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Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy 
évtizede teljesült, amikor Gyõr-Moson-Sopron Megye egy újabb települése kapta meg e kitûntetõ címet. 
Ezen a napon emlékeztünk arra a sok esztendõvel korábban megfogant gondolatra, amely valósággá vált, 
Tét település várossá válásával.
Az itt élõk már a rendszerváltást 
követõ években megfogalmazták a 
városi rang megszerzésének a vágyát. 
A városi címet azonban nem adták 
ingyen, a siker azon múlott, hogy a 
kezdeményezés mögött létezett-e 
valódi elszántság és tenni akarás. Egy 
település ereje ugyanis nem a lelkek 
számában van, hanem abban, hogy a 
helyben élõk mennyire elkötelezettek 
a közös ügy iránt. 
A várossá nyilvánítási eljárás során a 
döntéshozók értékelték a pályázó 
n a g y k ö z s é g  i n f r a s t r u k t u r á l i s  
fejlettséget, intézményhálózatának 
kiépítettségét, a térségben betöltött 

szerepét, de mindannyian tudjuk, hogy legfontosabb a 
közösséget összetartó erõ, a helyi közösség fejlõdését 

akaró szándék nélkül nincs elõrelépés egyetlen 
településen sem. Téten, példamutató módon nyilvánult 
meg ez az erõ, hiszen több generáció lelkiismeretes 
munkájának eredménye, többszöri sikertelen 
próbálkozást követõen 2001 július 1-tõl Tét elnyerte a 
városi rangot. Az itt elõ igyekvõ, dolgos polgárok 
képesek és hajlandóak az értelmes erõfeszítésekre. Az 
õ tevékenységüknek, szorgalmuknak köszönhetõ, 
hogy mûködnek azok az intézmények és szolgáltatások, 
melyek nélkül nem járhatott volna sikerrel az 
önkormányzat kezdeményezése. Büszke vagyok arra, 
hogy az elmúlt évtizedben magam is támogathattam a 
helyben lakók erõfeszítéseit. Közös fáradozások 
eredményeként számos fejlesztés beruházás valósult 
meg.
Ezek között fontosak Tét közúthálózatának fejlesztése, 
felújítása, melyre 2001-tõl több mint 200 millió 
forintot áldozott a település többnyire pályázati 

T í z é v e s T é t V á r o sTíz  éves  Tét  Város

pénzeszközök felhasználásával. A teljesség 
igénye nélkül fontos mérföldkõ volt az 
Okmányiroda,  majd  késõbbiekben a  
Gyámhivatal helyének kialakítása, iskolai 
fe lú j í tások ,  a  polgármester i  h iva ta l  
komfortosabbá tétele. Az Édász Ingatlan 
megvásárlásával kialakítottuk a leendõ 
Földhivatal helyét 2003 évben sor került a Fõ út 
94. szám alatti ingatlan megvásárlására, és a régi 
Fõ utcai orvos lakás  felújítására is. Míg a Fõ u 
94 számalatti ingatlan késõbb a Kistérségi 
Irodaháznak adott otthont, addig a volt orvos 
lakásból helytörténeti múzeum került 
kialakításra.  2004 évben felújí tottuk 
ingatlanjaink nagy részét, létrehoztuk az új sport 
öltözõt, a polgármesteri hivatalhoz tárgyi 
eszközöket vásároltunk. 2005-ben tovább 
folytatódtak az útfelújítások általában a megyei 
pályázatokon nyert pénzekbõl.
A településünk komfortosabbá tételét bizonyítja, 
hogy sor került II. számú orvosi rendelõ és lakás 
felújítására, a rendõrõrs kialakítására, 
tornaterem bõvítésére és mind emellett 
útfelújításra is 2006-ban. A következõ évben 
31.958 eFt-ot költöttünk felújításra, míg 
beruházásra 32.129 eFt-ot. 2008-2009 években 
folytatódtak az útfelújítások, döntés született a 
Járóbeteg Szakellátó központ megvalósításáról 
is. 2010. évben terveztünk óvoda, INO, üdülõ 
felújítást, melyek áthúzódtak a  2011-es évre.
A településünk életében a környék falvainak is 
korszerû egészségügyi szolgáltatást nyújtó 
Járóbeteg Szakellátó Központ kialakításának 
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szándéka jelentős mérföldkő volt. 
Tét városában megvalósuló közel 900 
millió forint értékű kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Központ kivitelezése a 2010. 
július 4-ei alapkőletételt követően 
kezdődött meg.
A megvalósuló beruházásra Tét Város 
Önkormányzata 814 millió vissza nem 
térítendő támogatást nyert a Társadalmi 
Infrastrukturális Operatív Program (TIOP) 
keretében a Magyar Állam és Európai Unió 
finanszírozásában.
A 1500 nm-es Szakellátó Központ 2012. 
január 2-val várhatóan megnyitja kapuit.
A Gyógyítóház kistérségi szerepkörét az 
önkormányzat fontosnak tarja, különösen 
azt, hogy a lakosság olyan körülmények 
között jusson egészségügyi ellátáshoz, 
amely  megfe le l  a  XXI .  század i  
előírásoknak. A járó-beteg szakellátó 
központ a kistérségben élők életfeltételeit, 
életminőségét jelentősen javítani fogja, 
hiszen a modern orvostechnikai és 
informatikai eszközök alkalmazása mellett 
h a n g s ú l y t  h e l y e z ü n k  a z  o r v o s i ,  
egészségügyi személyzet kiválasztására is.
Tét volt vezetőinek előrelátását és 
bölcsességét dicséri, hogy fejlesztési 
elképzeléseiket áthatotta a térségi 
s z e m l é l e t ,  é s  i g y e k e z t e k  o l y a n  
in tézményeket  fenntar tani ,  o lyan 
közszolgáltatásokat szervezni, melyekkel a 
környező települések lakosainak életét is 
könnyebbé teszik. A Körzeti Földhivatal, a 
Kistérségi Rendőrállomás a társulási 
formában fenntartott általános iskola és 
óvoda, a több tízezer ember egészségének 
őrzése és fenntartása. A  hamarosan 
átadásra kerülő nagyberuházás a kistérségi 
Gyógyítóház mind ezt támasztják alá mind-
mind jó példája a fokozott térségi 
szerepvállalásnak, városi létnek. 
A környező vidékre gyakorolt pozitív 
hatása nem csupán e területeken 
tapasztalható, az itt működő közel 270 
vállalkozás ugyanis sok olyan embernek is 
munkát ad, akik nem Téten élnek. A 
munkáltatói körben megtalálhatóak a 
kisebb vállalkozások csakúgy, mint a 
nagyobb ipari üzemek. Meghatározó 
jelentőséggel bír, hogy a Sokoró Ipari és 
Kereskedelmi Kft közel 600 munkavállalót 
foglalkoztat, így számos családnak, 
embernek biztosít megélhetést.
Egy város arculatát azonban nemcsak 
gazdasági ereje, határozza meg, a városi lét 
sajátja a pezsgő szellemi élet, a nagyszámú 
civil szerveződés sokszínű és szerteágazó 
tevékenysége. Tét erős kulturális 
hagyományokkal rendelkezik, és évről-
évre visszatérő, rangos eseményeknek ad 
otthont. Elég csak megemlíteni a Kisfaludy 
N a p o k a t ,  F ú v ó s f e s z t i v á l o k a t ,  
majorettjeinket, hagyományőrzőinket. A 

hagyományok ápolása révén az elmúlt nemzedékek által teremtett értékek 
megismerhetőek maradnak a jövő generációk számára is. Komoly szereppel bír a 
közel húsz civil szervezet, melyek aktivitásukkal nagymértekben hozzájárulnak a 
település kulturális erejének gyarapításához. Rendezvényeik minden esztendőben 
öregbítik Tét jó hírnevét, és szerves részévé váltak a helyi közösségi életnek. 
E rövid áttekintés is meggyőzően bizonyítja, hogy Tét méltó tagjává vált a 
magyarországi városok családjának. A 10 évvel korábbi várossá avatás 
meghatározó állomása volt a településünknek,  de nem végállomása. 
Tét közössége megérdemelte a városi címet. A várossá minősítés önmagában nem 
cél, hanem egy eszköz volt a tovább lépéshez. Biztos vagyok benne, hogy a nyert 
rangnak való megfelelés vágya a továbbiakban is erősíti a téti polgárok tenni 
akarását. Az önkormányzat jelenleg is komoly beruházásokat készít elő, így a közel 
300 milliós iskolai pályázatot, amelyre csaknem 10 esztendőt várt a település.
A városi státusz ugyanakkor a jövőben is megköveteli a térség iránti 
felelősségérzetet, a helyi fejlesztési feladatok végrehajtása mellett a fejlődésének 
előmozdításában vállalt elkötelezettséget. Az elért eredmények feljogosítanak 
bennünket, Tét lakóit, hogy bizalommal nézzünk a jövőbe. 
Kívánom, hogy együtt érjük el, hogy a fiatal városunkból egy erős, jól prosperáló 
rendezett kisváros legyen, ahol a kultúra, a hagyományok ápolása, az oktatás és 
egészségügy színvonala, a térségben betöltött igazgatási szerepe folytán valóságos 
székhelytelepüléssé váljon.
Köszönöm minden kedves közreműködőnek, hogy munkájával, támogatásával, 
részvételével elősegítette az évforduló méltóképpen történő megünneplését.
Tétnek van jeles múltja.  A múlt erős gyökér, jelen és jövő belőle él.
Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.
Mert ” egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.”

