeit lecserélhesse! 
K é r j ü k ,  a z o n  
magánszemélyeket ,  
intézményeket, akik  2-
3 éves, de jó állapotban 
lévõ számítógéppel  
rendelkeznek, és azt a 
k ö n y v t á r  s z á m á ra  
felajánlanák, hogy az 
alábbi elérhetõségeken 
jelezzék számunkra.
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Horváth Endre

beköltöznek az iskolába és a szünet ideje alatt elkészül a teljes 
felújítás. Ugyanebben a kistérségi összefogásban a Magyar- 
Szlovák közös program keretében 50 millió Ft értékben 
napkollektorok kerülnek az iskolai sport-csarnok és a 
futballötözõ tetejére az energia takarékosság jegyében. 
Szeptemberre nagy erõfeszítéssel sikerült a Debrecen úti 
iskola fûtéscsöveit kicserélnünk és az épületet belül rendbe 
tenni. Ez költségvetésen kívül 2 milliónál is többe került, nem 
számolva azt, hogy a kivitelezõk a munka egy részét ingyen 
oldották meg.
Épül a Gyógyító-ház, amelynek elõkészítését teljes mértékben 
az önkormányzatunk fedezte, az önrészhez szükséges pénz 
96%-t is mi álljuk, így a közel 1.000 millió Ft-os beruházásból, 
ebbõl adóan ugyanebben az arányban Tét a tulajdonosa is a 
2011 májusban átadandó nagyszerû intézetnek. Remélem 
ezzel olyan központi szerepkör megerõsítést érünk el, mint 
amikor még járási székhely település voltunk. Az 
önkormányzat mindent megtett, hogy intézményi háttere a 
városnak és kistérségi központnak meglegyen. A közigazgatás 
területén minden helyben megoldható az adótól a 
földhivatalon át a falugazdászig, a munkaügyi ügyintézéstõl a 
különbözõ szolgáltatók kihelyezett ügyfélfogadásáig. Két 
pénzintézet áll a lakosság szolgálatára, és a legnagyobb 
foglalkoztatónk is egyre több embernek ad újból 
munkalehetõséget. 
Összefogás kell Téten a viszálykodás helyett. A viszályt 
szítókat ki kell közösíteni. Nem akarom elhinni, hogy ez a 
többre érdemes település ne tudná kivetni magából azokat, 
akik a fejlõdés gátjai, a városról kialakított kép tönkretevõi.
12 ével ezelõtt üres kasszával vettem át a polgármesteri széket, 
amit az utódomnak jelenlegi elõzetes számítások szerint 36 
millió Ft-os többlettel adok át, ami a beadott pályázatok 
megnyerése esetén az önrészt fedezi.
Mindenkinek megköszönöm, aki segítette és támogatta a 
munkámat. Szolgálatnak tekintettem azt, a köz-szolgálatának, 
amibe nem engedhettem az egyéni érdekek érvényesülését. 
Tudom ezzel sikerült ellenségeket is szerezni, de azt biztosan 
állítom, hogy szándékosan és igaztalanul senkit nem 
szándékoztam megbántani.
Szeretném és kívánom, hogy Tét fejlõdjön és gyarapodjon, az 
emberek pedig boldogan élhessenek ebben az 

É L H E T Õ    K I S V Á R O S B A N
Tisztelettel: Szabó Ferenc 1998-2010  Tét polgármestere
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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-testületének 2010. 
május 25-én megtartott nyilvános ülésén
Tét Város Önkormányzat Képviselõtestülete 
- a szóbeli kiegészítésekkel elfogadta a Kistérségi 
Rendõrállomás 2009-2010 évi munkájáról szóló 
beszámolót.
-  e l f o g a d t a  a  T é t i  K i s t é r s é g  S o k o r ó a l j a i  
Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2009. évi 
tevékenységérõl szóló szöveges beszámolót a szóbeli 
kiegészítésekkel.
- elfogadta az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló 2009. évi szöveges beszámolót a szóbeli 
kiegészítésekkel együtt. 
- az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Államreform 
Operatív Program támogatási rendszere keretében, ÁROP-
1. A.2/A-2008-0068 azonosítószámmal nyilvántartott 
projektje megvalósítása során az önkormányzati 
ügyintézési eljárások átalakításáról döntött: 
Tét Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 
felhatalmazta a polgármestert/jegyzõt az eljárások 
átalakítására, a fenti projekt keretében elkészült 
„Szervezetfejlesztési tanulmányt – Tét Város 
Önkormányzati Hivatalának Szervezetfejlesztési 
racionalizálása” és mellékleteit jóváhagyta.
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. 
június 10-én megtartott rendkívüli ülésén
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az Oktatási-
nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK 
Tét városi intézményeiben NYDOP-2010-5-3.1/A címû és 
számú pályázat benyújtásáról döntött. A pályázatban el 
nem számolható költséget az önkormányzat teljes 
mértékben saját költségvetésébõl biztosítja. Tét Város 
Önkormányzat Képviselõ-testülete a pályázat 
benyújtásához 2010, 2011 és 2012 években az 
elszámolható költségek tekintetében 34 millió Ft önrészt 
éves költségvetéseibõl biztosít.
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. 
június 29-én megtartott nyilvános ülésén
Tét Város Önkormányzat Képviselõ Testülete 
- elfogadta a Tanyagondnoki Szolgálat Alapító Okiratát, 
Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, Szakmai Programját, 
a benyújtott elõterjesztés alapján.

