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Húsvét: Lélek és élet
„Miközben ezekrõl beszélgettek, maga Jézus 
állt meg közöttük, és így köszöntötte õket: 
Békesség nektek!” Lk 24,36
A keresztény egyházak idén egy idõben 
ünneplik húsvétot. Minden keresztény 

közösség a maga 
h i t e  é s  
é l e t f e l f o g á s a  
s z e r i n t  
csendesedik el, és 
erõt akar gyûjteni 
h ú s v é t  
üzenetében. Ezen 
a z  ü n n e p e n  
a l k a l m u n k  é s  
lehetõségünk van 
e lgondo lkozn i  
mindazok felett, 
a m e l y e k  
b e n n ü n k e t  
ö s s z e k ö t n e k  
e b b e n  a  

szétdaraboltságban. Hitem szerint ez nem lehet 
más, mint az Istentõl kapott lélek, amelyet 
születésünktõl halálunkig hordozunk. 
Életünkkel és cselekedeteinkkel pedig 
igazolnunk kell, hogy lélektõl formáltattunk 
embernek. Jézus evangéliumi tanítása szerint 
Isten méltónak tartott bennünket, hogy az Õ 
lelkét hordozzuk. Emberi életünk értéke abban 
rejlik, hogy minden megnyilvánulásunkkal 
hogyan teszünk errõl bizonyságot.
Szavainkat és cselekedeteinket ez a lélek kell, 
hogy irányítsa. 
Jézus azt tanítja, hogy „a Lélek az, aki életre 
kelt…, azok a beszédek, amelyeket én szóltam 
nektek, Lélek és élet”. (Jn 6,63)
A bennünk lakozó isteni lélek által 
gyõzedelmeskedni tudunk minden bezártság 
felett, és képesek vagyunk az örökkévaló 
értékek szolgálatába állni: a jóság, igazság, 
szépség és a szeretet szolgálatába.
A hosszúra nyúlt fagyos tél világa után minden 
a tavasz melegére, fényére áhítozik. A 
bennünket körülölelõ világ a megújuló élet 
himnuszát zengi, és azt szeretnénk, hogy 
lelkünkben is visszhangozzon ez a dal. Ilyen 
várakozások között érkezik meg a húsvét 
biztató tanításával. A húsvéti angyal üzenete 
erõsödik fel bennünk, és nekünk szegezi a 
kérdést: Mit keresitek a holtak közt az élõt?
Az ünnepre készülve a nagyböjti hetekben 
fokozottabban él bennünk a tisztaság és fény 
utáni vágy. Emberi világunk összekuszálódott 

napjai sokszor elbizonytalanítanak, leszûkül 
látóhatárunk. Húsvét ünnepén emeld fel 
tekinteted és nézz körül: vedd észre, hogy 
minden élni akar! A bennünket körülölelõ 
természet zengi a megújult Élet himnuszát. A 
húsvéti ünnep úgy igazi, hogyha a megújuló 
természet Istent dicsõítõ himnuszába be tudsz 
kapcsolódni lelked, gondolatod és érzéseid 
tisztaságával! Ez bizonyítja, hogy Jézus tanítása 
benned és általad él. Ha tele vagy szeretettel és 
árad belõled az isteni lélek jósága és békessége, 
akkor tudsz megállni isten igazsága mellett.
Életed lelki-szellemi megnyilvánulásaival 
bizonyítani tudod, hogy az örökélet részese és 
hordozója vagy a jézusi szeretet evangéliuma 
által. A benned élõ és belõled kiáradó szeretet 
emel fel a születés és halál életünket 
meghatározó korlátai fölé. A szeretetben nincs 
kezdet és vég, nincs fent és lent. A szeretet maga 
Isten. Isten pedig az örökkévalóság. Jézus ezt 
tanította, és életével ezt példázta. Így lett a mi 
szabadítónk és megváltónk.
Húsvét ünnepén azért imádkozunk, hogy ebben 
a hitben megerõsödjünk.
Ez a hit töltsön el erõvel mindennapi 
vergõdéseink között. 
Ez a hit csendesítsen le háborgásainkban.
Ez a hit láttassa meg velünk, hogy Isten 
örökkévaló világához tartozunk, és Jézus 
tanítása szerint a szeretet hordozói tudunk lenni.
Húsvétkor ez a Jézus által felmutatott isteni 
szeretet gyõzedelmeskedett, mely erõt ad az 
Istenben bízni tudó embernek.
Köszöntsük tehát egymást Jézus tanítása szerint: 
Békesség nektek!

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok minden téti 
polgárnak!

Kántor Antal kanonok, kerületi esperes

Herkovics Attila országos 
népdalversenyen!

Játszóteret a 
gyeermekeinknek!

Egy mindenkiért

Kisfaludy Napok

Önkormányzati hírek

Óvodai hírek

Bébikompot!?!? Ne!!

Önkéntes munka

In memoriam
Kardos József

Sokoró Kft. képzései

Temetõ fenntartás

30 év távolából

Lidi néni 101. évében

A tûzoltók kérései

Kézis hírek
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O r s z á g o s N é p d a l v e r s e n y e n !
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Játszóteret szeretnénk a gyermekeinknek!

Régi igénye a város lakóinak, fõleg a kisgyermekes szülõknek, 
és az unokákkal foglalkozó nagyszülõknek, a város, központi 
helyén kialakítandó játszótér. Ez a hely az Evangélikus 
templom elõtti park lenne, de tervek szerint a következõt, a 
kopjafa környékén valósítanánk meg. Ez a távlati terv. 
Valamikor, sok- sok évvel ezelõtt város szélén, két helyen, a 
Május egy parkban, és a Bartók Béla utcai kertek alatt, a lõtér 
helyén, létesültek már játszóterek. Sajnos az ott felállított 
játékok tönkrementek, elavultak, ami esetleg megmaradt az 
sem felel meg a mai biztonság technikai elõírásoknak! A 
jelenlegi szabályozás szerint csak a maximális biztonsági 
elõírás szerint létesíthetõ játszótér! Nagyon helyesen, mert a 
gyermekek biztonsága mindennél fontosabb! Terveztetni, 
engedélyeztetni kell, és a kivitelezést is csak megfelelõ 
szakember végezheti. A képviselõ testület foglalkozott a 
játszótér ügyével, és a megvalósítás mellett döntött, de sajnos 
az idei évben, mint város nem nyújthatunk be pályázatot rá! A 
költségvetés tárgyalásakor pedig csak egy minimális összeget 
tudott a testület betervezni a játszótér programra! Ez az összeg 
a tervek elkészítésére, az engedélyeztetésre, és a kivitelezés 
elkezdésére lesz elég! Az iskola, és óvoda szülõi 
munkaközössége magáénak érezte az ügyet és gyûjtést 
kezdeményezett! Elsõ akciójukat a mûvelõdési ház Adventi 
programjához kötötték! A mûsorok elõtt, és után, teával, forró 
csokival, és süteménnyel kínálták a nézõket, elmondták mire 
gyûjtenek, és aki úgy gondolta, hogy támogatni akarja az 
ügyet a perselybe dobhatta be az adományát. Az iskola 
farsangi ünnepségének bevétele (sütemény, üdítõ eladás) is 
ebbe a perselybe került. Az összegyûlt pénzt a Téti Takarék 
Szövetkezetnél: 

"Szülõk a Játszótérért" 59800091-31715906 számú 
számlán helyezték el!

A számla nyitott, aki megteheti, és támogatni szeretné az 
ügyet, erre a számlára fizetheti be az adományát, lehet névvel, 
de név nélkül is! Én miért támogatom az ügyet? Nekem is van 
kis unokám, akit szívesen kivinnék a játszótérre, már csak 
azért is, hogy az ott lévõ nagyszülõkkel elbeszélgethetnék, de 
gondolom az anyukák is szívesen kiviszik a csemetéiket, és 
amíg a gyerekek játszanak, kialakulnak az anyukák közt a 
baráti közösségek. Így lesz a játszótér egyben közösség 
formáló, alakító hely is! Ha a tervek elkészülnek, és már 
tudjuk, milyen játékok kerülnek majd felállításra, tervezünk 

egy olyan akciót, hogy „Fogadj Örökbe Egy 
Játékot” és az „örökbefogadó szülõ” neve 
felkerülne a játékra!

Sokak nevében fordulok a téti, polgárokhoz, 
vállalkozókhoz,  
é r e z z é k  
magukénak,  és  
támogassák úgy 
erkölcsileg, mint 
anyagilag is, a 
l é t e s í t e n d õ  
játszóteret, mert a 
hasznosságán túl, 
e g y  k e d v e s  
színfolttal fog a 
város gazdagodni! 

