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Tenni akarás!

Március 20-án egy nagyon jó, szórakoztató színi 
elõadást láthatott a téti  mûvelõdési ház közönsége. 
A Dunaszegi Színjátszókör, a Hippolyt a lakáj  
címû zenés vígjátékot adta elõ, hatalmas sikerrel! 
Nagyon meg kell erõltetni az emlékezetem, hogy 
mikor volt utoljára színi elõadás a téti 
kultúrházban! A „színészek” támogatva a játszótér 
programot, ingyen vállalták a fellépést, de 
természetes egy ilyen elõadásnak vannak járulékos 
költségei, amit valakinek állni kellett! Vállalni a 
rizikót: amennyiben nem lesz annyi bevétel, akkor 
ki fogja kifizetni költségeket?! Nem kevés pénzrõl 
volt szó, több mint nyolcvanezer forint volt a 
költség! A szervezõk név szerint: Nemes (Kereszt) 
Izolda, Som Adrienn, Regner Szilárdné Zsuzska, 
és Hujberné Bakó Margit ötlete volt, hogy színi 
elõadással lepjék meg a téti és környékbeli 
embereket, vállalva, ha nem lesz elég bevétel, 
akkor õk négyen fizetik a költségeket! A cél kettõs 
volt: egyrészt gyûjtés egy nemes célra, másrészt 
szórakoztatni, az azt igénylõ nézõket! Mindkét cél 
sikerült, nagyon jól szórakoztunk, és a Téti 
Takarékszövetkezetnél lévõ számla a”Szülõk a 
játszótérért”  59800091-31715906”  is egy 
jelentõs összeggel gyarapodott! Az önkéntes 

csapat, Stierlné Kertész Máriával kiegészülve 
újabb tervet eszelt ki: június 5-re meghívták egy 
önálló estre Csonka Andrást, a népszerû színész, 
elõadómûvész, mûsorvezetõt, és a Dunaszegi 
Színjátszókör tagjait! Természetes a fellépõk itt 
is lemondtak a tiszteletdíjukról a játszótér javára, 
csak a költségeik megtérítését kérték, ami kb. 
százezer forint! Az immár öttagú hölgykoszorú 
vállalt kezességet az elõadás anyagi fedezetére! 
Csodálatos mûsort láthatott a zsúfolásig megtelt 
kultúrház közönsége, köszönet érte Csonka 
Andrásnak, és a Dunaszegi színjátszóknak! 
Legnagyobb köszönetet mégis azoknak kell 
mondani, akik vállalva az anyagi kockázatot, 
egy felejthetetlen délutánt szerveztek 
számunkra! Köszönjük lányok! 
A jó ügyért való munkálkodás másik szép 
példája Katona Szabolcs könyvtáros nevéhez 

fûzõdik: összegyûjtötte a tétiek és mások 
(elszármazottak) elfekvõ, megunt, de még jó 
állapotú könyveit, aminek 200 forintért árusítja 
darabját. Eddig kb. 100 db könyvet vettek meg 
az olvasók, a jótékonysági akció visszavonásig, 
a könyvtár nyitva tartási ideje alatt illetve a 
készlet erejéig érvényes! További információt a 
könyvtárban kaphat! Az urnában lévõ húszezer 
forint körüli bevétel szintén a Játszótér 
programot gyarapítja! Bízom benne, hogy a jó 
példa „ragadós” és sokan fognak még segíteni a 
jó  cél  érdekében! 

Zsolnai Ferenc
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„Tavasz van, gyönyörû tavasz…” 
Mozgalmas és élményekkel teli tavasz köszöntött a Csiga 
csoportos gyermekekre. Nyílt napjainkon az érdeklõdõ 
szülõknek lehetõsége volt betekinteni mindennapjainkba. 

Májusban vonatozni mentünk Pápára, ahol a várkerti játszótéren 
közös játékra hívtuk az Együtt Egymásért Egyesület kedves 
tagjait és a kísérõ szülõket. Nagycsoportosainkkal az 
iskolalátogatás során régi ismerõsökkel találkoztunk. Anyák napi 
köszöntéssel kedveskedtünk anyukáknak, nagymamáknak, majd 
az évzáró mûsor keretében elbúcsúztattuk az iskolába készülõket. 
A gyereknapi projekthéten rengeteg program zajlott az oviban: 
lovaskocsizás, zenés mûsor, Pegazus bábszínház elõadása, óvó 
nénik bábjátéka, rendõrautó bemutató, nagycsoportosok évzáró 
kirándulása, májusfa döntés, kézmûves délelõtt. 
A hátralévõ idõben játékos délelõttöt tartunk az INO lakóival, 
valamint elmegyünk közösen fagyizni. Ezúton köszönjük a 
szülõk egész éves támogatását, valamint a jótékonysági 
ruhavásáron árusító anyukáknak, Katona Istvánnénak és Molnár 
Ildikónak a segítséget. Melinda és Timi óvó néni

„Somvirág, somvirág, aranysárga a világ…”
A május izgalmasan telt a Katica csoport életében. Lehetõségünk 
nyílt a Mentõállomás meglátogatására, ahol a mentõs bácsik 
kedvesen és részletesen tájékoztattak bennünket a munkájukról. 
A szép idõben öröm volt elsétálni a játszótérre, utána pedig 
fagylalttal hûsítettük magunkat. Szép és megható ünnepély 
keretében köszöntöttük az édesanyákat és nagymamákat. A 
gyerekhét színes programjait nagyon élvezték a kisgyerekek. 
Csoportunk jókedvét a gyõri állatkerti kirándulás tette teljessé. 
Nagyon szépen köszönjük a szülõk egész évi támogatását, külön 
köszönjük Gerencsér Veronika, Giczi Ábel és Kiss Rebeka 
anyukájának segítségét a ruhaárusításban. Anna és Nóra 
óvó néni
„Kakukkfû, kakukk szó, kirándulni volna jó…”
Ebben a nevelési évben már második alkalommal rendeztünk 
családi kirándulást a Süni csoportos kisgyermekek nagy-nagy 
örömére. A mostani kirándulás már csak azért is különleges volt, 
mert lovas fogatokkal indultunk el túrázni. Célunk a 
Rábaszentmihályon lévõ Szabadidõ központ volt, ahol a kedves 
házigazdák, Regina és Gábor már vártak bennünket. Utunk során 
megcsodálhattuk Tét határában húzódó kissé még „beteges”, de 
már gyógyulófélben lévõ folyónkat, a Marcalt. Csodálatos tavaszi 
illat és idilli kép között vitt az utunk, hol egy akácerdõ mellett, hol 
pedig a sárga virágporáról híres bodza bokrokban 
gyönyörködhettünk.  A gyerekek abban a pillanatban, hogy 
leszálltunk a lovaskocsikról, birtokba vették a területet – 
hintáztak, ping-pongoztak, bújócskáztak és a focis lábú 

apukáknak köszönhetõen fociztak. A sütõ-fõzõ csapat is gyorsan 
felállt. Tüzet csiholtak, szalonnát, kolbászt sütöttek, ami már a 
déli harangszóra az asztalt díszítette, illatával a túrázókat 
odacsalogatta. „Jobb ízû a falat, ha mindnyájan esznek.” Arany 
János Családi kör címû versének sorai jutottak eszembe, amikor a 
hosszú asztalt 60 fõnél is többen ültük körbe. A gyermekek 
jókedvûek voltak, hogyan is ne lettek volna, hisz minden 
kisgyerekkel együtt voltak szeretteik. A gyermeki boldogság több 
irányból mérhetõ volt: a mosolygó gyermekszemekbõl, a 
vidámságot kifejezõ közös éneklésbõl és közös táncból. 
Együttlétünket megkoronázva, elõadtuk a „Csipkefa bimbója” 
kezdetû néptánc fûzérünket, amellyel a gyõrszemerei Óvodás 
Csoportok Néptánc találkozóján léptünk fel. A fényképezõgépek 
alig gyõzték villogással, a szülõk és nagyszülõk szeme  is 
csillogott az örömtõl. Ezt követõen kissé fáradtan, de boldogan 
ültünk fel a fogatokra és indultunk vissza az oviba. Köszönjük 
Varga Miklós és Merkó Géza helyi, valamint Feller Sándor és 
Cser Zoltán környékbeli fogatosoknak fáradozásukat. Nélkülük 
nem lett volna ilyen tartalmas a kirándulásunk. A 2010/2011-es 
nevelési év lezárásaként pedig köszönetet mondunk minden 
szülõnek, hogy ez évben is együtt gondolkodva, szeretettel tudtuk 
nevelni a gyermekeinket. A nyárra jó pihenést, tartalmas 
kikapcsolódást és feltöltõdést kívánunk. Kati és Nóri óvó néni
Mi Halacskások, kora tavasszal a Pedró pékségben voltunk 
látogatóban. Peti bácsi bemutatta nekünk a pékséget, s miként 
készülnek a különféle kenyerek, zsemlék, kiflik és egyéb 
finomságok. Mindenki kapott egy darabka tésztát, amit 
gyúrhattunk. Megnézhettük a kemencéket, a különbözõ 
eszközöket, s kipróbálhattuk melyikünk birkózik meg a 
sütõlapáttal. Nagy örömünkre a végén mindenki kapott frissen 
sütött magos zsemlét. Ezúttal is szeretnénk megköszönni Peti 
bácsi vendégszeretetét. Áprilisban Pápára kirándultunk a 
szülõkkel, nagyszülõkkel. Vonattal utaztunk a gyömörei 
vasútállomásról, amely nagy élményt jelentett a gyermekek 
számára. Pápán egy kiadós sétát tettünk a piacra, majd önfeledt 
játék kezdõdött a játszótéren. Jókedvünket még a hirtelen támadt 
vihar sem szegte. Fáradtan, de jókedvûen tértünk vissza az 
óvodába. Május elején nyílt napokra vártuk a szülõket, 
nagyszülõket, amelynek keretében anyáknapi köszöntõvel 
kedveskedtünk az édesanyáknak és nagymamáknak. A 
gyermekek által készített ajándék mellett közös játékkal 
kedveskedtünk vendégeinknek. A „szembekötõsdi” és 
„bizalomjátékban” együtt játszottak és nevetettek  édesanyák, 
nagymamák és a gyermekeik. Június elején tartottuk 
csoportunkban az évzáró ünnepélyt, ahol kilenc nagycsoportost 
búcsúztattunk el. Készülünk még közös sétára, fagyizásra, s 
utána várjuk a nyári pihenést és vakációt.