- a 2010/2011-es tanévben hozzájárult, hogy a KKÁMK Napközi Otthonos Óvoda csoportlétszámai 20 %-os mértékben 
eltérjenek a maximális csoportlétszámtól.
- rendeletet alkotott az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésérõl (kivonat alább)
- elfogadta Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testületének Településfejlesztési- és Rendezési Településüzemeltetési és 
Környezetvédelmi Bizottságának azon határozatát, mely alapján a Képviselõ-testület felhatalmazza Szabó Ferenc 
polgármestert, hogy minden házhoz a belvíz elvezetési teendõkrõl szóló levelet eljuttassa.
- elfogadta a KKÁMK 2009/2010-es tanévrõl szóló beszámolóját.  
- elfogadta a 2010-es évre vonatkozó Borsó László IKSB elnök által elõterjesztett Városnap rendezvényre vonatkozó 
programokat. 
- elfogadta a Kisfaludy Károly Általános Mûvelõdési Központ Esélyegyenlõségi Helyzetelemzését, a benyújtott 
dokumentáció alapján. 
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010.  július 16-án megtartott rendkívüli ülésén
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta az Esélyegyenlõségi Intézkedési tervet az alábbiak szerint:
Tét-Gyõrszemere-Mórichida-Rábacsécsény-Árpás-Rábaszentmiklós-Kisbabot-Mérges Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás az aktualizált Közoktatási Esélyegyenlõségi Helyzetelemzést és ennek alapján készült Közoktatási 
Esélyegyenlõségi Intézkedési Tervet a társulás településeinek képviselõ-testületei megvitatták.
Az itt született észrevételeket, megvitatást követõen az intézkedési tervbe beépítésre került.
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Mozgalmas nyár a Kisfaludy Károly Általános Mûvelõdési Központban
A júniusi kicsengetés után nem csendesedett el az iskola. 

Felújítási munkálatok kezdõdtek a Debrecen úti iskolában. 
Fûtéscsövek kicserélését határozta el a fenntartó. Az 
önkormányzat városüzemeltetési brigádja közmunkásokkal 
kiegészülve végezte el a feladatot. A földszinti termekben található 
földbe süllyesztett csövek kiváltása után festõk szorgoskodtak, és 
munkájuk eredményeként az alsó szinten minden helyiség, az 
emeleten pedig az ajtók újultak meg. Augusztus elején az óvoda 
konyha, végén az iskolai konyha és illemhelyek évente szükséges 
festése is megtörtént. Köszönjük a szakemberek gyors és 
szervezett munkáját, a fenntartónak a források biztosítását. 
Ugyancsak köszönet illeti a technikai dolgozóinkat, hiszen az 
utolsó napokban is azon fáradoztak, hogy rendben, tiszta 
termekben kezdhessük meg a tanítást.

Az infrastrukturális feltételek javítása mellett szakmai 
téren is több projekt megvalósítása a végéhez közeledik, illetve új 
programok kezdõdnek az intézmény életében. Többször írtam már 
a Nyugat-dunántúli Operatív Programhoz benyújtott 
iskolabõvítési pályázatról. Remélem a 2003 óta tartó folyamat a 
végéhez közeledik és sikerül megnyerni a pályázatot, hiszen a 
VÁTI szakemberei helyszíni szemle alkalmával ismerkedtek az 
alsó tagozat tarthatatlan helyzetével és saját maguk ismerték el 
néhány terem egészségtelen voltát.

Helyszíni szemlébõl nem volt hiány a továbbiakban sem: 
esélyegyenlõségi szakértõ ismerkedett a hátrányos helyzetû 
tanulók felzárkóztatási lehetõségeivel. A társulási helyzetelemzés 
elkészítése után a hiányosságok feltárása eredményeként 
intézkedési tervek megalkotása következett. A 2010/2011-es 
tanév feladata a benne foglaltak megvalósítása az integrációs 
programban résztvevõ intézmények pályázatán nyert források 
segítségével.

A harmadik helyszíni szemle a referenciaintézményi 
státusz elnyerése érdekében volt. Intézményünk több „jó 
gyakorlattal” is büszkélkedhet, ezek közül kettõt töltöttem fel az 
Edicatio Kht. elektronikus felületére, mert ezek feltételei az 
általunk választott referenciaterületnek. A „jó gyakorlatok” 
minõsítése után következett a regisztráció, fontos intézményi 
dokumentumok feltöltése és azok elõminõsítése (azt vizsgálják 
valóban tartalmazzák-e az adott elemeket). Szeptember 3-án 
kaptuk meg a határozatot arról, hogy intézményünk megfelelt a 
feltételeknek és ennek eredményeként kidolgozhatjuk és 
megvalósíthatjuk az Intézményi fejlesztési tervet, melynek célja a 
szolgáltatói feladatok ellátására történõ felkészülés. A 
referenciaintézményi tevékenységünk túlmutat iskolánk 
alaptevékenységén, a szolgáltatói szerep több elkötelezettséggel 
jár (továbbképzések, bemutató órák, szakmai mûhelyek, szakmai 
konferenciák) és a dokumentumaink áttekintésével és bõvítésével 
is jár.