Zsolnai Ferenc

a képek illusztrációka képek illusztrációk
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Horváth Endre

Egy mindenkiért – mindenki  egyért?
A törõdés és a gondoskodás meghálálja önmagát. Hiszen 
amellett, hogy valakinek hasznára lehetünk, valakinek 
segíthetünk, ott marad bennünk a jó érzés, hogy valamit 
tettünk egy másik emberért vagy egy közösségért. Ne 
gondoljuk azt, hogy magától kialakulnak az erõs és 
összetartó családok, közösségek, gyülekezetek. Igen sok 
munka, befektetett energia és idõ kell ahhoz, hogy valami 
tartós és mûködõképes legyen. Közösségeinket mi 
magunk alakítjuk és tesszük valamilyenné. Rajtunk múlik, 
hogy mit gondolnak az emberek, hogy örömöt sugárzunk-
e magunk körül. Rajtunk múlik, milyen az életünk! 
Tavasz érkezik. Az új élet, egy új évszak, sütkérezünk a 
meleg napsugarakban, ilyenkor mindenki kicsit 
boldogabb, derûsebb lesz. Minden az életrõl, az újról szól. 
Arról, hogy sosem késõ elkezdeni megváltozni: 
mosolyogni a mellettünk állóra; segíteni valakinek, aki 
rászorul; elolvasni egy jó regényt és megosztani az 
élményt; többet beszélgetni családtagjainkkal, 
odafigyelve, törõdve; játszani a gyermekeinkkel, 
barátainkkal; kirándulni tévénézés és internetezés 
helyett… 
Meghallani Jézus üzenetét, amit minden embernek hozott: 
õ valóban mindenkiért jött erre a földre. Mindenkiért 
áldozta magát, hogy mindenki békét találjon! Nem csak 
Istennel, de önmagával is! Jézus üzenete, ajándéka az, 
hogy Isten szeretete sosem múlik el. És ezt a szeretetet 
nekünk kell hirdetni, megélni, tovább adni családtagoknak, 
barátoknak, idegeneknek. Õ mindenkiért jött, mindenkiért 
halt meg és mindenkiért feltámadt, hogy mindenkinek 
megbékélést ajándékozzon. Egy – Jézus Krisztus – 
mindenkiért. Mi, a mindenki, tehetünk, élhetünk 
egymásért! Mert akkor, ha megtanulunk önzetlenül 
szeretni, adni, törõdni, akkor – és csakis akkor! – leszünk 
igazi közösség. Családok, város, gyülekezet. 

Mindannyian együtt, egymásért.  Deák Ágota ev. 
lelkész A konfirmáció
 2011. május 15-én vasárnap lesz, 10 órakor

 az evangélikus templomban.
 Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Kisfaludy Napok 2011. február 17-18.
A Kisfaludy Károly Általános Mûvelõdési 
Központban 19. alkalommal rendeztük meg az 
intézmény névadója emlékére rendezett 
kulturális és sport rendezvényeket.
Az elsõ nap megnyitóval indult, melyen 
megemlékez tünk  Kis fa ludy  Káro ly  
s z ü l e t é s é r õ l ,  m u n k á s s á g á r ó l  é s  
megkoszorúztuk az iskola falán az elsõ 
Kisfaludy Napok emlékére elhelyezett 
emléktáblát és az iskola elõtt álló mellszobrot.
A nap további részében és a következõ 
napokban versenyek zajlottak (egyéni 
népdaléneklési, rajz, matematika, német, 
helyesíró, szépkiejtési, vers-és prózamondó, 
játékos nyelvi vetélkedõ, SNI tanulók 
k ü l ö n b ö z õ  v e r s e n y e i ,  k é z i l a b d a  
csapatversenyek).
A versenyekre a kistérség intézményeiben 
tanuló gyerekeken kívül távolabbról is, 14 

településrõl érkeztek nevezések. A 
versenyeken közel 400 tanuló vett 
részt és mérte össze tudását. 
S a j á t o s  n e v e l é s i  i g é n y û  
( tanulásban akadályozot t )  
tanulók vetélkedõi
Rajzpályázat: 1-4. osztály: I. 
Balogh Lajos Gyömöre, II. Takács 
Zoltán Tét, III. Nyári Elizabet,Tét, 
III. Szabó Adrienn Gyömöre. 5-
8.osztály: I. Tringer Mihály 
Pannonhalma, II. Drobina Dávid Tét, III. Takács Péter Pannonhalma, III. 
Csonka Loretta Pannonhalma.
Szövegértés: 3-4. osztály: I. Rózsa Patrik Töltéstava, II. Lencse Viktor 
Mórichida, III. Szabó Adrienn Gyömöre, Különdíj: Takács Zoltán Tét, 
Vígh Szabina Kajárpéc. 5-6. osztály: I. Ádám Fruzsina Nagyszentjános, 
Milus Dániel Mórichida, II. Pokker Xénia Nagyszentjános, III. Borszéki 
István Nagyszentjános, Különdíj: Mohácsi Alexandra Nagyszentjános, 
Mátravölgyi Cintia Nagyszentjános Nyári Szimonetta Tét. 7-8. osztály: I. 

folytatás a 8. oldalonfolytatás a 8. oldalon
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Ó v o d a i   h í r e k
Halacska csoport: az elõzõ évekhez 
hasonlóan az idén is megünnepeltük a 
farsangot csoportunkban. Minden 
kisgyermek beöltözött valamilyen színes 
jelmezbe, sõt néhány szülõ sajátkezével 
készített gyermeke számára jelmezt. A 2 
napos farsangot zene, tánc, közös játékok 
színesítették. Legnagyobb sikere a célba 
dobó versenynek és állatos barchobának 
volt.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden 
szülõnek a támogatást: süteményeket, 
rágcsálni valót, szörpöket. Ilike és Vera 
óvó néni
Csiga csoport: Köszönetet mondunk 
Németh Szabolcs családjának a többéves 
újságpapírgyûjtésért, a Bencsik családnak 
a Mikuláscsomagokért, valamint a 
karácsonyi meglepetésért és Bõsze Evelin 
családjának az adományért. 
Örömmel vettünk részt a Sokoróban 
nagycsoportosainknak szervezet t  
g y á r l á t o g a t á s s a l  e g y b e k ö t ö t t  
rajzversenyen. Nagycsoportosaink 
megható karácsonyi mûsorral lepték meg 
az Idõsek Napközi Otthonának és a Szent 
Antal Otthon lakóit. Mindkét helyen 
köszönjük a szívélyes vendéglátást. A 
Kisfaludy napok keretében megrendezett 
„Szüleink játékai” kiállításra elõkeresett 
és behozott régi játékokat és az aktivitást 
köszönjük Gerencsér Veronika, Kovács 
Anna, Klauzer Patrik, Burján Medárd, 
Deák Boldizsár, Gombay Marcell, Szalai 
Mátyás, és Goda Lilla szüleinek. A 
versenyek díjazásában segítségünkre volt 
Ácsné Drobenák Hajnalka, aki gyönyörû 
meséskönyvekkel és játékeszközökkel 
támogatta óvodásainkat. Melinda és Timi 
óvó néni
Nyuszi csoport: hagyomány már a nyuszi 
csoportban, hogy minden évben a 
gyermekekkel az óvó nénik is jelmezbe 
bújnak és néhány napig vidám tánccal, 
zenés mulatsággal töltik a délelõttöket és 
búcsúztatják a telet. Így történt ez az idei 
farsangi idõszakban is: a gyerekek nagy 
izgalommal készültek a jelmezes 
felvonulásra. Volt köztünk: margaréta, 
pillangó, katona, kisegér, tündér, angyal. 
Az óvó nénik „cowboy” és „spanyol 
táncos” szerepébe bújtak. A fiúk többsége 
harcias jelmezt öltött, a lányok döntõ 
többsége királylány vagy tündér volt. 
Körbejártuk az egész ovit, minden 
c s o p o r t b a n  b e m u t a t k o z t u n k .  
Csoportunkban táncoltunk, szórakoztató 
játékkal töltöttük a vidám délelõttöket. 
Zsóka és Vera óvó néni
„Újra együtt a nagy csapat!” Február 11-
én a Süni csoport apraja és nagyja táncra 
kelt óvodánk tornatermében megtartott 
farsangi bálon. A fergeteges mulatság több 
részbõl állt. A gyermekek és óvó nénik 

jelmezes felvonulásával kezdõdött, ezt 
követte a ropogós csárdás, melyet kicsi 
és nagy oly lelkesen járt.  A „Gyere be 
rózsám…” kezdetû táncba csalogató 
nótánkra már a tánctér kicsinek 
bizonyult. Ezt követõen családfõk által 

kiválasztott mókás családnevek mögé 
bújva versenyeztek a családok. 
Összemérhette tudását többek között a 
Tréfás, Nótás, Jószívû, Táncos lábú 
család. A vetélkedõ árnyjátékkal 
kezdõdött, melyben a szülõk figyelme 

nagymértékben meghatározó volt, 
hiszen ki-ki a maga gyermekét kellett, 
hogy felismerje az árnyékáról. A 
„Mondóka-daráló” is nagy sikert 
aratott a gyerekek körében, buzgón 
igyekeztek megfelelni a kihívásoknak. 
A családi próbatétel a puzzle játék 
kirakásával zárult. A mozgásos 
produkció a szorgos szülõk által 
k é s z í t e t t  f i n o m  s ü t e m é n y e k  
elfogyasztása követte, amit minden 
kedves vendégünknek ezúton is 
k ö s z ö n ü n k !  A  s z ü l õ i  
munkaközösségünkben aktívan 
t evékenykedõ  anyukák  ped ig  
ínycsiklandozó zsíros kenyeret is 
kínáltak az arra éhezõknek. Az együtt 
töltött idõ kellemesen telt el az 
összetartozás jegyében. A szülõk és 
vendégek felajánlása meghozta 
gyümölcsét,  a tavaszi családi 
k i r á n d u l á s u n k  e g y  r é s z é t  
megoldottnak látjuk. Kati és Nóri óvó 
néni
„Elmúlott a rövid farsang…” A Katica 
c s o p o r t o s o k  m á r c i u s  4 - é n  
búcsúzta t ták  a  te le t  fa rsangi  
vigadozással. A délelõtt folyamán volt 

vidám vetélkedõ, tánc, eszem-iszom, 
dínom-dánom. Köszönjük minden Kedves 
Szülõnek a sok finomságot, amivel még 
fokozták a karneváli hangulatot. Továbbá, 
szeretnénk megköszönni Goda Gábor 
munkáját, valamint Péntekné Kónya 
Tímea és Gombosné Németh Dominika 
ajándékát a csoportnak. Nóra és Anna óvó 
néni
Az óvodások tavaszi – nyári programjai 
között szerepel még: 
Lovasudvar megtekintése; Jótékonysági 
ruhavásár; Látogatás a mentõállomáson, 
Pedró Pékségben, védõ néniknél; 
Papírgyûjtés; Zöld-hét szervezése, 
me lynek  ke re tében  óvodánk  és  
környékének tisztogatása; Májusfa állítás 
az ovi udvarán; Nagycsoportosok 
látogatása az elsõ osztályban; „Manó 
tanoda” foglakozások a leendõ elsõ 
osztályos tanító nénik vezetésével; Ovis 
gyereknap; Anyák napi köszöntések; Nyílt 
napok a csoportokban; Évzáró mûsorok és 
kirándulások. 