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

Gyógyítóház TétGyógyítóház Tét
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Horváth Endre

Díszpolgár: néhai dr. Kapuy Miksának 
Tét Város képviselõ-testülete, 164/2011.(VII. 27) 
számú határozata értelmében posztumusz Díszpolgári 
címet adományozott. 

Dr. Kapuy Miksa körorvos,
 1880. március 28. Osli – 1962. október 15. Tét

Az elemi iskolát Osliban, 
a középiskoláit Gyõrött, 
K a l o c s á n  é s  
S z é k e s f e h é r v á r o n ,  
egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezte. Az 
orvosi pályát Gyõrött, a 
„Szen t  Háromság”  
kórházban kezdte. Elsõ 
körorvosi állomáshelye 
a bánsági Torontálalmás 
v o l t .  A z  I .  
világháborúba innen 
vitték el katonának. 
Prsemisl kegyetlen, 
hosszan tartó ostromát 

katonaorvosként szenvedte végig. Az erõd feladásakor 
fogságba került és Oroszországba hurcolták. A 
Bresztlitovszki békekötés után szabadult ugyan, de nem 
maradhatott a Délvidéken. Trianont követõen ugyanis 
annak, aki nem esküdött föl az ottani, szerb hatalomra, 
el kellett hagynia az országot. Drégelypalánkon kapott 
új helyet.
1926-ban pályázta meg és nyerte el a téti körorvosi 
állást. Elõbb a Gyõri út 39-ben, majd a Fõ utca 112-ben 
volt a lakása és ugyanott a rendelõje is. A körzetéhez 
nemcsak Tét és Tétszentkút tartozott, hanem a környezõ 
13 majorság és Mórichida, Rábacsécsény községek is. 
Kezdetben hintóval vitette magát, késõbb autóval. A 
távolságot nem km-ben számolta, hanem pipával mérte. 
Mindig két pipát vitt magával, az egyiket szívta, a másik 
hûlt. Ahány pipányi dohányt az úton elszívott, olyan 
messze volt ahova hívták. Lelkiismeretes, kiváló, a 
betegeiért élõ orvos, nemes lelkületû, mélyen vallásos, 
másokat becsülõ és segítõkész ember volt. Az ünnepi 
asztaltól is fölállt, ha betege jött, vagy beteghez hívták. 
Szinte minden orvosi mûveletet elvégzett: kisebb 
mûtéteket, szülést, foghúzást, elsõsegély nyújtást, 
számos betegséget kezelt és kiválóan diagnosztizált. A 
pácienseit és a nyavalyájukat jól ismerte, 
gyógyulásukhoz lelki segítséggel is szolgált. A 
szegénységben élõ betegétõl sohasem kért vizsgálati 
díjat, sõt azt is megkérdezte tõle, van-e pénze a 
gyógyszerre. Nemleges válasz esetén egy, a téti 
patikussal egyeztetett jelet tett a receptre, s az illetõ 
ingyen kapta meg az orvosságot. Havonta számolt el 
ezekrõl a díjakról. 
Közel 40 évi mûködése során a falut, a lakóit annyira 
megszerette, hogy holtában is itt akart maradni. A tétiek 
nem kevésbé szerették és tisztelték Õt, aminek 
emlékezetes jeleit is nyilvánították: 1958. januárban 
ünnepi tanácsülést tartottak, melyen minisztériumi 
kiküldött adta át az aranydiplomáját s többeken 
méltatták érdemeit. Elhunyta után utcát neveztek el 
Róla. A katolikus temetõben, díszsírhelyen 
nyugszik. Adatszolgáltató: Dr. Magassy Dániel

Pro Urbe díj: Téti Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület. 
Az egyik legrégebbi és 
legnagyobb egyesületnek 
számít Téten az Ifjúsági 
Fúvószenekar. Több mint 100 
tagot számlál, a megye több 
mint 70 településén lépett fel, 6 
nemzetközi fúvószenekari 
f e s z t i v á l t  s z e r v e z e t t .  
Nemrégiben Olaszországban 
növelte Magyarország és Tét 
j ó h í r é t .  E m e l l e t t  
N é m e t o r s z á g b a n ,  
L e n g y e l o r s z á g b a n ,  

Hollandiában és Görögországban is járt az elmúlt években 
nemzetközi fesztiválokon. Egyesületté 1998-ban alakult, a helyi 
rendezvények állandó szereplõje, évente 4 koncerttel örvendezteti 
meg a város lakóit. A zenekar vezetõje Steszli Tibor.
Az év vállalkozója: Fehér Zoltán.

 A s z t a l o s m û h e l y ü k  c s a l á d i  
vállalkozásként indult 1990-ben, a mai 
napig ebben a formában mûködik. 
Alkalmazotti létszámuk jelenleg 5 fõ. 
Profiljukban az egyedi munkáktól a 
bútorkészítésig minden megtalálható. Az 
elmúlt években több civil szervezetet 
támogattak, köztük rendszeresen Tét 
Város Tûzoltó Egyesületét.

Fülep Gábor. A Téti Pálinkafõzde 1989-
ben, családi vállalkozásban nyitotta meg 
kapuit a pálinkakedvelõ ügyfelek elõtt. A 
kezdetekben fõ tevékenységünk a bérfõzés 
volt, majd 1997-tõl egyre nagyobb 
hangsú ly t  é s  sze repe t  kapo t t  a  
kereskedelmi fõzés,  a  minõségi ,  
palackozott pálinkák készítése. 2004-ben 
az európai uniós követelményeket is szem 
elõt t  tar tva tovább bõví te t ték a  
pálinkafõzdét.
Fülep Gábor ügyvezetõ igazgató édesapja 
munkásságát folytatja tovább nagy sikerrel.
Közösségi munkáért: Balassa Dezsõné 
az Életet az Éveknek Téti Nyugdíjas Klub vezetõje. 18 éven 

keresztül irányította a tagságot. 
Hitvallása szerint „közösség 
nélkül az ember elvész, civilek 
erõsítik a települést”. Fontos 
szerepet töltött be a 2001-es 
városavatón is, hiszen Irma néni 
volt a zászlóanya, Õ vette át dr. 
Mádl  Ferenc köztársasági  
elnöktõl a város zászlaját. 
Kiss Lászlóné tanárnõ élete, 

munkássága nyitott könyv városunk lakói elõtt. Tanári pályafutása:  
tanulói – szülõi – kollégai körben példaértékû. Szerteágazó 
közösségi munkáját nyugdíjazása után sem fejezte be. Töretlen 
erõvel munkálkodik településünk múltjának, jelenének bemutatásán. 
A legtöbb külterület, uradalom történetének feldolgozásával, a 20. 
század halottjainak állított 

DíjazásokDíjazások
Tét Város Képviselõ Testülete álltal odaítélt díjak átadására a várossá válás 10. évfordulóján a városnapi ünnepi megemlékezésen került sor.
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kopjafa környékének 
gondozásával, mindkét 
temetõben a 1848-as 
sírok gondozása mellett 
g o n d o z a t l a n  s í r o k  
rendszeres ápolásával, 
idõsek látogatásával 
v é g z i  c s e n d b e n ,  
szerényen az önként, 
városunkért vállalt,  
mélyen emberi, sok 
évtizedes szolgálatát. Az evangélikus egyházközségnek 
évtizedek óta tisztségviselõje, és nagyon sokat dolgozik 
ebben a minõségében is.
Az év köztisztviselõje: Mód László Györgyné több mint 40 