Ilike és Vera óvó néni
„Virágos a május, virágos a rét, majálisra menni jaj, de csuda 
szép!”- énekelték vidáman a Nyuszi csoportosok. 
Hagyományosan idén is megörvendeztettek bennünket a helyi 
tûzoltó egyesület tagjai. Gyönyörû sudár májusfát állítottak az 
ovink udvarán. A gyerekek az óvó nénikkel virágos, színes 
füzérekkel díszítették, majd énekelve körbetáncolták a fát. Május 
elsõ vasárnapja az édesanyák ünnepe. Kedves kis személyre 
szóló ajándékot készítettünk nekik is és a nagymamáknak is, 
majd ünnepélyes keretek között köszöntve õket sokuk szemébe 
könnyet csaltunk. Május utolsó hete a gyereknap jegyében telt el, 
el is neveztük „Gyereknap hetének”. Hétfõn a nagycsoportosok 
kirándulni mentek Szombathelyre, ahol a Kalandparkban élmény 
dúsan, vidáman telt a nap. Velünk tartott a leendõ elsõ osztályos 
tanító néni, Niki néni is.  Kedden tízórai után ovink 
tornatermében zenés interaktív mûsorral várt bennünket a 
Gézengúzok együttes. 10 órától Varga Miki bácsi lovaskocsizásra 
vitt bennünket Tét városában. Szerdán a pápai Pegazus 

Ó v o d a h í r e kÓvoda  hírek
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Horváth Endre

bábszínház „Hetet egy csapásra” címû elõadását néztük meg a 
kultúrházban. Csütörtökön kézmûves délelõttön vehettek részt a 
gyerekek. Vendégek is jöttek hozzánk, a helyi civil szervezetek, az 
Együtt egymásért klub, az Életet az éveknek nyugdíjas klub, 
valamint a helyi kisebbségi önkormányzat vezetõségi tagjai. 
Meséltek, beszélgettek, játszottak, énekeltek a gyerekekkel. 11 
órakor újból ovink tornatermében gyülekeztünk,  ahol az óvó 
nénik, 
„ A félig nyúzott bakkecske“ címû bábelõadással kedveskedtek a 
gyerekeknek.  Délután a tanító nénik jöttek hozzánk, akik játékos 
foglalkozást tartottak a nagycsoportosoknak. Pénteken tízórai 
után kitáncoltuk a májusfát. Óvodánk udvarán két szervezet is 
vendégeskedett: a tûzoltóság és a rendõrség. A gyerekek 
ismerkedhettek a rendõr- és tûzoltóautóval. Nagyon élvezték 
mindkettõt. Köszönjük mindazoknak a felnõtteknek a 
közremûködését, akik segítettek abban, hogy ilyen eseménydúsan 
telt el ez a hét. Május utolsó napján évzáró ünnepély keretében a 
kiscsoportosok elbúcsúztatták a nagyokat. A nagyok jelképesen 
vállukra vették kis piros batyujukat és elballagtak az óvodából. 
Kívánjuk nekik, hogy kudarcmentesen, sikeresen, boldogan éljék 
meg az iskolakezdés nem mindig könnyû elsõ évét. Szüleiknek 
pedig sok türelmet, kitartást és mindnyájuknak mindehhez jó 
egészséget kívánunk sok szeretettel: Zsóka és Vera óvó néni 
Nyár a bölcsõdében is! 
Végre itt a jó idõ, nálunk a bölcsiben is minden a nyárról szól. Ez 
látszik a picik rajzain, ügyes kis munkáikon is. Sokat vagyunk a 
szabadban, ahol most különösen sok élményben van részünk. 
Érdekes látnivaló a szomszéd udvaron folyó építkezési 
munkálatok, markolók, daruk, nagy autók látványa. Mi is részt 
vettünk az ovisokkal a májusfa állításának ünnepségén, amit a 
tûzoltó bácsik tettek még nagyobb élménnyé. Örömünkre a 
tûzoltó bácsik újra eljöttek gyereknapon, amikor a májusfát 
kidöntötték és az udvarunkon a fákról leszedték a száraz ágakat, 
amit ezúton is szeretnénk nekik megköszönni. A nyárnak 
köszönhetõen sok kis bölcsisünk lett szobatiszta, ilyenkor 
könnyebb az öltözés, vetkõzés, ez segítség a piciknek is ebben a 
nem könnyû fejlõdési szakaszban. Ehhez kívánunk sok sikert 
minden szülõnek és kisgyermeknek. Kívánunk még mindenkinek 
szép, élményekben gazdag nyarat!         Marika néni és Adél néni
Köszönjük a Szülõi Munkaközösségünk vezetõségének áldozatos 
és segítõkész tevékenységét. A jótékonysági ruhavásár 
eredményeként  mozgásfejlesztõ játékokkal gazdagodik 
óvodánk játékkészlete. 
Hálás szívvel mondunk köszönetet Nagypálné Márti néninek és 
Kántor Antal kanonok úrnak, hogy bensõséges évzáró 
ünnepségen vehetett részt minden kisóvodás és érdeklõdõ szülõ a 
katolikus templomban. 
Az óvoda nevelõtestülete nevében: 

CsécsKárolyné      óvodavezetõ

Figyelem!
Kaszálást (fûnyírást) vállalok!

Hívjon megbeszéljük!
Tel.: 06-30-6280346

Figyelem!
Kaszálást (fûnyírást) vállalok!

Hívjon megbeszéljük!
Tel.: 06-30-6280346

Fuvarozást, költöztetést, autószállítást 
vállalok!
Hívjon:

06/20-9780252

Mikor megszületünk elkezdõdik életünk útja. Ez a út mindig 
egy állomáshoz vezet. Elsõ állomásunk az életben, mikor 
óvodába kerülünk, ekkor szakadunk el a meleg családi 
fészekbõl.
Második nagy állomás az iskolába lépés eseménye. Az iskola 
fokozat elsõ szakasza az alsó tagozat befejezésére, maikor 
megtanuljuk az alapokat, amire a felsõbb osztályok 
épülhetnek. Ilyenkor elbúcsúznak a gyerekek az alsós 
tanítóiktól, nevelõktõl.
Most én is a gyermekeimtõl búcsúzom, akikkel négy évig 
voltam együtt. Ez alatt az idõ alatt mind a gyerekekkel, mind a 
szülõkkel szoros kapcsolat alakult ki közöttünk. Ezért nehéz 
most az elválás, mindnyájunk szemében a búcsú könnyei 
csillogtak az utolsó napon. 
Köszönöm a Sorsnak, hogy ilyen gyerekeket kaptam, akikre 
sokszor büszke lehettem, akik a versenyeken való 
részvételükkel, sikerükkel öregbítették iskolánk hírnevét. 

BúcsúzásBúcsúzás

folytatás a 4. oldalonfolytatás a 4. oldalon
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Tisztelt Téti Lakosok!