LocsolóversLocsolóvers

Köszönöm, hogy köszöntöttél,
Rózsavízzel megöntöztél.
En is köszöntelek Téged,
Tojás lesz a fizetséged.
Aki adta, ne feledd,
És a tojást el ne ejtsd! 

Köszönöm, hogy köszöntöttél,
Rózsavízzel megöntöztél.
En is köszöntelek Téged,
Tojás lesz a fizetséged.
Aki adta, ne feledd,
És a tojást el ne ejtsd! 

Válaszvers lányoknakVálaszvers lányoknak

Húsvét másodnapján, régi szokás 
szerint
Fogadják szívesen az öntözõlegényt.
Én a legénységhez elég kicsi vagyok,
de öntözõlegénynek mégiscsak 
felcsapok.
Minden esztendõben ilyenkor itt 
vagyok,
ha a locsolásért piros tojást kapok. 

Húsvét másodnapján, régi szokás 
szerint
Fogadják szívesen az öntözõlegényt.
Én a legénységhez elég kicsi vagyok,
de öntözõlegénynek mégiscsak 
felcsapok.
Minden esztendõben ilyenkor itt 
vagyok,
ha a locsolásért pir os tojást kapok. 

Házi énekverseny résztvevõi a Kisfaludy NapokonHázi énekverseny résztvevõi a Kisfaludy Napokon
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Önkormányzati hírekÖnkormányzati hírek
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2010. 
december 22-én megtartott nyilvános ülésén
Rendeletet alkotott Tét városban fizetendõ ivóvíz- és 
szennyvízelvezetés díjáról, valamint a környezetterhelési 
díjról.
Döntött a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 
10 § (1) bekezdés h) pontja értelmében Tét Szentkút 
településrész közterületeinek elnevezésérõl az alábbiak 
szerint: 2011. január 1-tõl a korábbi Pápai út elnevezésû utca 
továbbra is Pápai út elnevezést viseli, míg korábban a 
köztudatban Kis utca elnevezésû utca Szentkut utca 
elnevezésre változik.
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2011. 
január 26-án megtartott nyilvános ülésén
Rendeletet alkotott a települési szilárd hulladékok 
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról
A javasolt módosításokkal elfogadta Tét Város 
Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. I. félévre 
vonatkozó munkatervét. 
Határozatokat hozott az Önkormányzat tulajdonában lévõ 
ingatlanok bérleti szerzõdéseirõl 

A Képviselõ-testület támogatta, hogy a téti Evangélikus 
Egyházközség üzemeltetésében lévõ Tét, Széchenyi utcai 
evangélikus temetõbõl a hulladék elszállításához segítséget 
nyújt. 
Rendelet alkotott az étkezési térítési díjakról. 
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2011. 
február 23-án megtartott nyilvános ülésén.
A szóbeli kiegészítésekkel elfogadta a civil szervezetek 
2010. évi munkájukról szóló beszámolókat. 
Rendeletet alkotott a szociális igazgatás és szociális 
ellátások helyi szabályairól.
Rendeletet alkotott Tét Város Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésérõl.
Döntött Tét Város Rendezési tervének felülvizsgálatáról.
Elfogadta a 2011-es évre vonatkozó Közalkalmazotti 
Megállapodást.  
Elfogadta az Önkormányzat és Tét-Szentkút Polgárõr 
Egyesület között létrejövõ megállapodást. 
A testületi ülésekrõl a jegyzõkönyvek Tét Város honlapján 
olvashatók. www.tet.hu

T i s z t e l t L a k o s s á g !
A környezetvédelem az egyén és a közösség 
ügye, feladata. A környezetünk nem kizárólag 
a mi kincsünk, hanem gyermekeink, 
unokáink öröksége. Ahhoz, hogy tiszta 
egészséges környezetben élhessünk, jelentõs 
szemléletváltásra van szükség! 

A tulajdon birtoklása sok esetben nem csak 
elõnyöket jelent, de kötelezettségekkel is jár. 
A föld, az ingatlan tulajdonlása is ezek közé 
tartozik azokban az esetekben, amikor az 
ingatlanon – idegen személyek által - 
elhagyott hulladékkezelési kötelezettsége az 
ingatlan tulajdonosát terheli mindaddig, amíg 
a hulladék tulajdonosát nem sikerül 
azonosítani. (És sok esetben a hulladék 
tulajdonosát beazonosítani lehetetlen.) 

Amennyiben a  hul ladék 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 a Tisztelt Lakosságot, hogy aki 
nem a megfelelõ hulladék gyûjtõ 
edényzetbe helyezi el a hulladékát, hanem 
közterületen vagy szándékosan más 
magántulajdonon elhagyja, az a személy az 
egész közösségnek kárt okoz, mivel az így 
elhagyott hulladék ártalmatlanítása a 
település közös költségvetését terheli! 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzõ

Tét települést is érinti a Nabucco gázvezeték építése.
Az ingatlantulajdonosok sok esetben bizonytalanok annak eldöntésében, 
hogy a felajánlott kártalanítási összeg arányos-e az ingatlanok 
értékcsökkenésével és fedezi-e majd az elhelyezés során okozott 
károkat.
Nagy Marianna agrármérnök, mezõgazdasági szaktanácsadó leveléhez 
csatolt tájékoztatóval és folyamatábrával próbál ahhoz segítségeket 
nyújtani, hogy az ingatlan tulajdonosok a saját érdekeiket 
hatékonyabban tudják képviselni.
A tájékoztató és folyamatábra teljes terjedelmében a város honlapján 
www.tet.hu-n a  hírek között található meg.

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzõ

F e l h í v á s
Tisztelt Téti Lakosok!
Tét Város Önkormányzata a 2011. február 23-án tartott képviselõ 
testületi ülésen 39/2011. (II. 23.) Kt. határozatával döntést hozott Tét 
Város Rendezési tervének felülvizsgálatáról. A rendezési terv 
szabályozási terveit törvényi elõírás szerint 10 évente kell felülvizsgálni, 
aminek esedékességi ideje 2012. évben lejár.
Ezúton is kérjük, hogy a meglévõ tervvel kapcsolatos észrevételeiket, 
változtatási javaslataikat, kérelmüket (névvel, címmel, érintett helyrajzi 
szám megadásával) 2011. május 31-ig, Tét Város Polgármesteri 
Hivatalához írásban eljuttatni szíveskedjenek.
Amennyiben a rendezési tervvel kapcsolatban kérdésük van, kérem 
forduljanak Papp László építésügyi elõadóhoz személyesen vagy a 
96/461-193-as telefonszámon.

Dr. Kukorelli László polgármester

Idõsek Napközi Otthonának 
telefonszámai a következõk:
Idõsek Napközi Otthonának 
telefonszámai a következõk:

461-064461-064

461-065461-065
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„Ne vegyél bébikompot még az ellenségednek se!”

Kicsit durvának tûnhet ez a 
felszólítás, különösen annak 
tükrében, hogy egy igen elterjed 
és sokak által kedvelt eszközrõl 
van szó, ami – állítólag – 
nagyban megkönnyíti a szülõk 

dolgát, „vigyáz” a mozgékony gyerekre, amíg anya a 
háztartási munkát végzi, segít a járás megtanulásában. De 
tényleg helytállóak ezek az állítások? A kereskedõk szerint 
természetesen igen.
Mi is az a bébikomp? Olyan kerekes készülék, amelynek 
segítségével a járni még nem tudó kisgyermek lábai 
használatával mozoghat.
Mi akkor a probléma a bébikomppal? Emiatt az eszköz miatt 
évente több ezer gyermekbaleset történik világszerte. Az 
Egyesült Királyságban, a gyermekbaleset-megelõzési 
szervezet adatai szerint 2002-ben több mint 2350 gyermek 
került kórházba, mintegy 70 %-uk egy év alatti. A balesetek 
jellemzõen akkor következnek be, mikor a gyermek 
egyenetlen talajon közlekedik, ez lehet a szõnyeg széle, 
küszöb, de gyakori a lépcsõrõl leesés is. Az esés jellegénél 
fogva a sérülések döntõ többsége fejsérülés, ami akár 
közvetlen életveszélyt is jelenthet. A korábban említett 
angliai baleset-megelõzési szervezet becslése szerint a 
bébikomp minden más csecsemõknek szánt terméknél több 
sérülést okoz.
Ezen adatok alapján 2009-ben az Európai Bizottság közzé tett 
egy szabványt, mely szerint a bébikompok stabilitását a 
gyártás során tesztelni kell, tervezésénél pedig a balesetek 
csökkentésére kell törekedni.
Megoldódott hát egy nagy probléma? Az Európai Bizottság 
szemszögébõl bizonyára. Azonban akad egy sor olyan tény, 
amit csak néhány mindenre elszánt gyógytornász, korai 
fejlesztõ szakember, gyermekgyógyász, stb. hangoztat, de 
mivel kereskedelmi érdekeket sértenek hangjuk nem 
hallatszik elég messzire.
Gondoljunk bele: annyira teljesítményorientált világban 
élünk, hogy már az is egyfajta versengés tárgyát képezi, hogy 
kinek a gyereke indul el elõbb, kié beszél tisztán hamarabb. 
Nehéz kihúznunk magunkat ez alól, hiszen folyamatosan 
orrunk alá dörgölik vélelmezett elmaradásunkat ebben a 
küzdelemben. Pedig a gyermekeink érdeke nem ezt kívánja 
meg.
Hogy megértsük, miért ellenezzük a bébikomp használatát 
még akkor is, ha nem borul fel, röviden át kell tekinteni a 
mozgásfejlõdés legfontosabb lépéseit. 
Az elsõ, és legfontosabb tudnivaló, hogy a mozgásokat – és 
különösen a járást – nem kell tanítani! Amikor a gyermekünk 
csontozata, izomzata és idegrendszere is kellõen érett lesz, 
meg fog tudni csinálni mindent (természetesen a megkésett 
mozgásfejlõdést fel kell ismerni, és meg kell tenni a 
szükséges lépéseket, de ez egy másik cikk témája lesz).
Az újszülött még csak pár reflexes mozgásra képes, de ebben 
már minden késõbbi nagymozgás csírája megtalálható. Ilyen 
például az elemi mászás (ha a fejét megtartjuk); a kúszás (ha a 
lábát megtámasztjuk); és az elemi járás is (mikor a hóna alatt 
fogva lépeget). Minden egyes mozgásfejlõdési állomás a 
következõ mozgásforma kivitelezését készíti elõ, így 
biztosítva a csontok, izmok, idegrendszer megfelelõ 
fejlõdését. Bárhol akad meg a folyamat, zavar keletkezhet a 
fejlõdésben.
A mozgásfejlõdés a fejtõl indul és a láb felé halad: száj-, 