éve köztisztviselõje Tét Város 
Polgármesteri Hivatalának és azok 
jogelõdjeinek. 1971-ben kezdte el 
fiatalként pályafutását a hivatalban. 
J o g s z a b á l y o k a t  k ö v e t õ ,  
szorgalmas, precíz, lelkiismeretes 
dolgozó, aki több évtizedes 
szolgálat után méltó arra, 2011 év 
köztisztviselõje legyen.
Az év közalkalmazottja: 
Kiss Andrásné 1971 óta dolgozott 
az iskolában 
iskolatitkárké
n t .  E l s õ  
munkahelye 

volt és az is maradt nyugdíjba 
vonulásáig. Munkáját mindvégig a 
pontosság jellemezte. Alkalmazkodott a 
sûrûn változó jogszabályi környezethez. 
Jó  kapcso la to t  a lak í to t t  k i  a  
munkatársaival, gyerekekkel és azok 
szüleivel. 

folytatás a 3. oldalrólfolytatás a 3. oldalról
Ovis hírekOvis hírek

Az idei nyár nagy változásokat hozott óvodánkban: felépült egy 
új, tágas, modern épületszárny. A bõvítéshez 13 millió 670 ezer 
forint pályázati összeget nyertünk, amelyet Önkormányzatunk 
közel 7 millió forinttal egészített ki. Így a nyári szünet után már 
hívogatóan várta a Halacska csoportos kisóvodásokat az új 
terem, mosdó és öltözõ. A csoportszoba berendezésében sokan 
segítettek: Szalai Norbert édesapának és munkatársainak 
köszönjük a vidám, játékra hívogató gipszkartonból készült 
polcokat; az új függönyök megvarrását Borsó Violának; a 
Halacska csoportos szülõknek, hogy anyagi hozzájárulással, 
virággal, a régi asztalok, szekrények szebbé varázsolásával is 
támogatták csoportunkat. 

Ilike és Vera óvó néni a Halacska csoportból. 
Csiga csoport: évek óta gyümölcsözõ kapcsolatot ápolunk egy 
budapesti óvodával. Az idei tanévkezdésre felajánlottak egy 
csoportszobára való gyermekszéket, kisasztalokat, szõnyeget. 
A bútorok szállításában szeretnénk megköszönni a Sokoró Kft 
közremûködését! 
Szeretnénk köszönetet mondani Kovács Viktória mamájának a 
gyereknapi édességért, valamint Bencsik Ákos szüleinek a sok-
sok játékért. Melinda és Timi óvó néni
„ Hívogat az iskola, kapuját kitárja…”
Szeptember 1-én reggel nagycsoportos óvodásaink utoljára 
gyülekeztek az óvodában. Az óvó nénik búcsúztató szavai után 
nyakukba akasztották óvodás csoportjuk jelével ellátott kis 
tarisznyáikat és tanító nénik vezetésével átvonultak a 
tanévnyitó ünnepélyre az iskolába. Helyükbe megérkeztek az új 
„kis fecskék,” a kiscsoportos óvodások. Augusztus utolsó 
napjaiban a kisgyermekek édesanyjukkal közösen 
ismerkedhettek az új környezettel: csoportszobával, 
oviudvarral, mosdóval; mindennel, ami késõbbiekben az új 
életterük lesz. Mindannyian örömmel újságolták, hogy 
megkapták óvodába hívogató kis levelüket. Itt aztán újabb 
meglepetéssel kedveskedtünk nekik: minden Nyuszi csoportos, 
nyulacskás emblémával ellátott medállal büszkélkedhet, 
amelyrõl mindenki megtudhatja, hogy melyik csoportba 
tartozik. Az újdonság erejével hatott rájuk a benti környezet is. 
A bátrabbak hamar felfedezték a csoportszobát, a lányok a 
babakonyhát, a fiúk a polcokon lévõ autókat, építõjátékokat. 
Kívánjuk a kisgyermekeinknek, hogy jól érezzék magukat az 
óvodában, szívesen jöjjenek a nyuszi csoportba! Csoportunk 
életébe a szülõket is igyekszünk bevonni, hogy velük 
összefogva eredményesebben tudjuk nevelni kisgyermekeinket. 

Szeretettel: 
Zsóka és Gina óvó néni a Nyuszi csoportból

Frissítõ masszázs kezelés indul október 
közepétõl 

Tét, Kisfaludy u. 1/b. sz. alatti Fodrászatban 
30/250-45-70

FigyelemFigyelem
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Önkormányzati hírekÖnkormányzati hírek
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
2011. július 27-én megtartott ülésén
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 
 - a Vásártér elnevezésû területet a Nagy Kereskedelmi és 
Szolgáltató Egyéni Cégnek bérbe adta, 2011. augusztus 1-tõl 
azzal, hogy azon piacot üzemeltessen. 
Bérleti díj évi 1.500.000 Ft.
- elõterjesztés alapján elfogadja a 2011. évi Városnap 
programtervezetét. 
 - elfogadta a szóbeli kiegészítésekkel a KKÁMK 2010/2011-es 
tanév pedagógiai munkájáról szóló beszámolót.
 - elvi hozzájárulását adta és támogatta a Tét, külterület 083/1 
hrsz.-ú ingatlan gazdasági-ipari övezetté történõ átminõsítését. 
A Demo Alcu Kft. kérelmének megfelelõen az ezzel járó 
rendezési tervmódosítás kezdeményezéséhez is hozzájárult.
Tájékoztató hangzott el a játszótérrel kapcsolatos 
fejleményekrõl, valamint a KKÁMK felújítási munkálatairól.
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
2011. augusztus 10-én megtartott rendkívüli ülésén
Új képviselõtestületi tag beiktatására került sor. Hegedûsné 
Sopf Beáta képviselõtestületi mandátumáról lemondott, 
helyette Horváth Magdolna került be a képviselõtestületbe, aki 
átvette a megbízólevelét és letette az esküt.
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 
 - elfogadta a „Oktatási –nevelési környezet megújítása a 
Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézményegységeiben 
NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016.” számú projektben az 
ajánlattételi felhívást az építési, mûszaki ellenõri feladatok 
elvégzésére.
 - elfogadta, hogy az „Oktatási –nevelési környezet megújítása 
a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézményegységeiben 
NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016.” számú projekthez 
kapcsolódó beszerzési ajánlati felhívás elfogadása projekt 
megvalósításának érdekében hirdetmény nélküli, tárgyalásos 
eljárás során ajánlattételi felhívás a Radiáns Kft.-nek kerüljön 
kiküldésre, a dokumentációban található idõpontokkal és 
teljesítési határidõkkel.
 - felhatalmazta Dr. Kukorelli László polgármestert, hogy 
megállapodást kössön a Téti Építõ KTSZ ügyvezetõjével, hogy 
az árajánlatban meghatározott összeg ellenében a bölcsõde 
udvarban a szükséges munkálatokat elvégezze.
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
2011. augusztus 31-én megtartott ülésén
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete avar és kerti 
hulladékok nyílttéri égetésérõl az alábbiak szerint módosította:

A hulladék égetésének szabályai
(1) A kerti hulladék égetése a háztartási hulladékgyûjtésbe és 
szállításba be nem vont területeken a rendeletben szabályozott 
módon lehetséges. 
(2) A szervezett háztartási hulladék gyûjtésébe és szállításába 
bevont helyeken a kerti hulladékok égetése tûzgyújtási tilalmi 
idõszakot kivéve engedélyezett, hétköznap 10.00 órától 17.00 
óráig, szombaton 10.00 órától 12.00 óráig engedélyezett. 
Ünnepnapokon és vasárnap az égetés szigorúan tilos. 
A növényi hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet 
mellett történhet. Az égetést olyan nagykorú személy végezheti, 
aki fizikailag és szellemileg alkalmas arra, hogy veszély 
esetében tudjon cselekedni. A tûz õrzésérõl és veszély esetén 
annak eloltásáról az égetést végzõ köteles gondoskodni. 
Kiegészítésre, módosításra került a temetõkrõl és a temetkezés 
rendjérõl szóló rendelet az alábbiak szerint:

1. §
A R. 17. §-át követõen a VII/A-val egészül ki. 
(1) Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az 
urnafalba történõ temetkezést 2011.  november 1-jétõl teszi 
lehetõvé. Az urnafal nem építési engedély köteles. 
(2) Temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési 
helye lehet urnasírhely. 
(3) Új urnafalba az urnát befogadó belsõ méret legalább 
25 cm x 25 cm lehet. Urnafal építmény kialakításánál a temetõ 
tulajdonosa elõírhatja a természetes anyagok és mûvészi formák 
alkalmazását. 
(4) A hamvakat tartalmazó urna földbe temetésére 
urnasírhely alakítható ki. 