Mint  a r ró l  a  má jus  végén  
v a l a m e n n y i  e l õ f i z e t õ n k e t  
tájékoztattuk, 2011. június 1-tõl 
társaságunk, a Vidanet Zrt .  
üzemelteti Tét város kábeltelevíziós 
hálózatát.
A Vidanet Zrt. Magyarország egyik, 

és a régió legnagyobb telekommunikációs szolgáltatója. Szolgáltatási 
palettánk ma már messze túlmutat a televíziós kínálaton, hiszen a Vidanet 
napjainkban analóg, digitális TV szolgáltatásokat, nagysebességû internetet 
és kedvezõ áru telefonos megoldásokat is kínál. Jelenleg teljes ellátási 
területünkön több mint 80.000 kábeltelevízió, 34.000 internet és 21.000 
telefon elõfizetõt szolgálunk ki. Ugyanakkor az évtizedes jelenlétet és 
szolgáltatási múltat maga mögött tudó Vidanet a helyi tradíciókra, 
kapcsolatokra és jelenlétre épít elsõsorban. Szolgáltatásaiban igyekszünk 
teret engedni a lokális igényeknek, aktívan jelen kívánunk lenni a helyi 
közéletben és a legjobb értelemben vett lokálpatrióta szellemben kívánunk 
mûködni. Cégünk mûködésének minden területén igyekszik megfelelni a 
piac kihívásainak és ügyfelei elvárásainak, igényeinek. 
A minõségi kiszolgálás a mûszaki megbízhatóság mellett szolgáltatásaink 
folyamatos fejlesztését is jelenti. Célunk az, hogy egy optikai 
összeköttetés megvalósításával rövid idõn belül az Ön számára is 
elérhetõvé tegyük a jelenlegi teljes gyõri kínálatunkat. 
Ez egyaránt jelent programkínálat bõvülést, a digitális TV, HD TV, internet 
és telefon szolgáltatás bevezetését. A kábeltelevízió esetében jelentõs 
bõvítés várható a tartalom tekintetében. Az analóg programkiosztásunk 
három csomagra bontva közel 50 csatornából áll, míg digitális kínálatunk 
szintén három alap- és hét tematikus csomagban több mint 150 csatornát 
kínál. Elérhetõ lesz a jelenleg csúcs technológiának számító HD, azaz nagy 
felbontású szolgáltatás is. A digitális és HD szolgáltatások igénybe vételéhez 
szükséges egy dekóder, úgynevezett Set Top Box is, amit társaságunk fog 
biztosítani meghatározott feltételekkel. Internet tekintetében megfizethetõ 
áron négy csomagot kínálunk majd, amelyek letöltési sebessége 2 Mbit/s-tól 
akár 30 Mbit/s-ig terjedhet. A vezetékes telefonunk IP alapon mûködik, 

amelynek legnagyobb elõnye a kedvezõ 
elõfizetési és percdíjak mellett, hogy hálózaton 
belül a hívás díja mindenkor 0 forint, tehát 
vidanetes a vidanetessel a teljes szolgáltatási 
területünkön díjmentesen beszélhet.
A felmerült kérdésekkel kapcsolatban forduljon 

bizalommal területileg illetékes ügyfélszolgálati 
irodánk (Gyõr Pláza, Gyõr, Vasvári P. u. 1/A., 
nyitva tartás: hétfõ, kedd, szerda, péntek 10-18 óra, 
csütörtök 10-20 óra, szombat 10-14 óra) 
munkatársaihoz, vagy hívja az éjjel nappal 
e l é r h e t õ  1 2 - 0 3 - a s  t e l e f o n o s  
ügyfélszolgálatunkat. Vidanet Zrt.

Évzáró a Majoretteknél

Eljött a várva várt június. Ez a hónap a 
nagy vakációk kezdetét jelenti. Ilyenkor 
adunk számot a tanévben végzett 
munkáról. Ez volt nálunk is a 
majoretteknél. Nagy izgalommal 
készültünk a gyerekekkel az év végi 
bemutatóra, amelyet június 4-én 
tartottunk az iskola tornatermében.
Az év sikeres számait mutattuk be a 
szülõknek és kedves vendégeinknek. A 
fellépést a legkisebbek, az óvodások 
kezdték. Itt szeretném megköszönni 
Vincze Veronika óvónõnek a segítségét, 
aki lelkesen foglalkozik a kicsikkel. 
Sajnos az óvodában lejárt a szerzõdése 
és nem folytathatja tovább munkáját. 
K íván juk ,  hogy  s ike rü l jön  ú j  
munkahelyet szerezni, és még sok-sok 
öröme legyen a gyerekekben.
A továbbiakban az iskola csoportjai 
mutatták be tudásukat, nagy sikerrel. 
Sajnos a nagylányoktól, a Golden Girls 
csapattól el kellett búcsúznunk, mert 
nem tudják tovább folytatni a munkát, 
mivel kikerülnek a nagybetûs Életbe. A 

sikeres érettségi után fõiskolára, 
egyetemre jelentkeztek és mellette már 
nem tudják vállalni a próbákat. Utoljára a 
városnapon fognak fellépni, ahol még 
megcsodá lha t j uk  t ehe t s égüke t ,  
szépségüket.
Bemutatónk végén a legeredményesebb 
ma jo re t t eke t  d í j a z tuk :  a  m in i  
kategóriában Pongrácz Marietta, a cadett 
korcsoportban Sallai Barbara, a 
senioroknál Csizmazia Petra és Horváth 
Melinda lett. Gratulálunk nekik és 
további sikeres szereplést kívánunk.
A legszinpatikusabb majorettes Benki 
Mónika, akit a csapatok titkos 
s z a v a z á s s a l  v á l a s z t o t t á k  m e g .  
Bemutatónkat diszkóval zártuk. Azt 
hiszem, mindenki jól érezte magát, és 
reméljük jövõre még többen jönnek el és 
még több s ikeres  eredményrõl  
számolhatunk be. 
A nyárra mindenkinek jó pihenést, 
nyaralást kívánunk.

Czifrik Sarolta és az egyesület vezetõsége

Remélem a jövõben is megállják 
helyüket és elérik kitûzött céljaikat. 
Nem felejtik el, mit útravalóul adtam, 
hogy soha ne felejtsék el, bármerre 
kerülnek, hogy magyarok és legyenek 
büszkék hazájukra.
A másik fontos útravaló a szeretet, 
melyet Pál apostol fogalmazott meg és 
amelyet meg is tanultunk:
„Ha szeretet pedig nincs bennem: semmi 
vagyok. 
A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem 
irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem 
fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, 
nem keresi a maga hasznát, nem gerjed 
haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a 
hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. 
Mindent elfedez, mindent hisz, mindent 
remél, mindent eltûr. A szeretet soha el nem 
múlik.
Most azért megmarad a hit, a remény, a 
szeretet, e három; ezek közül pedig a 
legnagyobb a szeretet.”
A szeretet vezéreljen mindenkit az 
élete során, mert nélküle sivár 
pusztaság az élet.
Ezt kívánom a gyerekeimnek és 
városunk minden lakójának. 

Czifrik Sarolta tanítónõ

folytatás a 3. oldalrólfolytatás a 3. oldalról
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Önkormányzati hírekÖnkormányzati hírek
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 
2011. március 30-án megtartott ülésén
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 
- a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadta a gyenesdiási üdülõ 
épületének felújításairól szóló és a szóbeli kiegészítésekkel 
együtt a 2011. évi Kisfaludy Napok értékelésérõl szóló 
beszámolót, 
- rendeletet fogadott el az Önkormányzat Szervezeti és 
Mûködési Szabályzatáról,
- elfogadta a 2011-2014-ig szóló Gazdasági Programot a szóbeli 
kiegészítésekkel együtt, 
- az elõterjesztett formában elfogadta a „Nem lakáscélú 
helyiségek bérleti díjairól” szóló szabályzatot, a szabályzat 2011. 
április 1-én lépett hatályba, 
- a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadta Tét Város 
Polgármesteri Hivatal és Tét Város Okmányiroda munkájáról 
szóló 2010. évre vonatkozó beszámolókat, valamint a 2010. évre 
vonatkozó FEUVE és belsõ ellenõrzések értékelésérõl szóló 
éves ellenõrzési jelentést, 
- megbízta Ackermann László alpogármester urat, hogy a Téti 
Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása 
tanácsülésein, Dr. Kukorelli  László polgármester 
akadályoztatása esetén Tét városát képviselje, a megbízás 
visszavonásig szól, 
- elfogadta a Tét Szentkúti Polgárõr Egyesület a megalakulásától 
az eddig végzett tevékenységérõl szóló beszámolóját, 
- határozott hogy ingyenesen átad használatra a Téti Kistérségi 
Mentõállomás részére a Tét Város Önkormányzat tulajdonában 
lévõ Házasságkötõ terem kis termébõl 20 m2-t, mely terem 
megközelíthetõsége a Mentõállomás felõl válik lehetõvé, az 
ingatlan leválasztásának költségeit és a munkálatok elvégzését a 
Téti Kistérségi Mentõállomás saját költségein biztosítja, 
- felhatalmazta Dr. Kukorelli László polgármester urat, hogy az 
Infrastrukturális Fejlesztés pályázati felhívásra a Költségvetési 
törvény 5. sz. melléklete alapján a pályázatot benyújtsa a 
KKÁMK (9100 Tét, Debrecen u. 3.) tornaterem tetõfelújítás 
tárgyában. 
A megpályázott összeg maximálisan 4 millió forint lehet, 
amelyhez a szükséges önrészt 800 e Ft-ot Tét Város 
Önkormányzat Képviselõ-testülete biztosítja a 2011. évi 
költségvetésében.

Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 
2011. április 28-án megtartott  ülésén
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
- módosította a közterület használatáról szóló, a zaj és 
rezgésvédelem helyi szabályairól szóló, a növények ültetési 
távolságáról szóló, az avar és kerti hulladékok nyílttéri 
égetésérõl szóló és a közterületek elnevezésérõl valamint a 
házszámozás megállapításáról, illetve azok jelölésérõl szóló 
rendeleteit, mivel módosultak a szabálysértési értékhatárok,
- rendelet alkotott az önkormányzat 2010. évi költségvetési 
zárszámadásáról,
- felhatalmazta Dr. Kukorelli László polgármestert, hogy 
megrendelje a Zsebkalauz kiadványt, (Készül egy fotós 
prospektusTétrõl, leírás a településrõl 3 nyelven, 
megközelíthetõsége a településnek),
- felhatalmazta Dr. Kukorelli László polgármestert, hogy a 
fogászati ügyelet tárgyában tárgyalásokat kezdeményezzen az 
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetõjével. 
- döntött a civil szervezetek támogatásáról az alábbiak szerint:
Csillagfény Téti Majorette Egyesület 150 eFt, „Együtt 
Egymásért” Egyedül Élõk és Nyugdíjas Klub Egyesület 90 eFt, 
„Életet az Éveknek” Téti Nyugdíjas Klub 90 eFt, 
Hagyományõrzõ Kézmûves Szakkör 30 eFt, Karsay Sándor 

Alapítvány 40 eFt, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Téti 
Csoportja 30 eFt, Magyar Vöröskereszt Téti Szervezete 40 eFt, 
Rába Parti Lovasklub Sport Egyesület 30 eFt, Sokoróaljai 
„Segítõ Kéz” Közhasznú Egyesület 30 eFt, Téti 
Hagyományõrzõ Egyesület 90 eFt, Téti Hajnalcsillag Dalkör 
Egyesület 150 eFt, Téti Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület 580 
eFt, Téti Kézilabda Sport Egyesület 220 eFt, Téti Polgárõr 
Egyesület 200 eFt, Téti Sokoró F.C. 580 eFt , Tét Szentkúti 
Polgárõr Egyesület 80 eFt, Tét Város Tûzoltó Egyesület 570 eFt. 

Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 
2011. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén
Tét Város Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a TIOP – 1.1.1. -
07/2-2008-0158 sz. projekt, mely a pedagógiai módszertani 
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a 
Kisfaludy Károly Általános Mûvelõdési Központ pályázata a 
kompetencia alapú oktatás fejlesztésére címû pályázat 
közbeszerzési eljárás értékelés során a Kondoord Kft. Gyõr, 
Fehérvári u. 17./B. pályázatát fogadta el. A bizottság javaslata 
alapján a Tét Város Képviselõtestülete felhatalmazta Dr. 
Kukorelli László polgármestert a szerzõdés aláírására. 
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 
- megtárgyalta a Városnap programját, Tét várossá válásának 10. 
évfordulójára. Idõpontja: 2011. augusztus 27., szombat.
Helyszínek: 11 óra Sportcsarnok és 14 órakor vonulás a 
Sportpályára, 14,30 órától programok,
- elfogadta a módosított Téti Kistérség Sokoróaljai 
Önkormányzatainak Többcélú Társulásának együttmûködési 
Megállapodásának módosításait. 
- határozatában felhatalmazta Dr. Kukorelli László 
polgármestert, hogy a Megállapodás az Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézménnyel Gyõr (9026 Gyõr, 
Kálóczy tér 9-11.) fogorvosi ügyelet tárgyában megkösse.
A testületi ülésekrõl készült jegyzõkönyvek megtekinthetõk a 
www.tet.hu honlapon.

Programelõzetes
2011. 08. 27. szombat

Ünnepi megemlékezés Tét várossá válásának 
10. évfordulóján 11 órakor a Sportcsarnokban,

díjátadások 
14 órakor zenés, táncos kivonulás, 

(zenekar, majorette, lovasok,) a sportpályára. 
14.30 Ünnepélyes megnyitót követõen fellép a:

Csillagfény Majorette csoport
Társastánc csoport

Ifjúsági fúvószenekar
Hajnalcsillag Dalkör

Nagy Balázs Gyõri Nemzeti Színház mûvésze
Hajnal Nikolett és Németh Rudolf prímás és zenekara

Varga Miklós
Este bál a BEST Együttessel
Márió, a harmonikás

Kirakodó vásár a sportpálya körül, helyi és kistérségi 
termelõk részvételével

Gyermekeknek: légvár, arcfestés, sportvetélkedõk - 
„Bulifoci”, tizenegyesrúgó verseny stb.

tûzoltó bemutató, íjász bemutató, lovasok.
A részletes program a www.tet.hu, és a www.vk-tet.bibl.hu  

honlapokon valamint a plakátokon lesz látható.

10 éves lett városunk
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Tét Város Jegyzõje felhívja a Tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§ (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 
30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követõen ezt az 
állapotot a vegetációs idõszak végéig (október hónapig) folyamatosan fenntartani.
A kötelezettségüket megszegõ tulajdonosokkal, földhasználókkal szemben a vonatkozó rendelet szerint 
növényvédelmi bírságot kell kiszabni, melynek összege 15.000,-Ft-tól 15.000.000,-Ft-ig terjedhet.
A 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet értelmében külterületen a Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatósága, belterületen a települési önkormányzat jegyzõje rendeli el a közérdekû védekezést.
A parlagfû fertõzöttséget folyamatosan ellenõrizzük mind a belterületi, mind a külterületi ingatlanokon!
Kérem a Tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy a fenti kötelezettségüknek tegyenek eleget, mert a parlagfû mentesség 
mindannyiunk közös érdeke.
Lakossági panaszbejelentés megtehetõ személyesen, írásban és telefonon a 06-96/461-134 telefonszámon.

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzõ

F E L H Í V Á S - Parlagfû mentesítésre!

K i r á n d u l á s  K e s z t h e l y r eK i r á n d u l á s  K e s z t h e l y r e
Minden tanévben 
várva várt nap az 
osz tá lyk i rándulás  
napja. A gyerekek 
szinte  márciustól  
kezdve számlálják a 
napokat, tervezgetnek. 
Mi ,  pedagógusok 
inkább félve várjuk a 
nagy eseményt, hiszen 
b á r m e n n y i r e  i s  
k ö r ü l t e k i n t õ e n  
szervezzünk meg egy 

kirándulást, tönkreteheti egy váratlan dolog. A legnagyobb mumus a rossz 
idõ, hisz ki szeretne bõrig ázni vagy egész nap a buszban ülni az esõben, 
hidegben. Szerencsére április 28-án kegyes volt az idõjárás hozzánk, s 
gyönyörû szép tavaszi idõben indulhattunk Keszthelyre. Szerencsésen 
minden színhelyet bejártunk, melyekre terveztük az utat, és minden baj 
nélkül  hazaérkeztünk.  És hogy milyen vol t  ez  a  nap? 

Lappints Árpádné
Errõl olvassuk el az egyik résztvevõ, Juhász Réka 5. b-s tanuló 
beszámolóját!

Az osztálykirándulás
Egy szép tavaszi reggel kirándulni indult a két ötödik osztály. Úti célunk 
Keszthely és környéke volt.
Izgatottan ébredtem reggel, bepakoltam a hátizsákomba a szükséges 
dolgokat, és már indultam is az iskolához, ahol a gyülekezõ volt. 
Hamarosan indultunk is az elsõ úti célunk felé.
Az elsõ állomásunkon egy vízimalmot néztünk meg. Egy kedves bácsi 
fogadott bennünket, aki elmagyarázta, hogy mire szolgált és hogyan 
mûködött régen a malom, miközben körbevezetett bennünket az épületben. 
A malom után megnéztük az istállót, ahol különös állatok laktak. Láttunk 
rackajuhot, szamarat, kecskét és kecskegidákat, akik nem régen születtek. 
Kint a karámban egy magyar szürke marha álldogált, amit néhányan 
megetettünk. Kutyák is szaladgáltak a portán, nagy örömömre, meg is 
simogattam õket. Miután mindent alaposan szemrevételeztünk, jóízûen 
elfogyasztottuk a reggelinket, és tovább indultunk fõ úti célunk, Keszthely 
felé, ahol újabb meglepetések vártak ránk. Miközben a város felé tartottunk, 
átutaztunk Devecseren. Elborzadva láttam, hogy az õsszel történt 
vörösiszap katasztrófa milyen károkat okozott a természetben, és a 
lakóházakban. Örültem, hogy én nem itt lakom. Elnézelõdtem a busz 
ablakából, gyönyörködtem a tavaszi táj szépségében. Arra gondoltam, 
hogy milyen jó, hogy vége van a hosszú hideg télnek, és újra éled a 
természet, rügyeznek a fák és nyílnak a virágok. Ahogy így 
nézelõdtem,egyszer csak egy szép nagy városban találtam magam. 
Megérkeztünk Keszthelyre.
Keszthely az egyik legszebb Balaton-parti város. Legismertebb 