2007-ben került kiírásra a TIOP-1.1.1-07/1 számú 
pályázat, amely interaktív táblák és számítógépek beszerzését 
teszi lehetõvé. Az akkor megírt pályázatot a bírálóbizottság 
támogatásra érdemesnek ítélte. Az évek során kétszer is 
változtattak a feltételeken, ezért folyamatosan átdolgoztam az 
eredeti projektet. A támogató okirat szeptember második hetében 
érkezik és indulhat a 27 milliót érõ eszközpark beszerzése.

A mozgalmas nyárt követi a mozgalmas új, 2010/2011-es 
tanév. A naptári új év elején boldog új évet kívánunk egymásnak; 
gyereknek, pedagógusnak, szülõnek még egy évkezdet adatik, 
tehát: Mindenkinek eredményes, boldog új évet kívánok.

Fodor Pálné Csécs Katalin igazgatóhelyettes

„Minden életkornak megvan a maga fontos, 
egyedülálló, teljes szerepe, feladata.
Szigorúan tilos és kártékony bármelyiket is 
feláldozni a következõ érdekében.”         (Nagy László)

2009. szeptember 1-tõl a Téti Kistérség két óvodájának 
történetében új szakasz kezdõdött.     A megtarthatóság 
és fenntarthatóság elvét szem elõtt tartva, az 5 
csoportos téti óvoda és az 1 csoportos rábacsécsényi 
óvoda fúziót kötött. Óvodánk a Kisfaludy Károly 
ÁMK szakmailag önálló intézményegységeként 
mûködik, két telephellyel, óvoda-tagóvoda 
kapcsolatban.         (A téti óvoda épületében mûködik a 
Városi Bölcsõde 1 csoportja is.)
Fontosnak tartottuk a két óvoda szakmai 
önállóságának és egyéni arculatának megõrzését, 
további erõsítését. Közös munkánk legáltalánosabb 
célja: az intézmény eredményes mûködtetése, amely 
megszervezi a gyermeki személyiség életkorának 
megfelelõ fejlesztési folyamatát.
Óvodai nevelésünk feladatai közül nagy hangsúlyt 
fektetünk: az egészséges életmód alakítására, az 
érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítására, az 
anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés 
megvalósítására.
Óvodáinkban a napirendet és a heti rendet 
folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Kötött 
idõpontok: logopédiai foglakozások, testnevelés 
foglalkozások, a heti „mozgásos nap” idõpontjai - a 
tornatermi beosztás miatt, valamint a sószoba 
beosztása.
Fontosnak tartjuk, hogy a tevékenységek között 
harmonikus arányok alakuljanak ki,  szem elõtt tartva a 
játék kitüntetett szerepét. 

„A játék a gyermek útja annak a világnak a 
megismeréséhez, amelyben most élnek, és amelyet 

továbbalakítani hivatottak.”(Gorkij)
Célunk: hogy a gyermekek napi tevékenységét a játék 
hassa át, a játékban fejlõdjön személyiségük. 
Az  augusz tus  vég i  ny i tó  neve lõ tes tü le t i  
értekezletünkön meghatároztuk a 2010/2011-es 
nevelési évünk kiemelt pedagógiai feladatait:
- Séták, kirándulások szervezésével természeti és 
társadalmi környezetünk megismerése, természet 
szeretetére, védelmére nevelés.
- A gyermekek saját és társaik testi épségének 
megóvása, a szabadban tartózkodás rendszeressé tétele 
- udvari játék, séta.
- Hagyomány õrzés- és ápolás, a magyar népi játékok, 
tevékenységi formák, és a népi szokások, néptánc 
átörökítése. Ünnepeink, hagyományszerû szervezése, 
a falu, város rendezvényein való szereplések.
- A másság elfogadása, szeretetteljes légkör 
megteremtése, melyben megismerhetjük az emberi 
együttlét szabályait és be is tartjuk azokat 
(segítségnyújtás, példamutatás, tolerancia).
-  Te h e t s é g g o n d o z á s ,  e g y é n i  k é p e s s é g e k  
kibontakozásának támogatása. Sokszínû ábrázolási 
tevékenykedési lehetõség biztosítása, rajpályázatokon 
való indulás lehetõségének a megteremtése. 
Óvoda életünket az óvodai jeles napok, ünnepek teszik 
színesebbé, gazdagabbá.                     
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A hagyományosan megismétlõdõ ünnepek biztonsággal 
töltik el óvodásainkat, élményeiket benyomásaikat sokáig 
emlegetik. A hozzájuk kapcsolódó pozitív érzelmek 
együttese - készülõdés, meglepetés, várakozás kellemes 
feszültsége, izgalma és feloldása - jelenti számukra az 
ünnepet. Számon tartjuk a néphagyományokhoz 
kapcsolódó jeles napokat, megismertetjük gyerekeinket a 
népszokások eredetével, hiedelem világával, jelképeivel. 
Igyekszünk érdekes eszközöket beszerezni, vagy megnézni 
a „múzeumban”, melyek segítségével pozitívan hathatunk a 
gyermekek érzelemvilágára. 
A csoportokon belül szervezzük a gyermekek 
születésnapjának megünneplését, adventi készülõdést, 
Lucázást, farsangi mókázást, húsvéti készülõdést, az 
édesanyák napját, évzárót. 