szem- és fejmozgások – kar – törzs – láb. Nem véletlen tehát, 
hogy nem tudunk azonnal állni és járni. Ennek megfelelõen a 
helyváltoztatás fõ állomásai: gurulás – kúszás – mászás 
(elõször koordinálatlanul, majd keresztkoordinációval, azaz 
az ellentétes kéz és láb egyszerre mozdul) – oldalazva 
lépegetés – járás. A felegyenesedés lépései: hason fekvés – 
négykézláb állás – félig ülõ helyzet – stabil ülés – feltérdelés – 
felállás. A felülés a négykézlábra állásból, vagy a felállásból 
visszahuppanással is lehetséges. Az egyik legfontosabb 
mozgásforma a mászás. Ez fejleszti az agyféltekék közötti 
kapcsolatokat, ezen keresztül a sík- és térbeni tájékozódást, a 
mélységérzetet, a dominanciákat (kéz, láb, szem), a saját test 
határainak megismerését. Ez az alapfeltétele annak, hogy a 
késõbbiekben a testhez viszonyított irányokkal tisztában 
legyünk: elõtt, mögött, alatt, felett, jobbra, balra. Ezek a 
képességek pedig elengedhetetlenek az írás és olvasás 
tökéletes elsajátításához.
EZ MARAD KI a bébikomp használata miatt gyermekünk 
életébõl.
Összefoglalva ennek az eszköznek a káros hatásait:
§ A járni még nem tudó gyermeket olyan felegyenesedett 
helyzetbe kényszeríti, amire még nincs felkészülve sem a 
csontozata (különösen a gerincoszlop), sem az izomzata, sem 
az idegrendszere (a stabilan ülni tudó gyermek ha elfárad 
elfekhet – a földön).
§ A korai felegyenesedés miatt az idegrendszer 
fejlõdésében másképp szervezõdik az egyensúlyközpont és 
más, a helyes észlelésért felelõs területek fejlõdése is, 
járásbizonytalanságot okozva a komp elhagyása után.
§ Mivel a kisgyermekek ülve lökik magukat, lábujjheggyel 
tolva a szerkezetet – a még fejletlen izmokat nem a megfelelõ 
mozgásformákra kényszerítik: a járáshoz szükséges izmok 
nem fejlõdnek megfelelõen, mások nem jól tapadnak le. 
§ Mivel a gyermekünk nem látja a lábát, sérül a szem-láb 
koordináció, nehezebben tudja összerendezni a kéz- és 
lábmozgásokat.
§ A baba nem tanul meg benne egyensúlyozni, ellenben 
megszokja a gyors és merész helyváltoztatást, ami a komp 
elhagyása után is megmarad. Nem számít rá, nem tanulja meg, 
hogy az esés ellen neki kell védekeznie.
Sérülnek bizonyos tanulási képességeket befolyásoló 
funkciók, mint:
Kétkezes manipuláció, Térben való tájékozódás, Kéz-, láb, 
szemdominancia, Jobb – bal oldal megkülönböztetése a saját 
testen és azon kívül.
Természetesen nem állítható, hogy mindenki, aki bébikompot 
használ, az késõbb súlyos mozgáskoordinációs- és tanulási 
zavarokkal fog küzdeni. Tény azonban, hogy a részképesség 
zavarok mögött nagyon sokszor megtalálható a bébikomp. De 
ha (most már) tudjuk, hogy jó eséllyel negatívan fogja 
befolyásolni gyermekünk fejlõdését, kell-e ragaszkodnunk 
hozzá? A házimunka megvár…
Források:
Cím: http://divany.hu/poronty/2007/11/19/ remsegek kicsiny otthonai
Dr.Gömöri Ágnes – http://www.babanet.hu/rendelo.php?group=2711
Szõke Melinda – www.fejlesztohaz.hu
K n o b  T í m e a  e l õ a d á s a  n y o m á n  
http://divany.hu/poronty/2007/06/14/mozgasfejlodes/
Soltész Szilvia – http://www.gekkonet.hu/magazin/bebikomp-karos-
vagy-hasznos.html 

 
Somogyiné Müller Mónika védõnõ

www.babafalva.hu

http://www.babafalva.hu
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„Megpróbáltál minket Istenünk,
Megtisztítottál mint az ezüstöt” (Zsolt.66.10.)
Mély fájdalommal, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatta a család: Erika, 
Zsuzsanna és Tamás, hogy édesapjuk Kardos 
József nyugalmazott evangélikus lelkész 
életének 78. évében visszaadta lelkét 
teremtõjének. Temetése 2011. március 16-án 15 
órakor volt a téti evangélikus temetõben 
felesége mellé, aki 2004-ben halt meg. A 
szertartást Jankovics Béla felpéci esperes 
Kardos József barátja és volt tanítványa Farkas 
Ervin Bezi lelkésze, Kántor Antal kanonok Úr a 

római katolikus egyház részérõl, valamint Dr. Percze Sándor ménfõcsanaki 
lelkész német nyelven búcsúztatta. Erre azért volt szükség, mert volt 
felesége rokonai, akik részt vettek a temetésen német anyanyelvûek. A 
koporsót 18 Luther-kabátos lelkész kísérte. Az esõs idõ ellenére a temetésen 
nemcsak tétiek, hanem a környezõ falvakból is nagyon sokan rótták le 
kegyeletüket.
Kardos József a Hagyományõrzõ Egyesület tagja volt 2002-tõl. Amikor 
csak tehette és egészségi állapota engedte, részt vett az összejöveteleken. 
2002-ben Szentimrepuszta története alkalmával imát mondott a meghaltak 
emlékére. A katona sírok c. elõadáson megrázó történetet mondott el egy 
német katonáról, aki az égõ tankot kivezette a faluból életét áldozva 1943-
ban (bõvebben a történetben olvasható) a hõs katona emlékét az evangélikus 
temetõ õrzi. Kardos József 2000-ben ment nyugdíjba, 2004-ben mély gyász 
érte, amikor feleségét súlyos betegség következtében elveszítette. A hû és 
szeretõ társ halála után további lelki, majd testi élete romokban hevert. 
Minden vasárnap ment templomba, felváltva Felpéc, Gyömöre, Mórichida 

IN MEMORIAM Kardos József 1933-2011

(itt szolgál lelkészként Zuzsa lánya) Bezi, Tét 
és kezdõdött elölrõl. Autóval közlekedett, ha 
gyalog ment segítõje a bot volt. Felesége halála 
után visszahúzódónak, szerénynek és 
elesettnek látszott. A téti templomba, ahol 26 
évig szolgált mindig az utolsó padra ült. 
Kérésre sem ment elõre. 
Én  a  gyõ r i  kó rház  4 .  eme le t ének  
belgyógyászati osztályán köszöntem el Tõle. 
Ekkor már két súlyos mûtéten volt túl 
(combnyaktörés, bélmûtét). Beszélni már nem 
tudott. Otthonában halt meg március 10-én. 
Gyászolják gyermekei Erika, Zsuzsa és Tamás, 
veje és 3 unokája, volt lelkésztársai az 
evangélikus és római katolikus egyház Kántor 
Antal kanonok Úr vezetésével, aki megható 
imával búcsúztatta el lelkésztársát. A 
szertartáson részt vett a Hagyományõrzõ 
Egyesület vezetõsége és tagjai nagy része is. Az 
evangélikus egyház köszöni Jankovics Béla, 
Farkas Ervin Dr. Percze Sándor és Kántor Antal 
kanonok úr szolgálatát. Köszöni a megjelent 
lelkészek részvételét. Köszöni Kardos 
Józsefnek a 26 évi szolgálatot.
„Csak halandó elmúlandó az ember élete, mint 
felhõ hegyek vállán eltûnik gyors szelek 
szárnyán.” 
Emlékét kegyelettel megõrizzük!