2. §
(1) Az urnafalba a hamvasztásos temetés esetén 
meghatározott méretû egy elhalt urnába helyezett hamvainak 
talajszint feletti temetési helye, melynek megváltási ára 12 000 
Ft, azaz tizenkétezer forint 10 évre. 
(2) Az urnasírhely hamvasztásos temetés esetén két 
elhunyt hamvait tartalmazó urna földbe temetését szolgáló 
temetkezési hely, melynek megváltási ára 12 000 Ft, 25 évre. 
(3) Urna földbe temetése esetén, az urnasírhely mérete, 
maximum 80 cm x 130 cm, mélysége legalább 1 méter. 
(4) Egy felnõtt sírhelyre további 4 urna temethetõ. A 
megváltási költsége 25 évre 12 000 Ft.

Tisztelt téti lakosok!
Értesítjük Önöket, hogy városunk polgárõr egyesülete 
újjászervezõdött. Célunk, hogy Tét lakossága nagyobb 
biztonságban érezhesse magát. Vállaljuk ingatlanjaik 
õrzését, esküvõk, temetések, egyéb rendezvények 
alkalmával. 
Tisztelettel kérjük, hogy aki teheti, segítse szervezetünk 

hatékony és eredményes mûködését.
A Téti Takarékszövetkezetnél vezetett 

59800091-10013144 
számlaszámra várjuk az adományokat.

Telefonszámunk: 06-20/387-77-76
   

Köszönettel: Téti Polgárõr Egyesület vezetõsége nevében 
ifj. Kránicz Ferenc elnök

e-mail:polgarortet@gmail.com;

mailto:e-mail:polgarortet@gmail.com;
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Szülõföldem!
„ S z ü l õ f ö l d e m  s z é p  
határa...”, nincs Téten olyan 
ember, aki ne ismerné e 
sorokat, és ha nem is tudja 
végig mondani a verset, de a 
kezdõsor mindenkinek 
azonnal Kisfaludy Károlyt,  
városunk nagy szülöttjét 
juttatja eszébe! Büszkék 
vagyunk rá, mint ahogy 
minden olyan tétire, aki 
nevet, rangot szerzett a 
városunknak. Városunknak? 
Milyen jó leírni azt, hogy 
városunknak, igen már tíz 
é v e  v á r o s i  r a n g g a l  
büszkélkedhetünk.  Ha 
valahol megkérdezik, hová 
való vagyok, büszkén 
mondom: téti. Sokan, fõleg 
az ország túlsó végén 
visszakérdeznek, és hol van 
Tét? Gyõr és Pápa közt 
félúton a válasz, és így már 
el tudják helyezni. Büszkén 
vallom, téti vagyok, itt 
születtem, és az óta is itt élek, 
ide jövök haza, és a 
gyökereim a téti földben 
kötõdnek. Hála Istennek 
még hosszú idõt nem 
töltöttem távol, így csak 
elképzelni tudom mit jelent 
a szülõföldtõl távol élni, 

mert édesanyám, aki a 
s z o m s z é d  f a l u b ó l  
származott, élete végéig 
Csikvándra „ment haza”. 
S z e r e t e m  a z  i t t  é l õ  
embereket, szorgalmas 
jóravaló emberek lakják a 
városunkat, akik tudnak 
örülni minden pozitív 
v á l t o z á s n a k ,  a m i  a  
városban történik, ha 
k ö z b e n  b í r á l a t o k  i s  
elhangzanak azt is a jobbító 
szándék vezérl i .  Sok 
minden történt az elmúlt tíz 
évben, Kistérségi központ 
lettünk, amivel a régi járási 
székhely rangunkat kaptuk 
vissza.  Okmányiroda,  
földhivatal,  gyámügy, 
munkaügyi hivatal létesült, 
és ami újólag büszkeségre 
ad  okot ,  e lkészül t  a  
Kistérségi Gyógyító ház, 
ami nagy valószínûséggel 
2012. január 2-án már 
betegeket fogad. Igen, ha 
nem is a kívánt ütemben, de 
fejlõdik a város, a mi 
városunk. Tétiek szeressük 
a városunkat, és legyünk 
büszkék rá, hogy TÉTIEK 
vagyunk!       Zsolnai Ferenc

10 éves TÉT város
Ilyen sokan akarták, hogy jó legyen!

Köszönet a támogatóknak:
AGROTÉT Kft, CBA Príma Tét, Csikvánd Község Önkormányzata, 
Csóka Csaba, Diabetes Klub, „Együtt Egymásért” Egyedül Élõk és 
Nyugdíjas Klub Egyesület, Evita hastánc csoport, Garas Zsolt, Gács 
Zoltán, Gyarmat Község Önkormányzata, GYÕR-SZOL Zrt, Téti 
Hajnalcsillag Dalkör Egyesület, Téti Ifjúsági Fúvószenekar 
Egyesület, Ikarusz 66, INO Tét, Kassai Lovasíjász Iskola, Kereszt 
Kálmán, Kisfaludy Károly ÁMK Óvoda, Kissné Olaj Aranka, Léda 
Kecsketej Feldolgozó Üzem, Magyar Vöröskereszt Téti Szervezete, 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Téti Csoportja, Mohai és Mohai B, 
Mokka Cukrászda, Németh Autószervíz, Pannon-Víz Zrt, Pedró 
Pékség, Téti Polgárõr Egyesület, Póschné Ezres Judit, Priskin 
Gyõzõ és Priskin Gyõzõné, Sima Károly, Sokoró Kft, Társastánc 
csoport Tét, „Csillagfény” Téti Majorette Egyesület, Téti Kézilabda 
SE, Téti Lovasok Baráti Köre, Téti Pálinkafõzde Kft, Téti Segítõkéz 
Közhasznú Egyesület, Téti Sokoró FC, Tét Város Tûzoltó 
Egyesülete, Tóth Tihamér, Ümmögõ néptánc együttes Répcelak, 
Veterán Lakodalmas Zenekar, YAN Kínai üzlet, Zsolnai Gyuláné, 
Zsolnai Mónika és még sokan mások. 
Külön köszönjük Károlyi Ferenc vállalkozónak, aki a fellépõ 
mûvészek gázsijának támogatásával a mûsor színesebbé tételéhez is 
hozzájárult.

A városnapról készült képek megtekinthetõk a
  honlaponwww.vk-tet.bibl.hu

Az utánpótlás és serdülõ 
korosztályokban jelentkezõ 
létszámproblémák megoldására a 
vezetõség egy koncepciót 
dolgozott ki, ami arról szól, hogy 
be kell vonni a környezõ 
t e l e p ü l é s e k  f i a t a l j a i t  a z  
utánpótlás nevelésbe. Ennek 
m e g v a l ó s í t á s a  é r d e k é b e n  
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 
u t á n p ó t l á s b a n  p e d i g  2 5  
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 

A fociról rövidenA fociról röviden

Szülõföldem l Téti Híradó 2011. õsz

támogatás ,  vá l la lkozói  
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.
E z ú t o n  s z e r e t n é n k  
megköszönni Tét Város 
Ö n k o r m á n y z a t á n a k  a z  
egyesület részére nyújtott 
támogatást, és mindazon 
v á l l a l k o z ó k n a k ,  
magánszemélyeknek az 
általuk nyújtott anyagi és 
egyéb segítséget, melyekkel 
a mûködési feltételeket 
biztosítani tudjuk.
Innen is bíztatunk minden 
focit szeretõ iskoláskorú 
fiatalt, hogy bátran jöjjenek, 
és minden szülõt, hogy az 
u t á n p ó t l á s - n e v e l é s  
biztosításának érdekében 
engedjék sportolni, focizni 
gyermekeiket, hiszen tudjuk 
mindannyian:  „a sport  
egészséges szellemet nevel”.
Sima Károly Téti Sokoró FC elnök

Köszönjük a támogatást mindenkinek, aki adója 1%-át nekünk 
ajánlotta fel!