Közösen - óvodai szinten - ünnepeljük a Karácsonyt, 
Gyereknapot, Kisfaludy Napokat. 

Projekt napokat és projekt heteket szervezünk, melyek 
idõszakos, aktuális alkalmakhoz kapcsolódnak: A 
népmese hete, A víz világnapja, Madarak, fák napja, Föld 
napja, Május elseje – májusfa állítása, Falunap - Városnap,  
Idõsek Napja. 

Ezekben a tágabb társadalmi környezetünk tagjai is részt 
vesznek - nyugdíjasok, önkéntes tûzoltók, egyedül élõk, 
idõsek napközi otthonának lakói, a közös élmény erejével 
fokozzák a gyermekek közösséghez tartozását, a 
gyermekeink átélhetik azt is, mit jelent a nagyobb 
közösség tagjának lenni. 
Intézményünk általános jellemzõi: 
Nevelési évünk idõtartama: 2010. szeptember 1-tõl - 2011. 
augusztus 31-ig
Új gyermekek fogadásának idõpontja: Téti óvoda 2010. 
szeptember 1-tõl, Rábacsécsényi óvoda 2010. szeptember 
6-tól.
1. Személyi feltételeink:
Alkalmazottak: óvodapedagógus 11 fõ, dajka 5 fõ, 
élelmezésvezetõ 1 fõ, konyhai dolgozó 3 fõ, bölcsõdei 
gondozónõ 2 fõ,  Rábacsécsényi tagóvodában 
óvodapedagógus 2 fõ, dajka 1 fõ.
Kiegészítõ szakmai végzettségek óvodáinkban:
1 fõ nyelv-és beszédfejlesztõ óvodapedagógus, közoktatás 
vezetõ + szakvizsga, 1 fõ mentálhigiénés óvodapedagógus 
+ szakvizsga, 1 fõ fejlesztõ óvodapedagógus + szakvizsga, 
2 fõ nyelv-és beszédfejlesztõ óvodapedagógus, 
Az óvónõk önképzési, továbbtanulási kedve töretlen, e 
mellett óvodai szakmai munkaközösségeink - fejlesztõ 
pedagógiai és mentálhigiénés - keretében is gyarapítjuk 
elméleti és gyakorlati tudásunkat. 
A sajátos nevelési igényû gyermekek ellátását a KKÁMK 
alkalmazásában lévõ logopédus és gyógypedagógusok, és 
Téti Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálat utazó  
szakemberei és a GÉZENGÚZ alapítvány  munkatársai  
segítik.
Dajkáinkról elmondható, hogy mindegyikük gyerekszeretõ, 
munkájukat a csoportban dolgozó óvónõkkel összhangban, 
egymás munkáját megbecsülve, segítve végzik. Minden 
dajka rendelkezik szakirányú végzettséggel. 
A téti óvodában saját fõzõkonyhánkon készülnek az ételek. 
Az óvodások napi három, a bölcsõdéseknek napi négy 
étkezést biztosítunk.   
A rábacsécsényi oviban az ételszállítási és tálalókonyhai 

feladatokat a dadus néni végzi, a fõzés a közeli vendéglõben 
történik. 
2. Várható gyereklétszám 2010. december 31-ig.
A téti óvodában 5 csoportban a 125 férõhelyre felvett 
gyermekek száma 128. Ebbõl SNI-is (sajátos nevelési 
igényû) 3, bejáró 3 gyermek.
A rábacsécsényi óvodában 1 csoportban a 25 férõhelyre 
beíratott gyermekek száma 22, 6 bejáró gyermekük van.  A 
bölcsõdében 1 csoportban 12 férõhelyre felvett gyermekek 
száma 14,  ebbõl bejáró 2 gyermek.
A téti óvodába és bölcsõdébe Szerecsenybõl, Mórichidáról 
és Szemerérõl járnak gyerekek. A rábacsécsényi oviban 
fogadják a Körjegyzõséghez tartozó községek - Mérges, 
Kisbabot óvodás korú gyermekeit is.
3. Tárgyi  feltételeink:
A Helyi Óvodai nevelési Program megvalósításához 
szükséges eszközök és felszerelések rendelkezésünkre 
állnak, megfelelnek a kötelezõ minimális eszköz- és 
felszerelési jegyzékbe foglaltaknak. Sajnos a téti óvoda 
épülete, kívül-belül felújításra szorul. Nagy szükség lenne a 
bejutás akadálymentesítésére, a csatorna javítására, 
konyhai bejárat „újra” betonozására, a balesetmentes 
közlekedés kialakítása érdekében!
A meglévõ eszközök és játékok pótlása, elhasználódás 
mia t t i  cseré je  mindkét  óvodában  az  anyagi  
lehetõségeinkhez mérten folyamatos.
Jó hír: fenntartónk, Tét város Önkormányzata 13.670 ezer 
forintot nyert egy óvodai csoportszoba és kisegítõ 
helyiségek kialakítására. Az épület tervezése már 
folyamatban van, kis csapatunk nagy izgalommal és 
lelkesedéssel várja a 2011. nyarára várható munkálatok 
végét. Babits Mihály gondolataival kívánok minden 
bölcsõdés és óvodás családnak élményekben gazdag 
nevelési évet.  