Kiss Lászlóné

Önkéntes munka!
Az Unió a 2011-es évet az önként vállat munka évének 
nevezte ki! Volt ez régen is, csak akkor társadalmi munkának 
hívták. Nálunk a faluban (most városban) nagyon sok 
beruházás elkészültét segítették önkéntes munkával a falu 
lakosai. Járdaépítések, a gyenesdiási üdülõ, a víziközmû 
építés földmunkái, és lehetne folytatni a sort oldalakon át. 
Egy érdekes, és az akkori gondolkozásra jellemzõ történet. 
Tanácsülésen szót kért az akkori evangélikus lelkész, Kardos 
József tisztelendõ úr, és így szólt: -Tanácselnök úr! A 
hétvégén a híveimmel ott leszünk az új iskolaépítésnél, és 
szeretném munkaversenyre kihívni önt! 
-Örömmel elfogadom válaszolta Giczi Gyula az akkori 
tanácselnök. Valahogy így mentek a dolgok akkoriban. Ma is 
vannak a közért végzett munka elkötelezettjei, csak kevesen, 
bár úgy gondolom jó ügyek mellé azért most is odaállnak az 
emberek, csak legyen értelmes a cél, és legyen, aki példát 
mutat, és mozgósít.
Szeretném, ha megismernének egy ilyen, a közösségért 
önzetlenül dolgozó embert. Õ a helyi polgárõr csapat 
vezetõje és egyetlen nyugdíjas tagja, önszorgalomból 
minden reggel, ha esik, ha fúj, hét órától nyolcig a 83-as út 
Gyömörei úti keresztezésénél a forgalmat leállítva segíti 
átkelni az iskolába igyekvõ gyerekeket. Egyik alapító tagja a 
helyi Hajnalcsillag Dalkörnek! A város minden 
rendezvényén tevékeny szerepet vállal, ha kell, szervez, ha 
kell, kolbászt süt. Mindig mindenben lehet rá számítani. Ha a 
közösségrõl van szó, nála a nem, az nem létezik! Kereszt 
Kálmánnak hívják, de a városban mindenki csak úgy ismeri: 
a Keresztkarcsi ! Nagyon sok hozzá hasonló gondolkozású 
emberre volna szükség, hogy a dolgaink jól menjenek! 

Imádom a Balatont!
Talán már kevesen emlékeznek arra, hogy Tét városának van, 
egy üdülje Gyenesdiáson a Balaton mellett. Most egy 
vállalkozó mûködteti, de továbbra is a város tulajdonában 
van. Nagyon kedves emlékek fûznek a Gyenesi üdülõhöz, és 
ezért próbálom az elsõ élményemet leírni
A hatvanas évek elején új iskolaigazgató került Tétre 
Horváth Ferenc személyében, neki volt az elképzelése, hogy 
meg kell oldani a téti gyerekek nyaraltatását, és az iskola 
égisze alatt a falu építsen egy balatoni nyaralót, üdülõt. 
Valahogy akkor másként mûködtek ezek a dolgok, a falu 
teljes mellszélességgel az ügy mellé állt, támogatva az 
igazgató úr elképzelését. Mindenki segített, amivel tudott 
pénzel, anyaggal, munkával. Épületbontásból a téglát, 
gerendákat, és egyéb építõ anyagot szereztek és már 
kezdõdhetett az építkezés. Miért Gyenesdiást választották 
színhelynek, nem tudom, valószínû az olcsó telekár miatt. 
Mikor az épület alsó szintje tetõ alá került, és már lehetett hol 
aludni, hétvégekre levitték segíteni a nyolcadik osztály 
erõsebb fiú tanulóit.(akkor még nem villogtak a jogvédõk a 
gyermekmunka ellen, vagy nem is voltak jogvédõk?) 
Szívesen mentünk dolgozni, kavicsot hordani, betont 
keverni." Jó buli volt!" Estefelé, munka végeztével az öregek 
egy kis balatoni bor után néztek, mi gyerekek pedig le a 
partra. Amikor elõször megláttam a nagy vizet, és 
rácsodálkoztam, éreztem valami megütött. Akkor még nem 
tudtam, csak késõbb jöttem rá ez bizony szerelem volt az 
elsõ látásra, ami azóta is tart, és alig várom már a nyarat, 
hogy pár napig lássam, és élvezzem a Balaton szépségét!

Zsolnai Ferenc
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B e f e j e z õ d t e k  a  k é p z é s e k 
Sikeresen zárult a Sokorónál az az uniós forrásból támogatott 
képzési projekt, melynek ötlete még a 2009-es évben merült fel. 
A megelõzõ év gazdasági és pénzügyi eseményei arra 
ösztönözték a Sokorót, hogy az átmeneti idõszakra olyan 
áthidaló megoldásokat találjon, melyek továbbra is biztosítják 
a Társaság számára a stabil mûködést, a dolgozók részére pedig 
a biztos munkahelyet. Az elképzelésekre egy uniós pályázati 
lehetõség (TÁMOP-2.3.3.B-09/3) volt a válasz, mely program 
célja a munkahelyek megõrzése, az alkalmazottak munkában 
töltött idejének csökkentésével a vállalkozások foglalkoztatási 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

potenciáljának megtartása, illetve a dolgozók képzésben való 
részvételének támogatásával a munkanélkülivé válás 
megelõzése.
A projekt keretében nemcsak a Társaság versenyképessége, 
az általa nyújtott munka szakmai színvonala növekedett, de a 
munkatársak is korszerû szakmai ismereteket szerezhettek, 
továbbfejleszthették készségeiket, bõvíthették már 
megszerzett tudásukat.
A tanfolyamok mindegyike eredményes vizsgával zárult, így 
összesen 214 bizonyítvány, tanúsítvány került kiállításra.
December 17-én ünnepélyes keretek között került lezárásra a 
projekt, melyen a Sokoró Kft. tulajdonosai, a menedzsment, 
valamint a tanfolyamokon résztvevõ munkatársak mellett a 
képzõ intézmények képviselõi, oktatói is megjelentek.

Péntek Laura Töltéstava, II. Fekete Zsanett Tét, Pongrácz 
Zsanett Tét, III. Pongrácz Éva Tét, Tringer Mihály 
Pannonhalma.
Vers- és prózamondó verseny: 1-2. osztály: I. Mahál Tamás 
Nyúl, II. Izsa Krisztina Gyömöre, III. Horváth Evelin Tét. 
Különdíj: Mohai Áron Tét, 3-4. osztály: I. Vígh Szabina 
Kajárpéc, II. Grúber Adrienn Gyömöre, III. Szakács Tibor 
Ivó Gyõrszemere, Különdíj: Nyári Tamás Tét, 5-6. osztály: I. 
Gombás Hajnalka II. Horváth Dávid Tét, III. Drobina Dávid 
Tét. Különdíj: Nyári Szimonetta Tét. 7-8. osztály: I. Tringer 
Mihály Pannonhalma, II. Szalai Petra Tét, III. Fekete Zsanett 
Tét, Különdíj: Kotrics Dominika Töltéstava.
Kisfaludy Károly ÁMK által meghirdetett versenyek 
eredményei
Egyéni népdal éneklési verseny: 1-2. osztály: I Kállai 
Zsüliett  Mórichida, II Pongrácz Marietta Tét, III. Gombos 
Bence Tét, Különdíj: Farkas Levente Tét. 3-4. osztály: I. 
Horváth Kata Mórichida, II. Blaga Dávid Tét, III. Dombi 
Julianna Tét, Különdíj: Szalay Anna Gyõr-Ménfõcsanak, 
Varga Réka Tét, 5- 6. osztály: I. Herkovics Attila Tét, II. 
Szabó Violetta Mórichida, III. Merkó Géza Tét, IV. Nagy 
Viktória Szany, 7-8. osztály: I. Foltányi Luca Fundamentum, 
II. Gáldi Sára Fundamentum, III. Halász Bernadett Kajárpéc.
Német verseny: 5. évfolyam: I. Riba Judit Szabadhegyi 
Oktatási Központ, II. Gösser Noémi Szabadhegyi Oktatási 
Központ, III. Pintér Bernadett Sokorópátka, 6. évfolyam: I. 
Ven Gergely Bendegúz Sokorópátka, II. Laczó Patrícia 
Sokorópátka, III. Takács Kira Sokorópátka, 7. évfolyam: I. 
Szammer Helga Tét, II. Csibulya Botond Sokorópátka, III. 
Szalai Klaudia Tét, 8. évfolyam: I Herkovics Liliána Tét, II. 
Szalai Szabina Tét, III. Vehrer Csanád Sokorópátka. 
Versmondó verseny: 1-2. osztály: I. Bognár Márton Tét, II. 
Szücs Márk Mórichida, Német Csanád Dunaszeg. Különdíj: 
Horváth Krisztina Mórichida, Pászti Katalin Szabadhegyi 
Közoktatási Központ, 3-4. osztály: I. Szabó Annabella 
Mórichida, II. Horváth Zsolt Tét, III. Mersits Vivien Gyõr, 
Szabadhegyi KK, 5-6. osztály: I. Erdõs Csenge  Szabadhelyi 
Közoktatási Központ, II. Jámbor Vivien Tét, III. Kéri Regina 
Szabadhegyi Közoktatási Központ, 7-8. osztály: I. Somogyi 
Zsófia Luca Écs-Ravazd, II. Horváth Mónia Écs-Ravazd, III. 
Gyöngyösi Eszter Szabadhegyi Közoktatási Központ. 
Prózamondó verseny: 1-2. osztály: I. Sipos Gergõ 
Mórichida, II. Katona Loréna Mórichida és Pércsy Dóra 
Dunaszeg, III. Varga Adrienn Gyömöre, Különdíj: Nyári 