látványosságai közé tarozik a Festetics kastély. Mi is 
megnéztük. A kastély százegy helyiséggel 
rendelkezik, ami ma múzeumként mûködik.
Barokk stílusban épült a XVIII. század második 
felében, egy dúsgazdag dunántúli família építtette.
Festetics György gróf kápolnát is kialakíttatott itt, és 
létrehozta a kétemeletes könyvtári szárnyat.
Sajnos mi minden helyiséget nem tudtunk megnézni, 
de így is rengeteg látnivalóban volt részünk.
Elgyönyörködhettünk a régi ruhákban, ékszerekben. 
Láthattuk, hogy milyen pénzekkel fizettek abban az 
idõben. Nekem legjobban a könyvtárterem tetszett, 
benne a sok szép régi könyvvel.
Miután megnéztünk minden látnivalót, elmentünk a 
Marcipán múzeumba. Csak ámuldoztunk a sok szép 
marcipánfigurán. Nagyon szép volt a Kastély 
kicsinyített mása marcipánból elkészítve.
Végül megnéztük a csigaparlamentet, ami szintén 
egy csodálatos látnivaló volt.
Az építmény a Parlament kicsinyített mása, ami 4,5 
millió Pannon-tengeri csigából készült. 14 éven át 
építette Miskei Ilona néni. Ez az építmény annyira 
megtetszett nekem, hogy prospektust is vettem róla 
emlékbe.
A sok látnivaló után, pihenés képpen Keszthely 
sétálóútcáját vettük birtokba. Megnéztük a 
kirakatokat, és ki-ki kedvére vásárolhatott valamit 
emlékbe.
Amikor eleget nézelõdtünk a városban, következõ 
úti célunk, Szigliget felé vettük az irányt.
Megérkezvén a Balaton-partján találtuk magunkat.
A szigligeti várat több mint 700 évvel ezelõtt 
építették, a kis falu fölött magasodó vulkáni 
kúphegy tetejére. Mivel sok ostromot látott ez a vár, 
ma már csak omladozó romok maradtak belõle. Egy 
könyvben azt olvastam, hogy végül egy 
villámcsapás rombolta le. Éppen a puskaporos 
toronyba vágott, és a robbanás ledöntötte a falak jó 
részét.
A hegymászás fáradalmait a Balaton parton 
pihentük ki.
Elnéztük a csendes, békés balatoni tájat. Csak a 
partot övezõ széles náderdõk lakóinak brekegése, 
csivitelése törte meg a csendet.
Fáradtan, de rengeteg sok szép élménnyel 
gazdagabban érkeztünk haza a kirándulásról.
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Már több mint 10 évre nyúlik vissza 
Tét és a környezõ települések 
önkormányzatainak együttmûködése. 
2004 óta u.n. többcélú társulás 
keretében folyik a munka, mely az 
önkormányzatok feladatainak egy 
részét több területen hatékonyabban, 
magasabb szakmai színvonalon és 
költségtakarékosabban próbálja meg 

ellátni. 
A Társulás munkájáról minden évben beszámolt Tét város 
képviselõtestületének. Utóbbira május 26-án került sor. Az ülésre 
meghívást kapott Szakács Krisztián munkaszervezet-vezetõ, aki 
szóban egészítette ki az írásban megküldött tájékoztatót. 
Tét városát érintõ történésekkel és eredményekkel kapcsolatban 
többek között elmondta, hogy az elmúlt év helyi önkormányzati 
választásait követõen a társulás elnöke Dr. Kukorelli László Tét 
város polgármestere lett, akinek munkáját Horváth Gábor 
rábaszentmihályi, Laki György kajárpéci, és Nemes László 
sobori polgármesterek segítik.
 A munkszervezet-vezetõ megköszönte a képviselõtestület 
hozzájárulását ahhoz, hogy átmeneti idõre, szakember hiánya 
miatt a város polgármesteri hivatala lássa el a társulás egyes 
gazdálkodási feladatait.
A társulás közoktatási-és nevelési feladatainak ellátásában a 
Kisfaludy Károly Általános Mûvelõdési Központ is 
közremûködött ,  melynek mûködéséhez a társulás 
költségvetésébõl az önkormányzat több mint 3 millió Ft 
támogatásban részesült. A Pedagógiai Szakszolgálat 
szolgáltatásait a társulás rábaszentmihályi székhelyû intézménye 
biztosította, így a téti gyerekek is térítésmentesen részesülhettek 
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, 
továbbtanulási-, pályaválasztási tanácsadás, nevelési tanácsadás, 
fejlesztõ felkészítés, gyógytestnevelés ellátásokban. Logopédiai 
feladatokat az ÁMK saját intézményében biztosította, melyhez a 
települések képviselõtestületeinek döntéseinek következtében 
2011. évben már több mint 1 millió Ft támogatásban részesül az 
önkormányzat. 
A társulás Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téten a 
családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, az idõsek napközi otthona, 
családi napközi és házi segítségnyújtás szociális 
alapszolgáltatásokat biztosította. A feladatok az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján költséghatékonyabban mûködtek, mintha 
azt az önkormányzat önállóan mûködtette volna. A szociális 
intézmény pozitív pályázati tevékenységének köszönhetõen 
egyfelõl a rászorultak Téten is igénybe vehették a támogató 
szolgálat és közösségi ellátás szolgáltatásait, másrészt szintén 
pályázati támogatásnak köszönhetõen megújulhat az Idõsek 
Napközi Otthona is.
A Többcélú Társulás az elmúlt évben is megszervezte a Téti 
önkormányzat és intézményeinek kötelezõ belsõ ellenõrzését, 
mely feladatok ellátásához szakembert és anyagi fedezetet 
biztosított.
Az elmúlt év végén a társulás több mint 6,5 millió Ft 
kamatmentes kölcsönnel segítette a Tét város többségi 
tulajdonában álló Kistérségi Gyógyítóház Kft.-t, továbbá az 
egészségmegõrzés és az egészséges élelmiszerek elõállítása, 
népszerûsítése és értékesítése jegyében több programban is 
együttmûködik a Kft. ügyvezetésével.
A most épülõ kistérségi járó beteg szakellátó központtal szemben 
elhelyezkedõ kistérségi irodaház épület (mely Tét város 
tulajdonában áll) pályázati forrásból és a települések önrészébõl 
közel 9 millió Ft értékben került továbbfejlesztésre. 
A turizmus fejlesztés jegyében a kistérség településeirõl 

kiadvány készült, továbbá Tét-szentkúton turisztikai 
információs tábla kerül felállításra. A kistérségbe látogatók a 
Kisfaludy Panzióban kialakításra kerülõ turisztikai 
információs ponton juthatnak majd hozzá a települések 
látnivalóit és programjait bemutató kiadványokhoz, továbbá 
megtekinthetik a szintén pályázati támogatásból készülõ, róluk 
szóló videó filmet.
A Kistérségi Társulás a saját honlapját továbbra is 
térítésmentesen bocsátja rendelkezésére a települések 
önkormányzatai és civil szervezetei számára. A Téti Önkéntes 
Tûzoltó Egyesület a korábbi évekhez hasonlóan 100 000 Ft 
támogatásban részesült. A Téti Mentõszolgálat épületének 
felújításához a társulás közel 500 000 Ft-al (melybõl 220 ezer 
Ft közvetlen polgármesteri felajánlás volt), a szakmai 
munkaszervezet dolgozói pedig társadalmi munkájukkal 
járultak hozzá. 
A képviselõk részérõl egy kérdés hangzott el, a csornai 
tûzoltóság részére átutalt 700 000 Ft értékû támogatással 
kapcsolatban. A munkaszervezet-vezetõ elmondta, hogy a 
támogatás olyan jármû beszerzésének önrészét biztosítaná, 
amely a kistérség Rába menti településeit szolgálja. 
Emlékeztetett arra, hogy a téti rendõrállomás felújításához a 
társulás korábban úgy biztosított 1,5 millió Ft értékû 
támogatást, hogy az épületben mûködõ rendõrség ellátási 
területe nem terjed ki a Rába menti településekre. 

Szakács Krisztián

K i s t é r s é g i  h í r e kKistérségi   hírek

Tisztelt Olvasóink! Tisztelt Tétiek!

A téti Városi Könyvtár 

JÓTÉKONYSÁGI KÖNYVVÁSÁRT

hirdet, (minden könyv 200.-Ft) 
melynek bevételét a téti gyermekek

játszóterének kialakításához ajánlja fel!

JÁTSZVA JÓTÉKONYKODJON!

Még egy könyvet is kap!

Ez az adománya biztosan jó helyre kerül!

(A jótékonysági akció visszavonásig, a könyvtár nyitva 
tartási ideje alatt, illetve a készlet erejéig érvényes!)

 További információt a könyvtárban kaphat!

A cél támogatható még a „Szülõk a játszótérért” 
59800091-31715906 számlán is!)