„A jelent, csak a múltból lehet megérteni,
a jövõt, a múlt alapján lehet felépíteni.”

Csécs Károlyné  - Ibolya óvó néni

Kéréssel fordulunk településünk lakóihoz, 
fõképp az idõsebbekhez!

Egyesületünk egy pályázat keretében szeretné összegyûjteni 
a Kányaheggyel és az Ürgeheggyel kapcsolatos történeteket, 
adomákat, szokásokat, esetleg énekeket. Kérünk mindenkit, 
aki tud ilyeneket, írja le, vagy mondja el, hogy 
megõrizhessük az utókor számára ezeket. Akinek olyan 
fénykép van a birtokában, ami kapcsolódhat a témához, azt is 
hasznosítani tudnánk! (Az eredetit visszaadjuk) Kérjük a 
461-802, vagy a 06-20-36-32-680-as telefonszámon jelezze 
aki tud történeteket, és akinek gondot okoz a leírása, Õt 
felkeressük személyesen. Aki saját maga vállalkozik a 
leírásra, arra kérjük, adja be a kéziratot a Mûvelõdési Házba, 
vagy a Idõsek Klubjába (Fõ u. 37) Az összegyûjtött 
történeteket (reméljük sok lesz) leadjuk a Múzeumba, és 
megjelentetjük a Szülõföldem címû kiadványban, a 
közreadó adataival. Gondolkodjunk együtt, örökítsük meg, 
õrizzük meg a múlt apró mozzanatait is, hogy az unokáink is 
láthassák, hogyan éltek, dolgoztak, vigadtak, tréfálkoztak a 
korábbi nemzedékek. A segítséget elõre is megköszönjük! 
„Együtt-Egymásért" Egyedül Élõk és Nyugdíjas Klub Egyesület 
nevében Horváth Magdolna elnök
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Ö n k o r m á n y z a t i h í r e kÖnkormányzati  hírek
Tisztelt téti lakók, ingatlantulajdonosok!

A tulajdon birtoklása sok esetben nem csak elõnyöket jelent, 
de kötelezettségekkel is jár. A föld, az ingatlan tulajdonlása 
is, ezek közé tartozik, amikor az ingatlanon – idegen 
személyek által - elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége 
az ingatlan tulajdonosát terheli mindaddig, amíg a hulladék 
tulajdonosát nem sikerül azonosítani. (És sok esetben a 
hulladék tulajdonosát beazonosítani lehetetlen.) 
Amennyiben a hulladék elhagyása közterületen következik 
be, az elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról, 
illetve ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein belül az 
önkormányzat gondoskodik. Könnyû belátni, hogy így a 
közösség egészét terhelik a kezelés költségei, legyen az 
elhagyott hulladék, akár lakossági vagy vállalkozástól 
származó.(Hgt. 30. §) 
Értesítem Tisztelt Lakosságot, hogy aki nem a megfelelõ 
hulladék gyûjtõ edényzetbe helyezi el a hulladékát, hanem 
közterületen elhagyja az a személy több százezres 
hulladékgazdálkodási bírság kiszabására számíthat.

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzõ

Kivonat a Tét Város Önkormányzat 8/2010. (VI. 29.) 
sz. az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésérõl 