Napsugár Szabadhegyi Közoktatási Központ. 3-4. osztály: I. 
Kovács Petra Szabadhelyi Közoktatási Központ, II. Katona 
Axel Mórichida, III. Maász Dániel Szabadhelyi Közoktatási 
Központ, IV. Sárkány Mónika Szabadhelyi Közoktatási 
Központ. Különdíj: Soós Csongor Mórichida, Némerth 
Richárd Mórichida, Szlapák Dániel Gyömöre, 
5-6. osztály: I. Sali Márk Péterffy, II. Szalay Fanni Mórichida 
és Sabó Violetta Mórichida, III. Csiba Rebeka Dunaszeg, 7-8. 
osztály: Különdíj: Kalányos Adél Mórichida
Matematika verseny: 5. évfolyam: I Rosta Gábor Szany, II. 
Kiss Ferenc Bendegúz Szany, III. Boráros András 
Sokorópátka és Rujp Miklós Töltéstava. 6. évfolyam: I 
Károlyi Kata Gyõr, II. Hartványi Eszter Gyõr, III. Keresztény 
Renáta Töltéstava, 7. évfolyam: I Pozsgsai Bianka Gyõr és 
Szammer Helga Tét, II. Kalányos Adél Mórichida, Kálmán 
Péter Gyõr. Kocsi József Gyömöre és Tóth Boglárka 
Kajárpéc, 8. évfolyam: I. Réhberger Tibor Gyõrszemere, 
Szekeres Ákos Gyõr, Takács Zoltán Tét, Tolnai Dóra Gyõr, II. 
Nagy Bence Sokorópátka, Vadász Richárd Töltéstava. 
Szépkiejtési verseny: 5-6. osztály? I Balogh Kitti 
Szabadhegyi Közoktatási Központ, II. Méri Julianna 
Szabadhegyi Közoktatási Központ, III. Csizmazia Laura Tét, 
IV. Regner Mónika Tét, 7-8. osztály: I, Esze Viktória 
Mórichida, II. Molnár Vanda Szabadhegyi Közoktatási 
Központ, III. Kaszás Fruzsina Kajárpéc, IV. Szalai szabina 
Tét.
Helyesírás verseny: 3. évfolyam: I. Gács Péter Mórichida, II 
Molnár Máté Gyõr-Ménfõcsanak, III. Dombi Julianna Tét és 
Gács Dániel Mórichida, 4. évfolyam: I. Szabó Stella Tét, Tóth 
Eszter Tét és Szabó Dávid Gyõr-Ménfõcsanak, II. Horváth 
Dániel Gyõr-Ménfõcsanak, III. Szabó Anabella Mórichida és 
Katona Axel Mórichida.
Rajzverseny eredmények: 1-2. osztály: I. Goda Réka Tét, II. 
Hoffmann Réka Pannonhalma, III.Németh Anna, 3-4. 
osztály: I. Orbán Szilárd Szabadhelyi Közoktatási Központ, 
II. Bõsze Nikolett Tét, II. Szalai Boglárka Tét, III. Kiss Virág 
Szabadhelyi Közoktatási Központ, 5-6. osztály: I: Török 
Dzsesszika Tét, II. Finta Boglárka Gyõr-Ménfõcsanak, III. 
Gombay Viktória Tét és Jámbor Vivien Tét, 7-8. osztály: I. 
Lascsik Florentin Tét és Janicsek Zsanett Gyõr-Ménfõcsanak, 
II. Csizmazia Luca Tét Kosztyán Csilla Gyõr-Ménfõcsanak, 
III. Szammer Helga Tét Németh Regina Tét. 

Fodor Pálné ig. helyettes

Folytatás a 3. oldalrólFolytatás a 3. oldalról
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2010. október 16-án találkoztak a 8.a osztály tanulói Kissné 
Lovász Mariann szervezésében a Panzió épületében. Mariann 
akihez csak tudott személyesen ment el a sikeres találkozó 
érdekében. Az örömteli délutánt és estét kedves 
osztályfõnökükkel töltötték, aki ennyi idõ elteltével is fiatalos 
és csinos. A megnyitón Mariann kislánya Alexandra az Awe 
Mariát játszotta el és ezzel emlékeztek meg osztályfõnökük 
férjérõl Marosvári Józsefrõl, aki testnevelõ tanáruk volt és 
fiatalon halt meg. Szomorúan emlékeztek meg halt tanáraikra, 
valamint volt osztálytársukra Gálig Zoltánra, aki 36 évesen halt 
meg. Sírjukra elhelyezték az emlékezés virágait. 
A szomorú perceket vidám beszélgetés és finom vacsora 
követte. Megígérték egymásnak, hogy rövid idõn belül ismét 
fognak találkozni. Megszervezésére ismét Mariannt kérik meg, 
mert nagyon jól érezték magukat. Köszönik fáradozását. A 
képen balról a felsõ sorban Csaplár Tamás, Kiss László, 
Salamon Gyöngyi, Trombitás Sándor, Nagy György, Horváth 
Andrea látható. Az alsó sorban balról Horváth Tibor, Papp 
Hajnalka, Szimeiszter Márta, Lovász Mariann, Marosvári 
Józsefné osztályfõnök, Joó Erika és Szabó Katalin.
Kívánok nekik kitartást a munkában, egészséget, örömöt a 
családban. Erõt a gondok és bajok leküzdésében.

Kiss Lászlóné

3 0 é v t á v o l á b ó lTemetõ fenntartás

Több mint 4 év telt el, azóta, amióta a képviselõtestület 
megalkotta a 11/2006.(VI.1) számú rendeletét a 
temetõkrõl és a temetkezés rendjérõl.
Nem mindenki számára ismertek a helyi szabályok, 
rendelkezések és az egyes temetésekhez kapcsolódó 
díjtételek rendelkezései, így indokoltnak láttam egy rövid 
tájékoztatóban tájékoztatni Önöket.
A temetõ üzemeltetését Tét Város Önkormányzata látja el 
a Tét-Szentkút Római katolikus temetõ, Tét Római 
katolikus temetõ tekintetében. Az Evangélikus Temetõ 
üzemeltetését továbbra is az Evangélikus gyülekezet látja 
el. 
Tét Város temetõiben temetni csak elõre megváltott 
sírhelyre lehet.
A sírhelyek nyilvántartása és a sírhely megváltása a 
Polgármesteri Hivatalban történik (Tét, Fõ u.88.).

Tét-Szentkút Római Katolikus temetõ, Tét Római 
katolikus temetõ 

A koporsós temetése esetén:
Egyes sírhely   6.000.-Ft
Kettõs sírhely 12.000.-Ft
Urna elhelyezése:
Urnafalban (jelenleg nincs)   7.500.- Ft
Sírban + sírhely megváltása   1.500.- Ft + 6.000.- Ft
Önálló új sírban   7.500.- Ft
A hûtés díja egésznaponként   2.250.- Ft
A ravatalozó takarítása   2.250.- Ft
Kellékek használata (drapéria, gyertya) 6.000.- Ft
A ravatalozók használatáért az Önkormányzat a 
temetkezési vállalkozónak díjat nem számol fel, ezért 
ilyen jogcímen a vállalkozó nem számíthat fel költséget a 
temettetõnek.
A ravatalozók és a temetõkapuk kulcsát a temetõ gondnok 
Fekete Vilmos adja ki a temetések alkalmával, a temetést 
végzõ vál la lkozónak,  vagy a  temet te tõnek 
(hozzátartozónak), akik a kulcsot a temetés után 
kötelesek visszavinni. 
A temetõgondnok a temetés ideje alatt a temetõben 
tartózkodik és a temetés rendjét felügyeli. 
Hosszú évek óta lelkiismeretes munkájával segíti az 
elhunytaktól való méltó elköszönést.
Fontos lenne, hogy a sírokra ültetett növényzetet, a 
temetõ kerítését, sírokat, síremlékeket egyéb sírok 
díszítésére szolgáló tárgyakat senki ne rongálja.
A temetõi hulladékot kérjük a kijelölt helyre helyezzék el. 
A sírok kiásását és betemetését (exhumálás), továbbá a 
sírboltok nyitását kizárólag a temetõk fenntartójának 
elõzetes engedélyével végezhetik, aminek idõpontját a 
temetõgondnokkal egyeztetni kell.
Az önkormányzat a temetõben vállalkozásszerûen 
munkát végzõk részére temetõ-fenntartási hozzájárulási 
díjat állapít meg, melynek mértéke 3.000,-Ft/nap. A díjat 
a polgármesteri hivatalba kell megfizetni.
A síremléket és a sír egyéb tartozékait a temetõkbõl – még 
javítás céljára is – csak a temetõk fenntartójának 
engedélyével lehet elszállítani. 
A temetõ rendben tartása, a kegyelet õrzése 
mindannyiunk közös felelõssége, mert a szeretet soha el 
nem fogy.