Köszönjük a támogatást mindenkinek, aki adója 1%-át nekünk 
ajánlotta fel!

Téti Kézilabda SportegyesületTéti Kézilabda Sportegyesület

http://www.vk-tet.bibl.hu
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Tisztelt Lakosság!
2011. október 1-je és október 31-e közötti időben nép- és lakásszám

lálásra, továbbá az ebből 
kim

aradtak
 

2011.
 

novem
ber

 
8-ig

 
történő

 
pótösszeírásra

 
kerül

 
sor.

 
A

z idei népszám
lálás lesz az első olyan átfogó nép- és lakásszám

lálás az országban, am
elyet az 

Európai U
nió tagállam

aként hajtunk végre, de első lesz azért is, m
ert - a w

w
w

.enepszam
lalas.hu 

honlapon keresztül - először nyílik m
ód a kérdőívek elektronikus kitöltésére. 

A
z összeírás időszakát m

egelőző napokban, szeptem
ber végén a szám

lálóbiztosok m
inden 

háztartásba eljuttatnak
 egy

 azonosító- és egy
 belépési kódot. Ezek

 segítségével lehet a 
kérdőíveket interneten

 kitölteni, október 1. és október 16. között. A
 kérdések

 helyes 
m

egválaszolását a program
ba épített m

agyarázatok segítik. 
Fontos, hogy az egy lakásban lakó szem

élyekről szóló kérdőíveket, tehát vagy interneten, vagy 
papíron kell kitölteni. 
A

 szám
lálóbiztosok

 sorszám
m

al ellátott hivatalos okm
ánnyal kötelesek

 igazolni, hogy 
m

egbízatásuk e m
unkára szól. A

z igazolvány a garancia arra, hogy az illető a lakásba kizárólag 
a népszám

lálás m
iatt szándékozik bejutni. A

 lakosság védelm
ében a népszám

láláshoz bárm
ilyen 

m
ódon

 kapcsolható
 bűncselekm

ények, szabálysértések
 m

egelőzése érdekében
 a K

özponti 
Statisztikai H

ivatal és az O
R

FK
 együttm

űködési m
egállapodást kötött. 

Tájékoztatom
 a lakosságot, hogy a népszám

lálással kapcsolatos közrem
űködés m

inden téti 
lakosnak jogszabályból eredő kötelezettsége, aki ennek nem

 tesz eleget szabálysértést követ el, 
am

i pénzbírsággal sújtható. 
Tét város területén a szám

lálóbiztosok:
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Felhívjuk
 a

 lakosság
 figyelm

ét, hogy
 a

 bűnözők
 ebben

 az
 időszakban

 sem
 pihennek, 

kihasználhatják ezt lehetőséget, hogy pénzhez, értékhez jussanak. A
m

ennyiben bárm
ely okból 

kétsége m
erülne fel, értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 107, vagy 112-es szám

on! A
 

népszám
lálással kapcsolatos részletes inform

ációk a w
w

w
.nepszam

lalas.hu oldalon érhetők el.

B
ereczkiné dr K

ovács Piroska s.k. jegyző 
dr. R

adics Lilla s.k. aljegyző
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A
z önök településén helyszíne: a M

űvelődési H
áz előtt parkoló szűrőbuszon, T

ét, D
ebrecen u. 1. sz. 

alatt alábbi időpontokban:

           2011   október   10. (hétfő)           9  -  14  óra között                                      

          2011   október   11. (kedd)          12  -  17  óra között

          2011  október    12. (szerda)         8  -  13  óra között

 -A
 szűrésre hozzák m

agukkal:

                                                -Társadalom
biztosítási (TA

J) kártyájukat

                                                -szem
élyi igazolványukat

 -40 éves kor alatt kizárólag m
unka alkalm

assági célból házi, illetve üzem
orvosi beutalóval végezzük el 

a szűrést, m
elynek térítési díja bruttó 850 Ft. A

 lelet lakcím
re juttatásához-aki igényli-m

egcím
zett és 

felbélyegzett válaszboríték szükséges ! B
oríték hiányában a G

yőri Tüdőgondozóban vehető át 
( leletéről a szűrés után legkorábban 2 hét m

úlva érdeklődhet a következő telefonszám
on: 96/418-

244/1735-ös m
ellék )

-Betöltött 40 éves kortól a szűrés IN
G

YEN
ES és BEU

TALÓ
M

EN
TES.

-E
gy éven belüli negatív m

ellkasröntgen m
egléte esetén nem

 szükséges újabb felvétel.

-A
 szűrővizsgálatok alkalm

asak a tüdőbetegségek időben történő felism
erésére.

-Panasz nélkül is lehet beteg!

-A
 szűréseken való részvétel önvédelem

!

 

Petz Aladár M
egyei O

ktató Kórház

Pulm
onológiai G

ondozó

G
yőr Zrínyi u.13

N
ovai nyári tábor

Szom
bat reggel m

inden táborozó izgatottan ébredt. 10 órakor a csom
agokat bepakoltuk 

az autókba, ezután indultunk G
yöm

örére a vasútállom
ásra.

A
 vonaton m

ár nagyon vártuk, hogy N
ovára érjünk, de Zalaegerszegen m

ég át kellett 
szállnunk egy buszra és azzal m

entünk el a táborba.

Sikeresen elfoglaltuk a szobáinkat. M
egism

erkedtünk a környékkel, m
ég a tóban is 

fürödhettünk. Vacsora után vadlesre indultunk. A
z erdő szép volt és nagyon tetszett 

nekünk, m
ire visszaértünk, m

indenki fáradtan aludt el.

M
ásnap reggeli tornával kezdtük a napot. R

eggeli után pedig csapatokat alakítottunk. 
Elkészítettük a csapatzászlókat és jelvényeket. M

egebédeltünk, utána csendes pihenőt 
tartottunk. A

 délutáni program
ban az időjárással kapcsolatos feladatokat oldottuk m

eg. 
Este az esti m

ese után m
indenki ham

ar elaludt. M
ásnap reggel sem

 m
aradhatott el a 

torna.
 

D
élelőtt 

kéreglenyom
atokat 

készítettünk, ezután
 jólesett a 

finom
 ebéd, m

ajd kezdődhetett 
a szám

háború. Este a „D
um

a-
parti”-n m

egbeszéltük, hogy a 
következő

 
estére

 
m

inden 
szobának

 készülnie
 kell egy 

m
űsorral.

 
H

arm
adik

 
nap 

reggelén
 

a
 

torna
 

elm
aradt, 

m
ivel

 
reggeli

 
után 

Zalaegerszegre
 

kirándultunk. 
Először a várost néztük

 m
eg, 

utána
 G

öcseji falu-m
úzeum

ot 
látogattuk m

eg. M
egnéztük a régi házakat, m

ég kecskéket is sim
ogattunk. M

ikor 
hazaértünk, készülődni kezdtünk a m

űsorra. A
z előadások m

indenkinek tetszettek, m
ég 

az igazgató bácsi is m
eglátogatott m

inket és m
egnézte az előadásunkat. Ezek után 

tábortüzet raktunk, és tom
bolát húztunk. A

 szerencsejátékot m
indenki élvezte. A

 tűzön 
kolbászt sütöttünk, jó étvággyal fogyasztottuk el. Fáradtan tértünk nyugovóra. A

 tábor 
utolsó napján m

ár délelőtt el kezdtünk pakolászni. Ebéd után beraktuk a csom
agokat a 

kocsiba. A
 hazafelé út ugyanúgy telt, m

int elfele. A
m

int a vonat G
yöm

örére ért, 
szaladtunk oda szüleinkhez. M

indenki nagyon-nagyon jól érezte m
agát, sok élm

énnyel 
gazdagodott. Jövőre is szívesen elm

ennénk újra a táborba. K
öszönjük G

eli néni, Éva 
néni, A

nita néni, Vera néni és Tibi bácsi!

A
 táborozók
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Kutyaharapást szõrivel – azaz a hasonlót a hasonlóval. II. rész
Az elõzõ részben a homeopátia keletkezésével, alapvetõ 
fogalmaival foglalkoztunk. Ezúttal a gyakorlati kérdéseket 
tárgyaljuk meg.