Köszönjük az önzetlen felajánlóknak a könyveket,
a Széchenyi Egyetem könyvtárának a polcokat! 
Jelenleg 500-600 könyvbõl választhat, további 

könyvadományait (is), /megunt könyveit/ korlátozott 
számban elfogadjuk!
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Kutyaharapást szõrivel – azaz a hasonlót a hasonlóval.
I. rész

Bár Magyarországon aránylag új módszerként tekintünk rá, a 
homeopátia - vagy hasonszervi gyógyászat - már több, mint 200 
éves múltra tekint vissza, sõt az 1860-70-es években hazánk a 
homeopátia fellegvárának számított. 
Mit is kell tudni errõl a sokat vitatott gyógymódról, melynek 
mûködését tudományos módszerekkel még nem sikerült 
bizonyítani, mégis oly sok sikeres gyógyulás kötõdik hozzá?
A homeopátia története hivatalosan 1796-ban kezdõdik, bár az 
alapelvét már a védák könyvében is említik: „hasonló a hasonlót 
gyógyítja”. De idézhetjük Hippokratészt: „a betegség olyan 
szerekkel gyógyítható, amelyek a betegséghez hasonló 
tüneteket okoznak”; vagy akár Paracelsust: „ami nagy adagban 
méreg, az kis adagban orvosság”. A gyógymód tényleges 
alapjait azonban Dr. Christian Friederich Samuel Hahnemann 
német orvos, kémikus tette le. Megfigyelte, hogy a malária 
gyógyításában hatásos kinin egészséges embereken a betegség 
tüneteit idézi elõ. Kutatásai során arra a következtetésre jutott, 
hogy paradox módon, minél kevesebb hatóanyagot tartalmaz a 
készítmény, annál hatékonyabb. Eredményeit 1796-ban 
publikálta elõször. A homeopátiára vonatkozó összefoglaló 
mûvét az Organon der rationellen Heilkunde (A racionális 
orvoslás eszköze) címmel, 1810 és 1842 között hat alkalommal 
jelentette meg.
Tekintettel azon idõszak brutális „gyógyítási” eljárásaira - mint 
az érvágás, has hajtás, hánytatás, izzasztás, köpölyözés, a 
különféle gyógyszerek hatalmas adagokban történõ adása - a 
homeopátia, mint szelíd gyógymód, hamar teret hódított 
magának. Az 1813-as tífusz-, és az 1931-32-es kolerajárvány 
idején olyan kimagasló eredményeket értek el a homeopátia 
segítségével, amit már nem lehetett figyelmen kívül hagyni. És 
ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a saját magát 
homeopátiával karban tartó Hahnemann 88 évig élt, egy olyan 
korban, ahol az átlag életkor a 40 évet sem érte el.
Mi az alapvetõ különbség a klinikai orvoslás és a 
homeopátia között?
! A homeopátia holisztikus gyógymód, nem csak magát a 

betegságet, de az egész embert gyógyítja.
! A klinikai orvoslás az allopátiára, azaz az ellentétesség 

elvére épül: a tünet ellen ható szereket használ. A 
homeopátia alapja a simile elv: „similia similibus curentur” 
– hasonló a hasonló által gyógyíttatik.

! A h o m e o p á t i a  a  s z e r v e z e t  Ö N G Y Ó G Y Í T Ó  
mechanizmusait aktivizálja.

! A klinikai orvoslás szintetikus anyagokat is használ, míg a 
homeopátia csak természetes összetevõket tartalmaz: 
növényi (65%), ásványi (28%), állati (5%), illetve 
speciálisan kezelt kórokozók (nozódák).

A homeopátia alapelvei
Simile elv: hasonlót a hasonlóval (ld. mint fent)
Potenciálás: Hígítások és dinamizálások sorozata. A kiindulási 
anyag – õstinktúra (tinctura mater) – minõségét, elõállításának 
módját, körülményeit gyógyszerkönyvek szabályozzák. A 
hígításokat követõ dinamizálás (ütverázás) lényege, hogy 
mechanikus energiát közöl az anyaggal, ennek hatására az 
oldószer (víz, vagy alkohol) továbbítja a kiindulási anyag által 
hordozott információt a további hígítások és dinamizálások 
során. Ezáltal nõ a gyógyszer ereje, új tulajdonságai kerülnek 
napvilágra. A sorozatos hígításokkal megszüntethetõk a szer 
toxikus hatásai, ugyanakkor megmaradnak eredeti hatásai, 
annak ellenére, hogy bizonyos hígítási szint fölött az eredeti 
anyag egyetlen molekulája sem mutatható ki benne.
A leggyakoribb hígítások:

!

!

!

!

! D – decimális – tízes 
h íg í t á s i  so roza t .  A 
k i i n d u l á s i  a n y a g o t  
tízszeresére hígítják, 
m a j d  1 0  ü t v e r á z á s  
következik .  Az így 
keletkezett anyagot ismét 
tízszeresére hígítják, amit 
újabb 10 ütverázás követ. 
Egy D4-es potenciájú 
szert négyszer hígítottak 
tízszeresére, és négyszer 
dinamizázlták.

! C – centizimális  – 
százszoros potenciák. 
Készítésük megegyezik a 
D sorozattal, de ebben az esetben a kiindulási anyagot és 
minden egyes további potenciát százszorosára hígítanak 
és alkalmankétn tízszer dinamizálnak. A Boiron 
százszoros potenciáit CH jelöléssel látja el, Hahnemann 
emlékére.

! LM – millezimális – ötvenezerszeres hígítási sorozat. 
Minden lépésben 50000-szeresre hígítanak, és százszor 
dinamizálnak. Ez a sorozat Magyarországon nem 
elterjedt, használata kizárólag szakértõ felügyelete 
mellett megengedett.

A hígított és dinamizált oldatokat rendszerint apró 
cukorgolyócskákra csepegtetik.
Az alacsonyabb potenciák alapvetõen a fizikai, a magasabbak 
a lelki, mentális tünetekre hatnak.
Gyógyszervizsgálat:
A gyógyításra szánt szerek adása egészséges embereknek, az 
elsõ tünetek megjelenéséig, majd az adatok szigorú elvek 
szerinti összesítése. Hahnemann idején kb.: 200 szer állt a 
gyógyítók rendelkezésére, ma több mint 4000.
A homeopátia alapfogalmai:
Modalitás: A tünet minõségére, annak módosulására utal. 
Köznapi nyelven azokat a tényezõket értjük alatta, ami a 
kezelésre szoruló tünetet rontja, vagy javítja.
Alkat: A szervezet gyenge pontját találja meg, hosszas és 
részletes vizsgálat során. A krónikus betegségek 
megelõzésében, kezelésében játszik fontos szerepet. Csak 
homeopátiával foglalkozó szakember – Magyarországon csak 
orvosi diplomával rendelkezõ személy – állapíthatja meg. 
Kezdeti rosszabbodás: Mivel homeopátiás szer által 
közvetített energia a szervezet öngyógyító mechanizmusát 
erõsíti fel, elõfordulhat, hogy a már meglévõ tünetek 
átmenetileg felerõsíti. Ezután indul el a szervezet a teljes 
gyógyulás felé. Kb.: a szerek 20%-ban fordul elõ.
Hering-szabály: A betegség felülrõl lefelé, belülrõl kifelé, és 
idõben visszafelé távozik. Például egy krónikus betegség 
gyógyulásakor a korábbi tünetek átmenetileg visszatérhetnek, 
majd egy még korábbi tünet alakul ki, míg eljutunk az elsõ 
panaszig, majd a végleges gyógyulásig. 
KRÓNIKUS BETEGSÉG GYÓGYÍTÁSA MINDIG 
S Z A K E M B E R  F E L A D ATA ,  A K O R Á B B A N  
BEÁLLÍTOTT ALLOPÁTIÁS SZEREK ELHAGYÁSA 
Ö N Á L L Ó A N  S O H A ,  C S A K  S Z A K E M B E R  
FELÜGYELETE  ALATT KÍSÉRELHETÕ MEG!
A következõ alkalommal, a gyógyszerformákkal, a 
gyógyszerszedés szabályaival, a szerek helyes tárolásával 
foglalkozunk.

Somogyiné Müller Mónika védõnõ
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Tét város Önkormányzata sikeresen pályázott a pedagógiai módszertani 
reformot támogató infrastruktúra fejlesztésére.
2011. május 28-án kerültek ünnepélyes átadásra az alábbi 
eszközök:

Szavazócsomag 1 db
Wifi csomag 1 db
Gyõrszemerén:
Iskolai PC 12 db
Tantermi csomag 7 db
Szavazócsomag 2 db
Wifi csomag 2 db
Mórichidán:
Iskolai PC 3 db
Tantermi csomag 4 db 
Szavazócsomag 1 db

Az eszközöket a Konkoord Kft szállította, a pedagógusok 2 x 5 órás 
képzését az Informatikai Szaktanárok egyesülete végzi el.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg29 726 900.- Ft 

Kisfaludy Károly Általános 
Mûvelõdési Központ
Címe: 9100 Tét Debreceni u. 3.
E-mail:fodorne@petecom.hu
www.tet.hu