Bereczkiné Dr Kovács Piroska

MeghívóMeghívó
Szeretettel  hívjuk és várjuk 

2011. április 17-én  (vasárnap) 16 órakor a
II. Téti Dalkörtalálkozóra

a Mûvelõdési Házba.
Fellépõk: Cserók  Nótaklub - Gyõrszentiván, 

Gyarmati Nyugdíjas Klub Énekkara,
Évgyûrûk  Nyugdíjasklub Énekkara Szerecseny,
Hajnalcsillag Dalkör Tét,
KKÁMK Énekkara Tét

Közremûködik: Szórádi Árpád

Szeretettel  hívjuk és várjuk 

2011. április 17-én  (vasárnap) 16 órakor a
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Fellépõk: Cserók  Nótaklub - Gyõrszentiván, 

Gyarmati Nyugdíjas Klub Énekkara,
Évgyûrûk  Nyugdíjasklub Énekkara Szerecseny,
Hajnalcsillag Dalkör Tét,
KKÁMK Énekkara Tét

Közremûködik: Szórádi Árpád
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2009-ben is volt a városnak 100 évet megélt lakója Hegyi 
Endre személyében, aki 201l-ben már nincs közöttünk, de itt 
van Szabó Jenõné született Kozma Lídia, aki 191l. január 29-
én született. Mórichidai lányként jött férjhez Tétre 1944-ben 
Szabó Jenõhöz. 6 testvére volt, õk már régen meghaltak. Egy 
fia született, már õ sem él, az evangélikus temetõben pihen. 
Két unokája Sanyi és Zoli. Lidi néni menyével Ilonkával és 
unokájával Zolival él. sanyi nõs, õ elkerült a családi házból, 

amit 1971-ben vásároltak. 100 éves kora ellenére tökéletes 
szellemi képességnek örvend. Februárban mozgalmas volt a 
Kossuth u. 39. számú ház. Sokan köszöntötték születésnapja 
alkalmával Lidi nénit. Család, rokonok, szomszédok, varátok, 
ismerõsök. Nagy eseményként élte meg, hogy Dr. Kukorelli 
László polgármester, Ackermann László alpolgármester és 
Csécs Angelika virággal köszöntötték a jeles nap alkalmával. 
Február vége felé mikor már lecsengõben volt a köszöntõk 
száma az evangélikus egyház részérõl, mi is meglátogattuk. 
Deák Ágota lelkész, Drobina Lászlóné és én. A lelkésznõt már 
nagyon várta és örömmel fogadta. Többször is ismételgette, 
mennyire örül, hogy megismerhette. Elcsodálkozott 
fiatalságán, aminek beszélgetés közben többször is hangot 
adott. A lelkésznõtõl kapott képeslapon csak a virágot látta, az 
igét és a meleghangú szavakat felolvasták neki. Vallását 
gyermekkorától kezdve gyakorolta és tiszteletben tartotta 
„Iskolás koromban minden reggel tanítás elõtt templomba 
mentünk. Már templomba elmenni nem tudok, mert nagyon 

1 0 1 . é v é b e l é p e t t L i d i n é n i
fájnak a lábaim, de ülve még most is besegítek a házi 
munkába. Az egyházi járulékokat mindig befizetem a 
családdal együtt. Még sohasem maradtam el vele. Drobina 
Lászlónét Klárit mindig szívesen látja, maikor ez ügyben 
megkeresi. Erzsikének (Nagy Béláné) szakasszisztens 
látogatásának is felettébb örül, mert mindig megvigasztalja, 
és egészségügyi tanácsokkal látja el. Legutóbb ajánlotta, 
hogy „így télvíz idején is sok folyadékot fogyasszak, amit be 
is tartok.”
Lidi néni a tûzhely mellett ülve felcsillanó szemekkel 
mesélte munkahelyeit, mintha könyvbõl olvasta volna. Elsõ 
munkahelye Czigler Mihály hentesnél volt. A Fõ utcán. 
Takarított, mosogatott a lakásban és az üzletben. „Jók voltak 
hozzám, szerettem náluk.” Második munkahelye szintén a 
Fõ utcán Klauz Sárinál, neki is üzlete (méterárú) boltja volt. 
Nála is házvezetõként dolgoztam. Innen a Gyõri úti 
rendõrségre kerültem szakácsnõként, 26 rendõrnek fõztem 
kezdetben. Késõbb számuk egyre fogyott, csak öten 
maradtak, õk az étkezést másképp oldották meg. Ez a 
munkahelyem 5 és fél évig tartott. 20 év következett, amit a 
jelenleg is mûködõ téti korházban töltöttem szakácsnõként. 
Innen mentem nyugdíjba 60 éves koromban. Nyugdíjasként 
besegítettem a Gépállomás konyháján és a Rezsõ féle 
vendéglõben is. Amikor Tabi Gyöngyi édesanyjának eltört a 
lába Dr. Brandhuber Ferenc doktor úréknál segítettem a 
háztartásban és egyben vigyáztam gyermekeire, Andrásra és 
Zolikára.
Legnagyobb szomorúságom volt, amikor férjemet 1941-ben 
elvitték katonának Seregélyesre, ahonnan sohasem tért 
vissza. Kivitték az orosz frontra. 1943. március 11-én 
értesítettek, hogy hazafelé jövet már Debrecenbe életét 
vesztette. Ott is temettük el hõsi halottként. Férjem 
testvérével mentünk el a temetésre.
Ennek ellenére a sok viszontagság szomorúság, 
megpróbáltatások ellenére Isten kegyelmébõl a 100 évemet 
is megéltem, amit családomnak is köszönhetek. Zoli unokám, 
ha itthon van mindig elmondja a téti híreket és a Kisalföldbõl 
is felolvas eseményeket.
Lidi néni elégedett sorsával, nem zúgolódik. Sokat 
imádkozik magában és hangosan is. Sorsát a jó Istenre bízza:
„Veled van Istened az Úr, õ erõs és megsegít. Boldogan örül 
neked, megújít szeretetével” – Zakariás igéjével jó 
egészséget kívánva köszöntünk el tõle.        

Kiss Lászlóné Ilonka néni

Az utóbbi idõben is gyakran elõfordultak az idõsebb 
lakosságot érintõ bûncselekmények, továbbra is járják 
megyénket az idõseket becsapó csalók!
A trükkös lopást elkövetõ személyek hivatalosnak tûnõ indokkal, 
kitalált történettel keresik fel lakásukon, házuknál elsõsorban az 
idõsebb korosztályhoz tartozó embereket, akiknek figyelmét 
elterelik, társuk eközben pedig a ház többi helységében 
kutatatnak és fõleg készpénzt tulajdonítanak el.
Elõfordul, hogy a tolvajok magukat önkormányzati 
tisztségviselõnek, a nyugdíjbiztosító munkatársának kiadva - 
mondván segélyt, pénzt hoztak, annak sorszámát fel kell írni, 
adjon visszajárót - a házban a pénz rejtekhelyéhez küldik a 
sértettet, így tudva meg az otthon tartott készpénz helyét. Ezután 
terelik el a sértett figyelmét, és az általa korábban megmutatott 
rejtekhelyrõl ellopják a pénzt. A cselekmény elkövetéséhez pár 
perc elegendõ és sokszor a kutatás nyomai is nehezen 
felfedezhetõk. 
A fentiekre tekintettel kérjük a lakosságot, hogy házaikat ne 

hagyják õrizetlenül, az ajtókat minden esetben zárják be, ha 
otthon tartózkodnak, illetve még ha csak egy percre is távoznak a 
lakásból, akár csak a kertbe, vagy az udvarra. A ház kulcsát tartsák 
maguknál, ne hagyják a tolvaj által könnyen megtalálható helyen 
(pl. lábtörlõ alatt, szegre felakasztva, virágládában, villanyóra 
szekrényben). Udvarukra, házukba ne engedjenek be idegen 
személyeket.
Amennyiben gyanúsan viselkedõ, vagy a fent részletezett 
indokkal érkezõ idegen személyekkel találkoznak, kérjük - 
amennyiben módjukban áll - az általuk használt gépkocsi 
rendszámát, színét, típusát jegyezzék fel, valamint  azonnal 
értesítsék a Rendõrséget a 112, vagy a 107 segélyhívó 
telefonszámon. 
A gépkocsifeltörõk sem pihennek!
A gépkocsifeltörõk minden bizonnyal zsákmány nélkül 
maradnának, ha nem lennének hanyag emberek, akik értékeiket 
gépjármûvükben látható helyen hagyják! A gépkocsi 
feltörésekben mindig közös elem, hogy a sértettek az ülésen 
hagyták táskájukat, értékeiket! 

Gy-M-S. Megyei Rendõr fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztály hírleveleGy-M-S. Megyei Rendõr fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztály hírlevele
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Sokoróaljai Segítõ Kéz Közhasznú Egyesület 
A kistérségben fogyatékossággal élõ gyermekek és felnõttek életminõségének 
esélyegyenlõségnek javítása.
A célok megvalósítását közhasznú tevékenység formájában végezzük.
Februárban részt vettünk a már évek óta hagyományosan megrendezett 
Kisfaludy Napokon.Farsangi bált rendeztünk számukra. Márciusban megtartott 
klubfoglalkozáson húsvéti díszeket készítettünk a gyerekekkel közösen. 
Meghívást kaptunk az ÉSSE 2010. évi Közgyûlésére. Áprilisban anyák napjára 
készültünk (mûsorral és ajándékokkal) Virág hajtogatása papírból. Aladdin 
zenés bábjáték a kultúrházban. Májusban részt vettünk az ÉSSE szervezésében 
megtartott gyermeknapi rendezvényen Kiskúton volt, ügyességi vetélkedõ, 
kézmûves foglalkozás. A gyõri állatkertben is voltunk. Tét Városi Gyermeknap 
az egyesületek és alapítványok közös szervezésében: játékos ügyességi 
vetélkedõk, kézmûves foglalkozás, lovaglás, állat simogatás, és még sok játék 
és program. A nyár folyamán 20 fõ részvételével a Budapesti Állatkertbe 
látogattunk el. Közös kirándulás Pápára. A Kékfestõ Múzeum megtekintése. 
Szabadtéri játékok a Vártkert játszóterén. Õsszel a téti Nyugdíjas klub tagjaitól 
és a mórichidai Nyugdíjas Klub tagjaitól meghívást kaptunk, GENERÁCIÓK - 
Három nemzedék - találkozójára. Decemberben a gyõri Értelmi Sérültek és 
Segítõik Egyesületének szervezésében rendezett mikulás - discoban voltunk. 
Karácsonyi ünnepség az egyesületi gyermekek szülei részére. "ADVENTÕL 
KARÁCSONYIG"  2010, Rendezvények a civil szervezetek szervezésében és 
részvételével. 
AKVVM. izzócsere Alprogramjának pályázatán 2280 db energiatakarékos 
izzót nyertünk, ebbõl 190 család  részesült, ahol tartósan beteg / fogyatékos él. 
Ennek az értéke 3 439 500, ft összegû vissza nem térítendõ támogatás. Az 
izzókat 18 településen osztottunk szét. 
Itt szeretnék köszönetet mondani a Téti Kistérség S. Ö. Gyermekjóléti és 
Szociális Intézmény vezetõjének Szalai Lászlóné Adélnak, Baranyai Zoltánné 
Zsuzsának, és a többi munkatársainak, hogy segítettek az izzók kiosztásában. A 
programjaink megvalósításához Boros Zoltánné, Hováthné Dániel Katalin, 
Takács Veronika gyógypedagógusok, nyújtottak segítséget. A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat téti Támogató Szolgálatának vezetõje Kovács Major Ágnes 
biztosítja a térség több településérõl a mozgásukban akadályozott gyermekek 
eljutását, Eõry Zoltán gépkocsivezetõ segítségével.
Egyesületünk tagságának számát új tagok belépésével szeretnénk gyarapítani. 