Gyógyszerformák
Formájuk szerint: Globulusok – a közismert,  
cukorgolyócskákra impregnált hatóanyag, tabletták, 
kenõcsök, kúpok, oldatok, orrspay-k, szemcseppek.
Hatóanyag tartalmuk szerint: Monokészítmények: egyféle 
hatóanyagot tartalmaznak. Elnevezésük a kiindulási anyag 
latin neve, mellette a hígítás formája és mértéke. Elõnyük, 
hogy jó szerválasztás esetén gyorsabb hatás érhetõ el. 
Hátránya, hogy a tünetek pontos feltérképezése, így a 
megfelelõ gyógyszer kiválasztása gyakorlatot igényel.
C Komplex készítmények: Többféle, az adott betegségben 

gyakran használatos szer kombinációja. Neve 
fantázianév, azokra a panaszokra utal, amelyekre 
kifejlesztették. Elõnyük, hogy használatuk nem igényel 
gyakorlatot. Hátrányuk, hogy nem egyénre szabottak, így 
elõfordulhat, hogy komplexitásuk ellenére nem 
tartalmazzák azt az egy szert, ami enyhítené a panaszokat.

C Schüssler-sók: önálló terápiás rendszer a homeopátián 
belül, 12 szöveti sóból. Egyszerûen alkalmazható 
indikációs lista alapján választható akut, ill. krónikus 
betegségek esetén. Krónikus esetekben egyedülálló 
módon az arcdiagnosztikára épít.

A szerválasztás szabályai: Alapját a teljes értékû helyi, és 
nem a klinikai diagnózis adják. Választ keresünk néhány 
alapvetõ kérdésre: Mi a kiváltó ok (ha ismert)? Hol a tünet 
helye, mekkora a kiterjedése? Az érzet jellege: „olyan 
mintha…” (pl: mintha darázs csípett volna meg). 
Modalitások: mi ront, vagy mi javít az állapoton? Kisugárzás. 
Kísérõ tünetek.A jó szerválasztáshoz legalább három 
összeillõ elem szükséges.
A gyógyszerszedés szabályai: A golyócskákat ne érintsük 
kézzel, legfeljebb annyi idõre, amíg bevesszük õket. A kézzel 
megfogott szert viszont már soha ne tegyük vissza az üvegbe, 
dobozba.
C A gyógyszerek hatásfokát nagyban gyengíti, ha fémmel 

érintkeznek, ezért mûanyag kanalat használjunk. A 
Boiron által gyártott tubusokat fejre fordítva, az átlátszó 
kupak csavarásával a golyók egybõl a kupakba 
potyognak, onnan be is vehetõk.

C A szer a nyálkahátyáról szívódik fel, a gyógyszereket – 
ide értve a tablettákat is – tehát nem lenyelni, hanem 
elszopogatni kell. Tekintettel arra, hogy cukor alapúak, az 
ízük édes és kellemes.

C Csecsemõk számára a golyócskák pár korty vízben vagy 
anyatejben is feloldhatók (tápszerben NEM!).

C Kizárólagosan szoptatott csecsemõk homeopátiás 

C

C

C

C

C

C

gyógykezelése az anyán keresztül is lehetséges, azaz a 
szoptató anya veszi be a szert, az információ az anyatejen 
keresztül átjut a csecsemõ szervezetébe. A dózis ebben az 
esetben változatlan.

C A gyógyszer bevétele elõtt és után fél órával kerülni kell az 
ételek, italok fogyasztását, ide értve a vizet is. Különösen 
nagymértékben rontja a szerek felszívódását a mentol, a kóla 
és a kávé.

C A bevétel elõtt és után fél órával szintén tartózkodni kell az 
illóolajok, füstölõk használatától.

C Ha egyidõben több gyógyszert kell szedni, a kritikus 1-1 órás 
szünet miatt célszerû különbözõ gyógyszerformákat (pl.: 
globulus+szemcsepp) választani.

C A szert a tünetek enyhüléséig kell szedni, majd csökkentett 
adag után elhagyni. Ez az anyatej fokozására is vonatkozik, 
hiszen a kezelés lényege az öngyógyító mechanizmus 
beindítása. A fenntartásra a szervezet már önállóan is képes.

C Ha a gyógyszerszedés 3 nap alatt nem hoz javulást, akkor 
rossz szert választottunk, a további szedés felesleges, új 
szerrel kell próbálkozni.

Adagolás Globulusok: 
" csecsemõknek 1-2/alkalom; kisgyermekeknek 3-4/alkalom; 

5 éves kortól 5-7 golyócska/alkalom. 
" Alacsony potenciából (D15-ig, és C, ill. CH12-ig): naponta 

3×1-7 golyócska, az életkor függvényében.
" Közepes potenciából (D30-ig és C, ill. CH30-ig): naponta 

2×1-7 golyócska
" Magas potenciából D30 és C, ill. CH30 felett napi, heti, vagy 

havi 1 alkalommal, mindenképpen homeopátiás szakember 
javaslatára.

Komplex szerek: Akut tünetek esetén az elsõ 2 órában 
negyedóránként, majd napi 3×1 tabletta. Oldatoknál egyedi az 
adagolás.
Schüssler-sók: Napi 3×1 tabletta. Ezeket a szereket úgy is 
adagolhatjuk, hogy feloldjuk a napi adagot 1,5 l vízben, és azt 
napközben fokozatosan kortyoljuk el. Ekkor a kétszer fél órás 
kritikus idõt nem szükséges megvárni.
A gyógyszerek tárolása
" Elektromágneses sugárzástól (mobil telefon, mikrohullámú 

sütõ, számítógép) tartsuk távol õket.
" Ne tegyük ki õket sugárzó hõnek, vagy hidegnek.
" Ne tároljuk õket erõs aromájú anyagok közelében.
" A legideálisabb hely általában a ruhásszekrény.
Összefoglalva 
A homeopátia elõnyei:
! Alkalmazása nem igényel orvosi diagnózist, a tünetek 

határozzák meg a szerválasztást.
! Nem tartalmaz mérgezõ anyagokat, nincs mellékhatása.
! A „hagyományos”, klinikai gyógymódokkal nem ad 

keresztreakciót, így akár együttesen is alkalmazhatók.
! Olcsó 
! Elõállítása különösen természetbarát, hiszen minimális 

õstinktúrából óriási mennyiség állítható elõ.
A homeopátia hátrányai:
Csak egy van, mégpedig ha felelõtlenül, minden más gyógymód 
HELYETT használjuk.
A HOMEOPÁTIA HATÁRAI OTT VANNAK, AHOL A 
SZERVEZET ÖNGYÓGYÍTÓ MECHANIZMUSAI 
KIMERÜLNEK!
Különösen súlyosabb, krónikus betegségekben kérjük szakértõ 
segítségét, aki Magyarországon csak orvosi diplomával 
rendelkezõ személy lehet!

Somogyiné Müller Mónika védõnõ

C

C

C

C

C

"

"

"

"

"

"
"
"

!

!

!

!

!
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„Hit”oktatás
Sokat hallok panasz és zokszót a mai fiatalokra, 

gyerekekre. Mert udvariatlanok. Mert hangosak. Mert 
nem figyelnek. Mert nincs bennük tisztelet. Talán van 
ebben némi igazság, most mégis cáfolni szeretném 
ezeket a panaszokat. Sok kedves, udvarias, tisztelet tudó 
gyermeket és fiatalt ismerek. Akik segítenek, ha szükség 
van rájuk, akik odafigyelnek a hozzájuk intézett 
szavakra. Közben persze néha huncutok, sõt talán 
rosszalkodnak is – gyerekek. Szeretem õket, így, ahogy 
vannak. 