szóló rendeletébõl

A hulladék égetésének szabályai
„(2) A szervezett háztartási hulladék gyûjtésébe és 
szállításába bevont helyeken a kerti hulladékok égetése 
tavasszal: március 20. – április 20. között, õsszel: október 15. 
– november 15. között hétköznap 10.00 órától 17.00 óráig, 
szombaton 10.00 órától 12.00 óráig engedélyezett. 
Ünnepnapokon és vasárnap az égetés szigorúan tilos. 
A növényi hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet 
mellett történhet. Az égetést olyan nagykorú személy 
végezheti, aki fizikailag és szellemileg alkalmas arra, hogy 
veszély esetében tudjon cselekedni. A tûz õrzésérõl és 
veszély esetén annak eloltásáról az égetést végzõ köteles 
gondoskodni. 
(3) Égetést csak szélcsendes idõben, kellõen száraz avar és 
kerti hulladék esetében szabad elvégezni figyelemmel a 
környéken élõ lakókra. 
Erõsen párás, ködös idõben, erõs szél esetében tilos az égetés. 
(4) A kerti hulladék égetését végzõ személynek ügyelni kell 
arra, hogy az égetésbõl visszamaradó parázs õrizetlenül ne 
maradjon. Az égetést követõen a parazsat vízzel, 
földtakarással vagy egyéb hatásos módon el kell oltani. 
(5) A kerti hulladékot nyílt téren úgy szabad égetni, hogy az a 
környezetére káros hatással  ne járjon, tûz-és 
robbanásveszélyt ne jelentsen. Amennyiben az égetéssel 
járó hatásokat (füst, bûz, pernye, hõterhelés) felerõsítõ 
idõjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell 
fejezni. 
(6) Nagy mennyiségû füstöt termelõ anyagot (nedves kerti 
hulladék) égetni tilos. A tüzelést végzõ túlzott füst-illetve 
korom képzõdés esetén köteles a tüzet eloltani és a 
levegõszennyezést megszüntetni. 
(7) Az égetendõ kerti hulladék nem tartalmazhat más 
kommunális, illetve ipari eredetû hulladékot. (PVC, gumi, 
egyéb veszélyes hulladékok stb.)” 

T á j é k o z t a t ó
A Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer 2010. 
március 1-jétõl történõ bevezetését követõen, a második 
félév kezdete - 2010. július 1. - óta a közszolgáltatás egyedi 
igényekhez történõ igazítását végezzük. 
A Társaságunkhoz bejelentett bio, valamint maradék 
hulladék gyûjtésére szolgáló edényekkel kapcsolatos 
kéréseket nyilvántartásba vesszük, és a közvetlen 
egyeztetések után elkészített programok alapján teljesítjük a 
kéréseket. Errõl folyamatosan a médián keresztül, a 
közvetlenül az ügyfélszolgálatunkhoz fordulóknak, 
valamint a megtartott lakossági fórumokon résztvevõknek 
folyamatosan adtunk információt. 
Kérjük a lakosságot az edényzettel kapcsolatos igények 
mielõbb benyújtásra kerüljenek részünkre. Akinek kevés az 
alapszolgáltatáshoz biztosított maradék hulladék vagy bio 
hulladék gyûjtésére az 1-1 db edény, adja be többlet igényét, 
vagy aki vissza kívánja adni a bio kukáját - mivel szakszerû 
módon, a telek szomszédai írásban megadott 
jóváhagyásával gondoskodik az ingatlanán és a 
háztartásában keletkezõ szerves, lebomló hulladék helyben 
történõ komposztálásáról - szintén jelezze a barna fedelû 
edény visszaadási igényét.
Kérjük, mielõbb nyújtsák be kérelmüket, mivel 2011. 
január 1-je után ezek teljesítése már nehézségekbe 
ütközik.

9024 Gyõr, Kálvária u 4-10
Telefon: 96-516-600

Levélcím: 9002 Gyõr Pf: 78.

Hulladékgyûjtõ edények igénylése:
Az új hulladékgyûjtési rendszer bevezetésével 
településünkön is megszûnik azon lehetõség, hogy az 
ingatlantulajdonosok az Önkormányzattól hulladékgyûjtõ 
edényt igényeljenek, mivel az edényeket a teljesítési 
helynek megfelelõ egyedi azonosítóval kell ellátni.
Az edények felvétele és leadása az Önkormányzat 
körzetéhez tartozó hulladékudvarban 
Gyõrszemere, nyitvatartási idõ: szerda 11-19-ig, 
szombat: 10-18-ig
történik. A hulladékudvarban az edény leadása, illetve 
felvétele csak akkor valósulhat meg, ha elõtte a KOMSZOL 
felé személyesen, vagy levélben azt az ügyfél jelzi. Erre 
azért van szükség, hogy az edényfeladattal kapcsolatos 
adminisztrációt el tudják végezni és a hulladékudvart a 
leadásról, illetve felvételrõl tájékoztatni lehessen.   

Tét – kihelyezett ügyfélfogadás a Polgármesteri 
Hivatalban
minden hónap második szerdáján 13-17 óra között.

Téti rendõrök elérhetõsége:

06-30/6921-547
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„Nyugat-magyarországi Egyetem  Apáczai Csere János Kar kitüntetettje
2009/2010 Szalai Lászlóné - Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak 

Gyermekjóléti és Szociális Intézménye vezetõje„

: 