Kisfaludy Károly ÁMK híreiKisfaludy Károly ÁMK hírei

Végre megtörtént az, amit 2008 
óta vártunk. A nyertes pályázat 
eredményeként interaktív 
t á b l á k k a l ,  f e l e l t e t õ  
rendszerekkel és személyi 
számítógépekkel gazdagodott 
i n t é z m é n y ü n k .  N a g y  
elõrelépést tett ezzel iskolánk, 
hiszen a jól bevált, régi 
pedagógiai módszerek mellett 
s z ü k s é g  v a n  a  m o d e r n  
technológia bevetésére az 
oktatásban.
Az interaktív tábla olyan, a 
pedagógiai folyamatban is jól 
h a s z n o s í t h a t ó  I K T  
( I n f o r m á c i ó s  é s  
Kommunikációs Technológia) 
eszköz, amely egy szoftver 
segítségével kapcsolja össze a 
táblát úgy egy számítógéppel 
(és projektorral), hogy annak 
vezérlése a tábláról lehetséges 
lesz, illetve a táblára került 
t a r t a lmak  há t t é r t á ro ló ra  
m e n t h e t õ v é  v á l n a k .
Az interaktív tábla használata 
elsõsorban a konstruktivista 
pedagógiának kedvez. Olyan 
komplex tanulói környezetet 
lehet teremteni a rávetített 
objektumok, az internet és 
multimédiás CD-k kínálta 
lehetõségekkel, melyekben a 
diákok, és a tanár kreativitását 
k i h a s z n á l v a  i g a z i  
p r o b l é m a m e g o l d á s  
következhet be. A tanulók 
játszva, felfedezve, szórakozva 
tanulás közös élményére építve 
sajátíthatják el a tananyagokat.
Az embereket befolyásolja 
mások viselkedése,  más 
emberek reakciója hatást 
gyakoro l  a r ra ,  ahogyan  
gondolkodunk, cselekszünk. A 

többiek gondolatai, 
érzései, viselkedése 
által gyakorolt hatás 
többnyire pozitív és 
helyénvaló. Mindezt 
az oktatásra vetítve 
elmondhatjuk, hogy 
az osztály, illetve 
e g y - e g y  c s o p o r t  
tagjainak kölcsönös 
interakcióiból, egy 
kollektív bölcsesség 
adódhat. 
A  m a g y a r  
p e d a g ó g i á b a n  a  
kompetencia alapú 
t a n u l á s  ú j  
irányvonalakat mutat, 
a  t u d á s  a l a p ú  
t á r s a d a l o m  
eléréséhez meg kell 
tanulni megosztani a 
tudást, csoportban 

dolgozni, együttmûködni. Az interaktív tábla használatával 
mindez könnyebben elsajátítható.
Sajnos ebben a tanévben kevés idõ állt rendelkezésünkre, hogy a 
tanulóink is megismerkedhessenek a rendszerrel. Várjuk a jövõ 
évi kezdést, hogy élménypedagógiai eszközökkel tudjuk a 
tanulás-tanítás folyamatát gazdagítani.

Fodor Pálné igazgatóhelyettes

Téten:
Iskolai PC 22 db
Tantermi csomag 7 db 
Alkalmazás szerver 1 db
Szerver szoftver 1 db
Szavazócsomag 1 db
Wifi csomag 2 db
1 db nagyothalló speciális csomag
1 db mozgáskorlátozott speciális csomag
Rábacsécsényen:
Iskolai PC 4 db
Tantermi csomag 4 db

Informatikai megújulásInformatikai megújulás

A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai 
infrastruktúra fejlesztése – a Kisfaludy Károly Általános Mûvelõdési 
Központ pályázata a kompetencia alapú oktatás fejlesztésére –
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H o l   t a r t   m a   a   T é t i   S o k o r ó   F C ?
Az elõzõ évi megyei II. osztályú bajnokságban a Téti Sokoró 
FC a 10. helyen végzett. A 2010-2011-es évre kitûzött célunk az 
elsõ öt helyezés valamelyikének elérése, melyet az õszi szezon 
végén el is könyvelhettünk. A csapat az õszi szezont a 3. helyen 
zárta . A teljesítmény biztató volt. A tavaszi folytatást egy erõs, 
intenzív alapozással kezdte január 14-én a csapat és a rajt is jól 
sikerült. Sorra aratta gyõzelmeit a csapat és két fordulóval a 
bajnokság vége elõtt a második helyen áll, ami abban az esetben 
marad meg, ha a két hátralévõ mérkõzést megnyeri a csapat. Kis 
szerencsével egy álom is valóra válhatott volna, hiszen egy 
alkalommal elsõ is volt a csapat, de két elkerülhetõ vereség 
miatt a bajnoki cím valószínûleg nem sikerülhet. Jövõbeni 
elképzelésünk, hogy megcélozzuk a megyei elsõ osztályt.   
A tartalékcsapat is jól szerepelt, ami jó eredmény, de 
fiataljainkban sokkal több van, mint amilyen teljesítményt 
eddig nyújtottak. A közeli jövõ feladatai közé tartozik , hogy 
közös munkával , a bennük lévõ tehetség és tudás 
eredményekben mutatkozzon meg
Serdülõ csapatunk, miután sokan felkerültek az ifi illetve 
egyenesen a felnõtt csapathoz , teljesen új, az utánpótlásból fel 
kerülõ gyerekekkel folytatta szereplését. Sajnos ennél a 
korcsoportnál probléma, hogy többen kerültek feljebb, mint 
amennyien az U 11-bõl ide kerültek. Kevés a serdülõ keret 
létszáma, amin segíteni kell. 
A gyermek fociban, mindhárom korosztályban U7-U9-U11, 
szerepeltek csapataink a NUPI szervezésében rendezett 
tornákon, 
Az utánpótlás és serdülõ korosztályokban jelentkezõ 
létszámproblémák megoldására a vezetõség egy koncepciót 
dolgozott ki, ami arról szól, hogy be kell vonni a környezõ 

települések fiataljait az utánpótlás nevelésbe. Ennek 
megvalósítása érdekében rövidesen megkeressük a környezõ 
települések illetékeseit. Célunk a jövõben az, hogy Tét városa a 
sokoróaljai kistérség labdarúgó utánpótlás-nevelés központjává 
váljon.
Az egyesületben jelenleg 50 igazolt játékos sportol, az 
utánpótlásban pedig 25 focipalánta rúgja a labdát. Az egyesület 
taglétszáma összesen 102 fõ.
Az egyesület a pályafelújításra nyert kettõmillió hétszázezer 
forintot. Ezzel az összeggel a pálya részleges felújítását tudjuk 
elvégezni, ami a szakmai egyeztetések után és a kivitelezés 
megvalósításával jó minõségû jétékteret fog biztosítani. A 
kivitelezésre a bajnokság végét követõen kerül sor.
Az egyesület mûködését a Téti Önkormányzat által nyújtott 
támogatás, vállalkozói segítség, és a jegybevételek biztosítják. 
A mérkõzések látogatottsága javult, de ezúton is bíztatunk 
minden téti polgárt, hogy látogassa a mérkõzéseket, hiszen csak 
téti fiatalokra építjük a téti focit, és ez a jövõben is így fog 
mûködni.
Ezúton szeretnénk megköszönni Tét Város Önkormányzatának 
az egyesület részére nyújtott támogatást, és mindazon 
vállalkozóknak, magánszemélyeknek az általuk nyújtott anyagi 
és egyéb segítséget, melyekkel a mûködési feltételeket 
biztosítani tudjuk
Innen is buzdítunk minden focit szeretõ iskoláskorú fiatalt, hogy 
bátran jöjjenek, és minden szülõt, hogy az utánpótlás-nevelés 
biztosításának érdekében engedjék sportolni, focizni 
gyermekeiket, hiszen tudjuk mindannyian: „a sport egészséges 
szellemet nevel”. Sima Károly 

Téti Sokoró FC elnök 

G y e n e s i     e m l é k !
1965. Végeztem az ipari tanuló iskola elsõ 
osztályával, és kezdõdött a nyári szünet. A téti iskola 
igazgatóját kértük meg: szeretnénk páran 
„idõsebbek” lemenni az iskola gyenesdiási 
nyaralójába. Megkaptuk az engedélyt, és a 
csoportbeosztást. A családból még senki nem volt 
nyaralni, sõt az apámon és rajtam kívül (mi voltunk 
dolgozni az üdülõ építkezésén) még senki nem látta a 
Balatont. Izgatottan készültem életem elsõ 
nyaralására. Anyám mondogatta, ne menj fiam, mert 
még valami bajod esik, de a szemén látszott, örül 
neki, hogy nyaralni megyek. Megérkeztünk 
Gyenesre az üdülõbe, rövid lepakolás, azután elõ a 
„fecskét”(ez egy kétoldalt kötõs fürdõnadrág volt) és 
gyerünk ki a strandra. Igazgató úr, és a kísérõ tanárok 
kérése az volt, hogy vigyázzunk a kicsikre, és tartsuk 
be a házirendet. A kicsik (6-7 osztályosok) természetes egész nap rajtunk lógtak, a mi társaságunk tette õket 
bátorrá, bízva bennünk, hogy majd mi megvédjük õket, ha baj van (ha erõsebb az ellenfél). Cserébe 
segítettek kijátszani a házirendet. Este 10-kor volt takarodó, de nekünk nem ízlett a korai lefekvés, ezért a 
folyosó végén, lévõ ablakon kiléptünk, és a kicsik becsukták utánunk, amikor visszaértünk, beengedtek 
bennünket. A strandon hatalmas lánycsapat vonta magára a figyelmünket, kiderült lengyelek voltak, és 
tõlünk nem messze lévõ Vasas Gyermeküdülõben laktak. Megindult az ismerkedés, kézzel-lábbal, de azért 
nagyon jól megértettük egymást. Az esti kiruccanásaink is miattuk voltak, az üdülõjükben minden este szólt 
a zene, a lányok pedig jobb híján egymással táncoltak a teraszon. A kapuban állt a szigorú portás (valódi 
cerberus) a lányok ki, mi meg be nem mehettünk. Így aztán csak a kerítésen keresztül ácsingóztunk, és 
megpróbáltunk beszökni, de hamar észrevették, és újra az utcáról vágyakoztunk befelé. Összebarátkoztunk 
a strandon dolgozó mentõs fiúval, aki szívesen kölcsönadta a mentõcsónakot,  (addig sem kellett 
dolgoznia) megcsónakáztatni a kiválasztott lányt. Akkor már királyok voltunk, minden lány velünk akart 
csónakázni. Kiválasztottam egy csinos kislányt, aki nagyon megtetszett, és vele töltöttem a strandon azt a 
pár napot, Marisának hívták és varsói volt, címet cseréltünk, egy ideig még leveleztünk, és vége lett. Azóta 
több mint negyven év telt el, és a címe még itt motoszkál az emlékezetemben. 
E z  v o l t  a z  e l s õ  b a l a t o n i  é l m é n y e m ,  a m i t  m é g  n a g y o n  s o k  k ö v e t e t t !