De mégis szomorú vagyok. Miattuk, értük. 
Mindazok miatt, akik nincsenek itt velünk, többiekkel a 
hittanórákon és a vasárnapi, vagy egyéb alkalmakon. 
Mert nagyon sokat veszítenek. Talán azt gondolják, õk is 
– de még inkább a szüleik? – hogy hittanra járni 
felesleges. Kihagyható. De ez nagy veszteség. Mert a 
hittanórákon és a templomban teljesen másról és 
másképp beszélgetünk és tanulunk, mint az egyéb 
iskolai vagy tanulós alkalmakon. Más mérce és más 
minta szerint. Ez által kapnak a gyerekek és a fiatalok a 
szívükbe és életükbe valami olyat, ami mindig az övék 
marad, ami segítség és erõforrás lehet késõbbi életükben 
is. Emellett jó közösség és értékesen eltöltött idõ is. 
Hiszem és vallom, hogy a hittan ismeretek alapvetõ 
mûveltségünk részét képezik, a mai világban, 
Európában élõ embernek ismernie kell a saját hitét, 
amiben gyökerezik.

A keresztségben minden szülõ és keresztszülõ 
Isten és az egyház tanúi elõtt vállalja, hogy gondoskodik 
gye rmeke  h ívõ  evangé l ikus  ke resz tyénné  
növekedésérõl. Hogyan tartja be ezt a vállalást az, aki 
számára nem fontos a hite, az egyháza, a gyülekezete? 
Hogyan tanítja meg gyermekét arra, amire fogadalmat 
tett a templomban? És fõleg, hogyan lesz evangélikus 
gyülekezet, ha gyermekeinket nem neveljük, nem 
tanítjuk annak szeretetére, megbecsülésére?

Igen, szomorú vagyok. Amikor 13-14 éves 
gyerekek nem tudják, ki volt Jézus Krisztus, és mit jelent 
pünkösd ünnepe, vagy ki is volt Luther Márton. 
Szomorú, amikor úgy gondolják a konfirmációra 
jelentkezõ ifjak, hogy a karácsonyfát a húsvéti nyuszi 
hozza. A hitoktatás alapvetõ – lenne. Mire eljutnak a 
gyerekek a konfirmáció évébe, megtanulják az alapokat 
Istenrõl, Jézusról és Szentlélekrõl, tanulnak az 
egyházakról és a gyülekezetrõl. Így a konfirmáció 
évében már csak a hitünk személyes és igen fontos, nagy 
kérdéseirõl beszélgetnénk. Ehhez azonban az kell, hogy 
az iskolai évek alatt ott legyenek a hittanórán és a 
templomban. Nem csak a hetedik osztályban! A 
konfirmáció 7 év tanulás eredménye. Ahogyan 
bármilyen iskolában a diploma megszerzéséhez el kell 
végezni az iskolát, ki kell járni az éveket, ott kell lenni az 
órákon, hogy aztán mindennek használható eredménye 
is legyen a diploma szép papírján kívül. 

A konfirmáció elõfeltétele a hitoktatás. 
Meggyõzõdésem, hogy a gyerekek csak épülnek belõle, 
gazdagodnak általa. Ha nem jönnek el, ha nincsenek itt, 
sokat veszítenek. Hitükbõl, kapcsolatukból Istennel - és 
elveszítik a konfirmáció lehetõségét. Szeretettel kérem a 
szülõket, küldjék a gyerekeket és fiatalokat a hittanórára, 
és jöjjenek el velük a templomba! Hiszen ez által is 
e g y ü t t  g a z d a g o d u n k ,  é r l e l õ d ü n k  i g a z i  
gyülekezetté!  Deák Ágota lelkész

Elsõ családi napElsõ családi nap
A Sokoró Kft. szeptember elsõ hétvégéjén, fennállása óta elsõ 
alkalommal családi napot szervezett. A rendezvény lehetõséget adott 
arra, hogy a munkavállalók egy kötetlenebb nap keretein belül 
elmélyítsék kapcsolataikat, s a gyárlátogatás kapcsán a családtagok is 
bepillantást nyerhessenek a munkahelyi mindennapok helyszínébe.
A gyerekeket egész nap légvárak, kézmûves sátor várták, de népszerû 
volt az arcfestés és bohóc lufihajtogatása is. A felnõttek különbözõ 
ügyességi játékokon mérhették össze erejüket, déltõl pedig a 
fõzõverseny résztvevõi kezdték el osztani finomabbnál finomabb 
fõztjüket.
Délutánra is maradtak programok – rendõrök és tûzoltók felvonulása, 
a Jaffa együttes színvonalas egyórás mûsora –, melyek osztatlan 
sikert arattak a kilátogató közel 800 fõ körében.
A szervezõk ezúton is köszönik a látogatóknak, hogy ilyen nagy 
számban részt vettek a rendezvényen, lehetõvé téve ezzel, hogy akár 
hagyományteremtõ módon jövõre is megrendezésre kerülhessen a 
családi nap.

Tét városban szólt a magyar nóta július 17-én!
Köszönetet szeretnék mondani minden kedves támogatónak, hogy 
idén is felcsendülhetett városunkban a magyar nóta!
Nagy Mihály Úrnak, Surányi Ferencné, Ibi néninek, Papp Rudolfné 
Magdi néninek, Mokka Cukrászdának, Õsze Cukrászdának, Pedró 
Pékségnek, Kereszt Kálmánnak, Csöngetõ Miklósnak a Téti 
Hajnalcsillag dalkör tagjainak és mindazoknak akik munkájukkal 
hozzájárultak az est létrejöttéhez. Nem utolsó sorban köszönet a 
közönségnek, hisz nélkülük se jöhetett volna létre a nótaest.

Találkozzunk jövõre is, csendüljön fel ismét a magyar nóta! 
Köszönettel: Hajnal Nikolett
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KASSAI Lovasíjász Iskola
Egy rövid bemutatkozással kezdeném a mi kis 
történetünkkel mind Szlotta család a lovas-íjászatban. 

Elõször a sors 2007-ben hozott bennünket össze a 
lovasíjászattal, Visegrádi Palotajátékok alkalmával 
ahol letaglózott a mesterünk Kassai Lajos. Olyan mély 
nyomokat hagyott bennünk hogy az elsõ adódó 
alkalommal még abban az évben ellátogattunk a 
Völgybe Kaposmérõbe hogy betekintsünk a háttérbe. 
Aki már volt a Völgyben tudni fogja mirõl beszélek: 
egy csoda völgy, páratlan a világban – a mesterünk 
otthona. El voltunk ragadtatva, és tudtuk, hogy mi 
részesei akarunk lenni e világnak. Azóta vagyunk az 
Iskola tagjai. 
Erõ, akarat, kitartás, emberiség, alázat, tisztelet, 
tisztaság, barátság, fegyelem – ezek mind azon 
jellemzõk, amelyek léteznek és szükségesek ebben a 
világban. Egy más világról, egy életmódról van szó, 
mert bennünket megváltoztatott mind emberek, és az 
életünket jó irányba terelte, új értékek jöttek világra. A 
mi kis birtokunk Szentkúton található ahol létrehoztuk 
saját területünkön egy lovas-íjász pályát és egyéb 
létesítményeket ahhoz hogy a Völgyben elsajátított 
tudást itthon folytatni tudjuk fejlõdésünk céljából. 

Nyitottak vagyunk és szívesen fogadjuk mindazon 
embereket, akik ismerkedni szeretnének õseink 
harcmodorával, az íjászattal vagy ezen kellékeket 
szeretnék megvásárolni. Mind minden embernek, 
nekünk is vannak terveink, céljaink Iskolánk keretein 
belül. Ezen tervek megvalósításához meg kell járjuk 
magunk útját minden társunkhoz hasonlóan. Egy 
harcmûvészetrõl van szó amelynek megtanulásához, 
elsajátításához, tökélesítéséhez sok idõ kell, akár egy 
élet. Mi e nemes célra áldozzuk életünk. 
Mesterünk: Kassai Lajos 
A nyolcvanas évek közepétõl íjkészítõként 
tevékenykedett, és eredményes versenyzõ volt a 
terepíjász szakágban. Majd Cs. Sebestyén Károly és 