Visszaemlékezésemnek oka, 
amit a cím is összegez, hogy a 
Téti Kistérség Sokoróaljai 
Ö n k o r m á n y z a t a i n a k  
Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményének régi és mai 
dolgozóinak munkáját magas 
kitüntetéssel ismerték el.
Az elsõ gyakorlatosok az 
intézményhez 1999-ben kerültek, 
amikor még csak 4 település 
tartozott az ellátáshoz. Itt még 

egyedül próbáltam a feladatot ellátni, amikor a rendszer 
gyermekcipõben járt, de a problémák megoldásával már 
nem lehetett várni. 2000-tõl már intézményesített formában 
dolgoztunk, hárman láttunk el 10 települést. Büszkén 
fogadtuk a terepgyakorlatra érkezõket, mert vitték jó 
hírünket és segítettek bennünket, hogy az elméleti 
tudásukból mi is új ismereteket szerezzünk. 2001-ben még 
kettõ település, majd 2003-ban egy település kapcsolódott 
az intézményhez és elértük a 13 települést. Láthatóan 
hatékony volt az együttmûködés a Gyõrben mûködõ 
szociálpedagógusokat és szociális munkásokat oktató 
felsõfokú intézményekkel, mert már nagygyakorlatosokat 
is bíztak ránk. Az akkori-mostani kollegáimmal együtt, még 
sokkal rosszabb körülmények között, de lelkesedéssel adtuk 
át a gyakorlati tudást a hallgatóknak. Errõl a mai napon is 
õrizzük az emlékeket, és a köszönõ leveleket. Vicces és 
könnyeket csalogató történetek is jutnak eszembe, de a 
családokról nem szabad írni mert felismerhetõ lenne. 
Következõ idõpontom 2005 nagypéntek délelõtt, amikor 
Téti Kistérség településeinek polgármestereit próbáltam 
meggyõzni arról, hogy mindenkinek jobb lesz, hogy ha 
többcélú társulási tanács fenntartásában folytatjuk tovább 
munkánkat, és még plusz feladatokat is felveszünk. Ekkor 
már kutatók figyelték, hogy hatékony-e a munkavégzésünk 
és jó lesz-e az intézmény átalakítása.  Azóta úgy folyik a 
munka, hogy minden évben történtek bõvítések, egyre több 
és több külsõ szakember jött és figyelte munkánkat.
Ebbõl fontos és kiemelhetõ: Soós Zsolt a Nyugat 
Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Szociális 
Képzési Intézetének megbízott intézetigazgatója készített 

szakmai anyagot Helyes 
irány, vagy tévút? A 
szociális és gyermekjóléti 
a l a p s z o l g á l t a t á s o k  
k i s t é r s é g i  
k o n c e n t r á l á s á n a k  
tapasztalatai címmel. A 
szakmai anyag alapjául az 
elõadó 2007-ben lezárt 
doktori kutatása szolgált, 
melyben a Téti Kistérség 
szociális szolgáltatási 

rendszerét vizsgálta a kistérségi 
közszolgáltatási reform tükrében.
Az elmúlt 12 évben kollegáimmal 
k ö z ö s e n  k ö r ü l b e l ü l  1 0 0  
gyakorlatost fogadtunk és ebbõl 
négy munkatársunk is lett és 
elmondhatom, hogy többen is 
szeretnének itt dolgozni. Az is 
büszkeséggel tölt el, hogy sokan  
máshol helyezkedtek el, de 
ügyfeleinket a mostani munkájuk 
során is megpróbálják segíteni és 
nem felejtik el gyakorlati helyüket. Ehhez kollegáim és az 
intézményben dolgozók kiemelkedõ szakmai munkája 
kellett, amit ez újságon keresztül köszönök meg és talán eljut 
a hallgatókhoz is. 
Talán joggal kérdezi az olvasó, hogy miért érinti ez Tét 
Városát?
Egyrészt azért, mert az Intézmény székhelye itt van. Ide 
jönnek a fiatalok és ismerik meg a várost és viszik jó hírét a 
kistérségnek. A közel 100 ember megismerte a kistérséget, 
emlékezem, mikor végignéztek egy-egy szakdolgozat miatt 
minden települést, hogy hol volt akadálymentesítés. Amikor 
visszajönnek más területen ide dolgozni és segítenek nekünk 
is hatékonyabban elvégezni egy feladatot és kiemelt 
figyelmet fordítanak ránk, mert nevünk úgy kezdõdik, hogy 
Tét-i. 
Másrészt a díj Téthez olyan formában is kötõdik, hogy 
„Öveges Kálmán 1863-ban tanítócsalád gyermekeként 
született Téten. A családi örökség és hagyomány a 
megbecsült téti tanító elsõ fiúgyermekét, Öveges Kálmánt is 
a tanítói pályára predesztinálta. Szülei nem kényeztették el, 
kicsi korától kezdve egészséges, terhet bíró, feladatot 
vállalni tudó és akaró embert kívántak faragni belõle. A 
betûvetéssel édesapja iskolájában, Téten kezdett ismerkedni, 
s itt tanulta el édesapjától a tanítói hivatás szeretetét.“ 
Munkásságát ismerve elmondhatjuk, hogy a magyarországi 
tankönyvírás egyik jelentõs alakja. Emléke elõtt tisztelegve, 
munkásságát elismerve 1998-ban az Apáczai Csere János 
Tanítóképzõ Fõiskola határozatot hozott az Öveges Kálmán 
Emlékérem adományozásáról abból a célból, hogy a 
hallgatók tanítóvá válásában vezetõ szerepet játszó, 
gyakorlati pályafejlõdésüket irányító vezetõk munkáját 
elismerje. Ezt a díjat kapta meg a Téti Kistérség Sokoróaljai 
Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
elsõként, mint a terepmunkát segítõ intézmény.
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Közlemény

BANKI ÉS VÉGREHAJTÁSI KÁROSULTAK INFORMÁCIÓS 
IRODÁJA

Ha felmondták a hitelszerzõdését, vagy nem tudja fizetni 
törlesztõrészleteit, ha végrehajtási eljárás indult Ön ellen, ha 

közüzemi tartozás miatti végrehajtási eljárás indult Ön ellen, ha 
ingatlanának elvesztése reális veszélyt jelent, ha cége nehéz 

helyzetbe került.