Szalai Béláné Egyesület Elnöke 

A kullancsok legaktívabb idõszaka 
elkezdõdött, ezért házikedvence 

fokozott veszélyben van
 márciustól júniusig. 

A kullancsok legaktívabb idõszaka 
elkezdõdött, ezért házikedvence 

fokozott veszélyben van
 márciustól júniusig. 

Kiállítás a MúzeumbanKiállítás a Múzeumban
Szõttesek, himzések....

címmel látható idõszaki kiállítás a 
múzeumnak adományozott textiliákból.
Látogatható: csütörtökön 14-16 óráig,

vasárnap: 9-11 óráig
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Loletta Szépségszalon

Fodrászt, kozmetikust, mûkörömépítõt 
keresek!

Érdeklõdni: Hegyedûs Lászlóné
06/70/599-7273 telefonszámán lehet.
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Fodrászt, kozmetikust, mûkörömépítõt 
keresek!

Érdeklõdni: Hegyedûs Lászlóné
06/70/599-7273 telefonszámán lehet.

A  t û z o l t ó k  k é r é s e i
1., A tavasz egyik velejárója a kerti 
hulladékok elégetése is. Aki a bio kuka 
helyett ezt a nem igazán környezetbarát 
módszert választja, kérjük, nagyon figyeljen 
oda pár fontos dologra. Szélben soha ne 
tüzeljünk, mert bármikor változhat a 
széliránya és az erõssége is. Mindig 

legyenek mellettünk a tûz eloltásához szükséges eszközök és 
víz is. A tüzet éghetõ anyagoktól és a gyümölcsfáktól kellõ 
távolságra gyújtsuk meg és ne hagyjuk soha felügyelet nélkül. 
Amikor végeztünk, vízzel locsoljuk le, majd földdel fedjük el 
a tûz helyét. 
2., Az elmúlt évben több gondunk volt vízzel, mint a tûzzel. A 
talaj nagy mértékben telített nedvességgel, ezért tavasszal, 
nyár elején szokásos esõktõl hasonló problémákra 
számíthatunk. Meg kellene nézni, hogy hídjaink alatt áttud-e 
folyni a víz. Ha nem akkor ki kell tisztítani, míg jobban 
átláthatók, míg a növények nem növik be. Sok 
kellemetlenségtõl menthetjük meg magunkat, és 
környezetünket, ha odafigyelünk a vizek elvezetésére.
3., Áprilisban elkezdõdnek a szabadban tartott gyakorlások, a 
versenyre való felkészülés. A területi tûzoltóverseny május 
21-én lesz Öttevényen. A felnõtt csapat összeállítása mellett 
folyamatban van az iskolai és ifjúsági csapat szervezése is. 

Felhívjuk a fiatalok figyelmét, hogy Csóka Csabánál 
jelentkezhetnek iskolai csapatba (6. 7. 8. osztályosok), 
ifjúsági csapatba (14-18 éves korig) a 06-30/628-0346 
telefon számon. Most újra kérjük az érdeklõdõ fiatalokat, 
hogy jelentkezzenek az elõbb megadott telefonszámon, mivel 
nekik is kezdõdne a versenyre való felkészülés.
4., 2014-ben lesz egyesületünk alakulásának 140. éves 
évfordulója. Szeretnénk egy kis füzetet 
kiadni az egyesület múltjáról. Addigra szeretnénk minél több 
anyagot összegyûjteni. Ezért kérem, hogy akinek van 
valamilyen tárgya vagy fényképe a téti tûzoltókkal 
kapcsolatosan jelezze felém: Varga Miklós Zsolt  06-
20/3345-319 telefonszámon. Szívesen elfogadunk ilyen 
tárgyakat, amiket a szertárunkban ki is állítunk. Ha valaki nem 
szeretne megválni a fényképtõl vagy tárgytól, annak is 
örülnénk, ha lemásolhatnánk, vagy lefényképezhetnénk.
5., Köszönjük az elmúlt évben kapott támogatásukat, úgy a 
naptárral kihordott csekken befizetettet, mint a nekünk adott 
adójuk 1 %-át. Most van az adóbevallás ideje kérjük idén is 
gondoljanak ránk. Adószámunk: 18529887-1-08 a tûzoltós 
naptáron is megtalálható. 
Tét Város minden lakójának és minden kedves olvasónak 
Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kíván 
Tét Város Tûzoltó Egyesülete nevében Varga Miklós Zsolt elnök
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KÉZILABDÁS HÍREKKÉZILABDÁS HÍREK
2010-es évben a taglétszám 18 fõ, ebbõl 17 igazolt 
játékos, 1 fõ a korábbi elnök. Tagjaink Tétrõl, és Tét 
vonzáskörzetébõl járnak az edzésekre és a 
mérkõzésekre. Egyesületünk ebben az évben is az 
utánpótlás terén elismert szakedzõ Gellér Ferenc 
irányításával végezte sporttevékenységét. Heti két 
alkalommal tartott edzéseinkkel lehetõséget 
biztosítottunk az érdeklõdõ helyi és környékbeli 
fiataloknak és idõsebbeknek a részvételére is.
Kitûztünk egy célt a 2009-2010 évi bajnokságra, 
ami nehezen, de közös erõvel sikerült!
Sikeresen fejeztük be a 2009-2010 évi bajnokságot, 
harmadik helyen végzett csapatunk a megyei férfi 
bajnokságban. Az éremosztó évzáró ünnepség után 
a nyár folyamán a játékosok megérdemelten 
pihentek, a vezetõk viszont nem. Az egyesület 
megalakulása óta (2004) sporteszközeink, mezeink 
elhasználódtak, egészségügyi felszerelésünk 
hiányossá vált. Pótlásukra helyi cégek, vállalkozók 
segítségét kértük. Akik támogattak minket: Pedró 
Pékség, Sokoró Ipari és Kereskedelmi Kft., Téti 
Takarékszövetkezet, Yan Kínai Üzlet, Bakos Gábor, 
Kovács  Zo l t ánné  ev.  t ámoga tó inknak  
köszönhetõen jó körülmények között kezdtük meg 
a munkát nyár végén. Vártuk új csapattagok 
jelentkezését, de csak egy téti fiatalember 
csatlakozott hozzánk, Rendes Dávid személyében.  
Augusztusban elsõ edzéseinket a futball-pályán 
bonyolítottuk le. Köszönjük a téti futball csapatnak, 
hogy ezekben az edzés idõpontokban megosztották 
velünk a pályát és az öltözõt. Szeptembertõl a téti 
sportcsarnokban folytattuk a felkészülést. Sérült 
játékosaink még nem álltak készen az õszi fordulók 
megkezdésére, ezért - hogy õket pótoljuk - több új 
játékost igazolt egyesületünk. Csapatunk tagjai 
lettek: Sej Róbert, Kaló Alex, Sipõcz Gergõ, Sirián 
László. Õsszel megkezdõdött a 2010-2011. évi 
bajnokság. Az õszi fordulók 11 csapat 
részvételével zajlottak. Nagyon sikeres kezdés 
után (7 mérkõzés 7 gyõzelem) csapatunk újabb 
sérüléshulláma már nem bírta el a nehezebb 
ellenfelek elleni jó szereplést (2 vereség).  
Szerencsére egy másfél hetes pihenõ következett. 
Az utolsó fordulóra összeszedte magát a csapat. Az 
ellen a kapuvári csapat ellen sikerült nagyarányú 
gyõzelmet  elérnünk,(30-18) akik el len 
megalakulásunk óta (2004) nem hagytuk el 
gyõztesen a pályát, így pozitív élménnyel fejeztük 
be az õszi fordulókat. Ez a 8 gyõzelem 2 vereség az 
õszi tabella III. helyére volt elég.
Úgy gondolom a 2011-es tavaszi fordulókban 
nagyon nehéz dolgunk lesz. Bízom benne, hogy a 
sérült játékosok teljesen felépülnek, talán új 
játékosaink is lesznek. CÉL, hogy õk, illetve 
szurkolóink, régi és új támogatóink segítségével a 
III .  helyet  megtartsuk,  esetleg javítva 
helyezésünkön, 2011-ben is tovább öregbítsük 
TÉT VÁROS HÍRNEVÉT!

Demjén Tibor elnök

2010-es eredmények2010-es eredmények

Szülõföldem  Téti Híradó  2011./1
Kiadja: Tét Város Önkormányzata

(9100 Tét, Fõ utca 88.)
Lapszerkesztés:

Vámosiné Wurm Mária;
Langné Balázs Ilona;

Katona Szabolcs
Szerkesztõség:

9100 Tét, Mûvelõdési Ház, 
Fõ utca 80.  Telefon: 462-193 

E-mail: muvhaztet@gmail.com 
Megjelenik: negyedévenként, 

1500 példányban 
 Nyomdai munkák: Palatia Nyomda, Gyõr 


	Oldal1
	Oldal2
	Oldal3
	Oldal4
	Oldal5
	Oldal6
	Oldal7
	Oldal8
	Oldal9
	Oldal10
	Oldal11
	Oldal12