Zsolnai Ferenc

Második helyezés a
 katasztrófavédelmi

 versenyen

Ápril isban iskolánk 
három 5-5 fõs csapattal 
vett részt a területi 
p o l g á r i  v é d e l m i  
v e r s e n y e n  a  g y õ r i  
M a g v a s s y  M i h á l y  
Spor tcsarnokban.  A 
felkészülést már hetekkel 
korábban elkezdtük. A 
v e r s e n y e n  j á t é k o s  
keretek között oldottuk 
meg a feladatokat. Volt 
közöttük tesztkitöltés, 
e l s õ s e g é l y n y ú j t á s ,  
felderí tés,  lövészet ,  
homokzsákok töltése. 
C s a p a t a i n k  j ó l  
szerepeltek, a 2., 6., és as 
11., helyezést értük el. A 
legeredményesebben 
szereplõ csapat tagjai: 
Hunyadvári Klaudia, 
B a r a n y a i  B i a n k a ,  
Kukorelli Brigitta, Tóth 
Dóra, Viszló Richárd. A 
felkészítésért köszönetet 
m o n d u n k  B ö r ö c z k i  
Kálmán bácsinak és 
Kereszt Karcsi bácsinak. 

A KKÁMK versenyzõi
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K é z i l a b d a h í r e kKézilabda  hírek
2011. február 1-jén elkezdtük a felkészülést a tavaszi szezonra. Sajnos nem 
teljes létszámban, de aki hadra fogható volt, megkezdte az edzéseket. 
Korábban kezdtük a munkát, hogy régi és új játékosaink összeszokjanak, mert 
csak igazi csapatmunkával tudjuk megtartani – esetleg javítani – tavalyi 
helyezésünket (3. hely). Két edzés után, február 6-án részt vettünk az V. 
Dobánszky Gyula emléktornán, Gyõrújbaráton. Szezon eleji formánk ellenére, 
kis szerencsével döntõt játszhattunk volna. Mivel a szerencse az ETO ifi 
csapata mellé állt, lecsúsztunk a döntõrõl. A bronzcsata sem sikerült a SZESE 
csapata ellen, így a nem túl elõkelõ 4. helyen végeztünk, a 6 csapatos 
emléktornán. A legjobb kapusnak járó elismerést viszont, a TÉTI KSE játékosa 
Jeney Gábor vehette át. Itt fogadtuk meg a fiúkkal, hogy a bajnokságban 
visszavágunk! Ennek érdekében edzõmérkõzéseket szerveztünk. Az 
edzõmeccsekben nagyon jó partner volt Pápa város csapata. Többször 
találkoztunk velük Pápán és Téten is. Sikeres felkészülés után március 22-én 
elkezdõdtek a tavaszi fordulók. Sérültjeink nagyjából felépültek, se sajnos volt 
olyan mérkõzés, ahol több játékos sérülten játszott. Ezt a nagyon nehéz 
idõszakot szerencsésen átvészeltük. A szerencse mellé jó játék is párosult, és 
szépen sorban jöttek a nagyon fontos hazai, illetve idegenbeli gyõzelmek. Egy 
mérkõzést mindenképpen szeretnék kiemelni. Április 17-én az ikrényi 
sportcsarnokban játszottunk, a SZESE csapatával. Ebben a gyönyörû 
sportcsarnokban a csapat nagy része akkor kézilabdázott elõször. Az idegen 
környezet és az ellenfél létszáma, elsõ benyomásra elég ijesztõ volt. A TÉTI 
KSE játékosai a körülmények ellenére nem ijedtek meg még akkor sem, 
amikor meghatározó játékosunk Kovács Tamás az 5. percben súlyos 
kézsérülést szenvedett. A félidõben 11-11 volt az eredmény. A második 
félidõben fej-fej mellett haladtak a csapatok. A mérkõzés az utolsó 5 percben 
dõlt el, a TÉT javára (26-28). Nagyon nagy gyõzelem volt. Igazi csapatmunka!
Május 7-én egy új szponzor képviselõjét köszönthettük Téten a 
Sportcsarnokban, aki csapattársunk Sirián László közvetítésével került 
hozzánk. A Henkel Magyarország képviseletében Spitzer Attila, 10 db nagyon 
jó minõségû kézilabdát adott át nekünk. A csapat egy minden játékos 
kézjegyével ellátott mezt adott cserébe. Magam és a játékosok nevében annyit 
tudtam mondani: „Köszönjük Laci, köszönjük Spitzer Attila, köszönjük 
Henkel Magyarország”.
Az edzések már az új labdák segítségével zajlottak tovább, hol kisebb, hol 
nagyobb létszámban. Minden szezonban van úgynevezett „BETLI” mérkõzés, 
erre most május 21-én került sor. Az AUDIO csapata ellen, nem túl jó játékkal, 
de hoztuk a kötelezõ 2 pontot. Ezt a mérkõzést megbeszéltük a fiúkkal, hogy 
gyorsan elfelejtjük, mert következik a tavaszi forduló legfontosabb mérkõzése. 
Május 29-én utaztunk Répcelakra. Én annyit kértem a csapattól, hogy úgy 
álljanak hozzá a mérkõzéshez, mint a SZESE ellen. Õk ezt 100%-ban 
betartották, nagyon fegyelmezett játékkal sikerült gyõzni. Ez a gyõzelem 
annak ellenére, hogy még 2 forduló volt hátra a bajnokságból, azt jelentette, 
hogy a Téti KSE a 2010-2011 évi bajnokságban elérte tavaly kitûzött célját! A 
tavaszi szezon addig megrendezett 8 fordulójából mind a 8-at megnyerte, így a 
tavalyi 3. helyezés után már kijelenthettük, hogy egy helyet elõre lépve a 2. 
helyen végzett. 
Az évzáró ünnepség ismét éremosztó ünnepség is lesz… 
Az utolsó hazai mérkõzést 2011 06. 03.-án a 2010-2011 évi bajnokság 
gyõztese, Gyõrújbarát csapata ellen játszottuk. A mérkõzés tétje „csupán”az 
volt mindkét csapat számára, hogy a tavaszi fordulókban megõrizze 
veretlenségét!!! Ezen a mérkõzésen már segítségünkre volt egy téti 
fiatalember is, akit Zámbó Viktornak hívnak. Nagyon jó és fegyelmezett 

játékkal, valamint hazai mérkõzéseink legjobb 
szurkolásának segítségével, sikerült egy döntetlent 
kiharcolnunk. Egyenlítõ gólunk az utolsó 
másodpercekben született. (30-30) Aki ezt a 
mérkõzést látta, azt gondolom elfog jönni a 
következõre is. Tõlük azt kérném, hozzák el 
magukkal szüleiket, nagyszüleiket, gyermeküket, 
unokájukat, barátaikat…! A csapat nevében 
mondhatom, nagyon jó ilyen körülmények között 
kézilabdázni, amikor van velünk egy „ plussz ember” 
a pályán a SZURKOLÓ!!!
Bízom benne, hogy a nyár végén kezdõdõ edzések 
elõtt, megkeresnek engem olyan jövõbeli csapattársak, 
akik szeretnének a TÉTI KSE tagjai lenni! Valamint, 
akik valamilyen formában tudják és szeretnék 
támogatni csapatunkat! (pl. Támogatói Kártya)
Elsõsorban köszönjük szépen egész éves munkáját, 
türelmét edzõnknek Gellér Ferencnek. 
Köszönöm szépen magam, illetve a TÉTI KSE 
minden tagja nevében MINDENKINEK, aki 
valamilyen formában támogatott bennünket. 
Remélem a jövõben is számíthatunk rájuk, mert 
nélkülük nem sikerült volna ez a szép eredmény. Igazi 
csapatmunka volt!
Cél: 2011-2012 évi bajnokságban is megtartani azt, 
hogy az évzáró ünnepség ismét éremosztó ünnepség 
legyen. Talán még fényesebb éremmel a 
nyakunkban…
Szponzoraink: Polgármesteri Hivatal Tét, Pedró 
Pékség, Sokoró Ipari és Kereskedelmi Kft, Kovács 
Zoltánné EV., Yan Kínai Üzlet, Henkel Magyarország, 
Bakos Gábor, Bakos Gáborné, Czifrik Sarolta, 
Hegedüsné Sopf Beáta, TÉTI KSE minden tagja
Önkéntes segítõink:  SZURKOLÓK, Hegedûs 
Lászlóné, Demjén Kata, Bertalan Ibolya, Dõry Zsolt
E l é r h e t õ s é g e i n k :  t e t i k e z i @ t - o n l i n e . h u ;  
www.iwiw.hu; +3620/332-6408 Demjén Tibor elnök; 
+3620/913-7622 Kovács Tamás elnök helyettes

Demjén Tibor elnök
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