Banki érdekegyeztetés és alku, konfliktus-kezelés, 
kompromisszum-keresés, jogi segítségnyújtás és egyéb 

lehetõségek

ELÉRHETÕ SEGÍTSÉG
INGYENES TELEFONOS ÉS INTERNETES 

TANÁCSADÁS

70 2002169, 70 2532910
aranykartya@gmail.com
www.bankikarosultak.hu

Gólyahír
A Hagyományõrzõ Egyesület 2002 óta 
tart kapcsolatot a Madártani Egyesület 
Kisalföldi csoportjával, pontosabban 
Balsay Sándor jánossomorjai felmérés 
vezetõvel ,  aki  személyesen is  
m e g l á t o g a t t a  e g y e s ü l e t ü n k e t .  
Beszámolójából kitûnt, hogy a védett 
madarak, így a gólyáké is évrõl-évre 
csökken. Sajnos 2010-ben e nálunk 
Téten is bebizonyosodott egy gólya 
érkezett március 28-án 3 nap múlva 
társa is elõkerült régi fészkükbe a 
polgármesteri hivatal, pontosabban a 
sziréna tetejére. Szaporulatuk 3 kisgólya. 
Egyet élettelenül dobtak ki szülei, egyet 
az elsõ júniusi vihar a harmadikat már 
tollasan a júliusi esõs szeles vihar ölte 
meg. Így utódok nélkül augusztus 21-én 
láttuk õket utoljára. Szép, de szomorú 
látvány volt augusztus 18-án amikor a 
fészek körül 7 gólya keringett. Biztosan 
hívták téti társaikat is csoportjukba.
„Megérkezésedet még mostan is 
Minden esztendõben várom,
S kívánok szerencsés utat, ha távozol
Legrégibb barátom.” Petõfi S.
Statisztikai adatok szerint a Kisalföldön 
fészkelõ fehér gólyák fele sikertelenül 
költött. Több szomorú pár, Gyírmóton, 
Nagyszentjánoson pótköltésbe kezdett, 
de a fiókák még túl fiatalok voltak ahhoz, 
hogy szüleikkel útra keljenek. Az EON 
segítségével összegyûjtik õket és a 
Kõszegi Madármentõ telepre szállítják. 
Sajnos a Kukorica csárda elõtti fészek 
évrõl-évre üresen marad.     Kiss Lászlóné

Választási elõzetes!
A demokratikus vívmányok egyike az a törvény, amely minden magyar 
állampolgár számára biztosítja a szabad választáshoz való jogot! A választás nem 
csak jog, de egyben kötelezettség is! A tavaszi országgyûlési választáson 
megpróbáltunk számunkra hiteles képviselõket küldeni a parlamentbe, bízva 
abban, hogy megfelelõen képviselik az ország lakosságának az érdekeit! Október 
3-án pedig arról fogunk dönteni, hogy a városunk „parlamentjébe”, vagyis a 
képviselõ testületbe kiket választunk be! Döntünk arról is, hogy polgármesterként 
az elkövetkezõ négy évben ki irányítsa a városunkat! Nagyon nehéz a sok jelölt 
közül kiválasztani azokat, akik hitünk szerint megfelelõen a város érdekeit mindig 
szem elõtt tartva fognak munkálkodni a köz javára! Nagyon bízom a téti 
választópolgárok bölcsességében, és abban hogy mindenki él a jogával és elmegy 
választani. Csak akkor lesz jogalapunk számon kérni az új polgármester, és 
képviselõ testület munkáját, ha a választáson részt vettünk! Nagyon sok a jelölt 
polgármesternek, és képviselõnek is, ez egyrészt jó, mert sok közül lehet választani, 
másrészt nem jó, mert nagyon meg fognak oszlani a szavazatok! Tisztelt Választó! 
Kérem, ne a fülkében döntse el, kire adja a szavazatát, mert ott már nincs idõ a jó 
döntés meghozatalára, és lehet, hogy arra érdemtelenre adja a voksát! Nézze át 
elõre a listát, és mérlegeljen, hogy a döntése a város és lakói javát szolgálja!

Zsolnai Ferenc

Meghívó
Tét város polgármester jelöltjei várják

 az érdeklõdõket 

2010. szeptember 24-én, 16 órakor

 a Házasságkötõ teremben (Gyõri u. 27.) 
tartandó fórumra.

Szülõföldem  Téti Híradó  2010/3.
Kiadja: Tét Város Önkormányzata
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