Dr. Fábián Gyula munkássága alapján modern anyagok és technológiák 
felhasználásával rekonstruálja a honfoglalás kori magyar íjat, és elkezdi 
sorozatgyártását (elsõként a világon). Alapmottója: 
„nem az õsöket kell követni, hanem azt, amit az õsök 
követtek.” A nyolcvanas évek végén kidolgozta a 
lovasíjászat versenyszabály-rendszerét, és a 
kilencvenes évek elejétõl elkezdte az új sportágat 
terjeszteni elõször Magyarországon, majd Európában, 
az USA-ban és Kanadában. Megismerkedett a Zen 
íjászattal Japánban (Kamakura), majd Kínába, 
Shaolinba utazott. Megírta Lovasíjászat címû könyvét, 
amelynek azóta megjelent az angol és a német 
fordítása is. A lovasíjászat létrehozásáért és a világban 
való terjesztéséért 2003. augusztus 20-án Mádl Ferenc 
köztársasági elnöktõl a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Tiszti Keresztjét vehette át. Minden eddigi 
versenyt megnyert, és négy Guinness világrekordot 
sikerült felállítani. Õ az egyetlen ember a világon, aki képes volt váltott lovakon 
megállás nélkül 24 órán keresztül lovasíjászni. A legutóbbi rekordot, 
tanítványaival együtt, 2009. december 5-én állította fel a Budapest Sportarénában. 
Vágtató ló hátáról 12 db 30 cm átmérõjû feldobott korongot lõtt le 17,80 
másodperc alatt. Jelenleg a világ 16 országában tanít és minden év július elsõ 
hetében Kaposmérõi lovasíjász központban világtalálkozókat rendez, melyeknek 
hazai és nemzetközi sikere egyre nagyobb. Szlotta Katalin  és Szlotta Attila

Gyõrújbaráton 3 napos Országos 
találkozót, és szakmai napot 
rendeztek júniusban, a szociális 
ágaza tban  do lgozóknak ,  é s  
g o n d o z o t t a k n a k .  E z e n  a  
rendezvényen a téti Idõsek Napközi 
Otthona is részt vett. Ezeken a 
n a p o k o n  a  g o n d o z o t t a k  
bemutatkozhat tak különbözõ 
mûsorokkal, dalokkal, amelyre az 
ország minden pontjáról érkeztek. 
Nagyon felkészült, és színvonalas 
mûsorokat láthattunk, de ami 
bennünket is érintett, az a kiállítás 
volt. Régóta készültünk, hogy az 
általunk készített dolgokat, amit 
foglalkoztatás céljából készítettünk, 
valahol megmutathatjuk. Sokan 
készültek erre a napra volt, aki 
nyak l ánco t ,  húsvé t i  t o j á s t ,  
karácsonyfa díszeket horgolt, volt, 
aki keresztszemes hímzésével 
jeleskedett, de foltvarrás is volt a 
kiállított tárgyak között. A férfiak is 
nagyban hozzájárultak a minõségi 
munkákhoz. Égetéssel készült fali 
k u l c s t a r t ó t ,  f á b ó l  k é s z ü l t  
ékszertartót, de hónapokig készült 
nagy precizitással az Eiffel torony 
kicsinyített mása hurkapálcikából, 
aminek épp olyan nagy nézettsége 
volt, mint a többi kiállított tárgynak. 
Nagy büszkeség volt, mindenki 
számára, hogy ezen a rendezvényen 
jelen lehetett a mi kis közösségünk is. 
E z z e l  a  r e n d e z v é n n y e l  
párhuzamosan a szociális szférában 
dolgozók közül Tétrõl négyen részt 
vehettünk egy továbbképzésen, ahol 
háziorvosok, pszichiáterek, 

egyetemi docensek tartottak 
elõadásokat, különbözõ témákban, 
amit ezen a szakterületen mind a 
gondozottak, szakszerû ellátására 
mind a magunk továbbfejlesztésére 
tudunk hasznosítani, hogy minél 
jobb ellátást tudjunk biztosítani, az 
idõsek számára. 

Kukorelliné Németh Noémi 
szociális gondozó
Felújították!

Pályázati pénzbõl, az uniós 
elvárásoknak megfelelõen felújult 
az Idõsek Napközi Otthona. Ebben 
a szép új környezetben várjuk 
városunk idõs nyugdíjasait, akik a 
délelõttjeiket szívesen töltik velünk, 
c s a l á d i a s  h a n g u l a t b a n ,  é s  
megismernék az otthon életét. 
Különbözõ foglalkozásokban, 
programokban, elõadásokban lehet 
részt venni, kötöttségek nélkül. 
Azok jelentkezését is várjuk, akik 
csak szállítással tudnának bejönni 
az otthonba.

Jelentkezni lehet helyben,
 Fõ út.37.

Telefonon: 06-20-934-9109 
 06-30-265-6175

Idõsek Napközi Otthona
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Hajnal Nikolett a Nótasztár verseny döntõjében
A közelmúltban országos Nóta versenyen II. helyezést ért el és bejutott a Nótasztár verseny Döntõjébe a téti Hajnal Nikolett. 
Már kora gyermekkorában kedvelte a magyarnótát, akinek nagyapja és nagybátyja is a magyarnóta mûfaját képviselték, mint zenészek.
Hogyan kezdõdött el a magyarnóta iránti rajongásod? Én mint kisgyermek akkoriban még nem fogtam fel ennek a zenének az 

értékeit és szépségét. Igy mint mindenki a családunkban én is a Gyõri Liszt Ferenc 
Zeneiskolába jártam hegedû szakra, majd a Gimnáziumi éveim után ének zenetanári 
szakra mentem Szombathelyre a Savariai Egyetemi Központba. 4 évvel ezelõtt 
megismerkedhettem példaképemmel, jelenlegi tanárommal Tarnai Kiss László Mûvész 
Úrral, aki tovább virágoztatta bennem e mûfaj szeretetét.
Miként fogadták ismerõseid a töretlen szeretetedet a magyarnóta tekintetében? 
Ismerõseim elfogadták, és támogatják az éneklésemet, hisz tudják, hogy ez áll a szívemhez 
legközelebb.
Magyarország leghíresebb nóta – énekeseivel is felléptél már több helyszínen, 
különféle rendezvények alkalmával. Igen, büszke vagyok arra, hogy fiatalon a sors úgy 
irányította az életemet, hogy többek között: Bokor János, Gránát Zsuzsa, Máté Otília, 
Tarnai Kiss László, Erdõs Melinda, Fényes György, Madarász Katalin, legutóbb pedig 
Koós Jánossal léphettem a közönség elé.
További céljaid között milyen elképzelések szerepelnek? A magyarnótát sok felé 
énekelhessem, a közönségnek örömet szerezhessek, és ami a legfontosabb, hogy a 
magyarnóta fenn maradjon, hisz nekünk magyaroknak ez a kincsünk. Éneklésemmel 
szeretném azt is elérni, hogy minél több fiatal megszeresse és ápolja ezt a gyönyörû mûfajt.
A közeljövõben hol hallhatják a mûfaj iránt rajongók mûsorodat? Október elején 
Téten az Idõseknapi köszöntõ mûsorban, Madarason Pest mellett, ahová  novemberre van 
felkérésem.  Gulyás Attila

40 éve végeztek
2011. augusztus 13-án a Gyõri úti iskolában találkozott az 1970-71-es 
tanév A, B, C osztálya. Felejthetetlen napot szereztek társaiknak 
Czifrik Sarolta, Németh Éva és Bognár Gyöngyi. Megtették ugyanezt 
5 évvel ezelõtt is. Örömükre szolgált, hogy egykori énektanáruk 
Orbánné Dr. Horváth Márta is részt vett a találkozón. A Kisalföld 
napilapban szomorúan emlékeztek elhunyt igazgatójukra, Horváth 
Ferencre, tanáraikra és volt osztálytársaikra. Emléküket idézte az 
asztalon a gyertya lángja és az osztályképek is. névsor szerint 
számoltak be életük alakulásáról, családjaikról. Többen is 
megjegyezték: „Jó volt a téti iskola diákjának lenni.” Érdeklõdéssel 
hallgatták Orbánné Dr. Horváth Márta jelenleg is tartalmas munkáját. 
A történtek elhangzása után a Panzióba vonultak. A finom, bõséges 
vacsora és zeneszó mellett vidám hangulat következett. Elõkerültek a 
család képei, gyermekekrõl, unokáikról. Az egyre fokozódó 
hangulatot tánc követte a késõ éjszakai órákig. Az egykori osztályok tanulói közül a találkozón az „A” osztályból részt vett: Agg Iván, 
Bõsze Árpád (õ gyömörérõl járt Tétre), Czifrik Sarolta, Horváth Zsuzsanna, Kurucz István, Lukács Erika, Németh Sándor, Papp 
Gyöngyi, Pellek Ernõ, Pusztai Anna, Szûcs Márta, Tibold Csaba, Török Jenõ. 
„B” osztályból: Czéhmester Gyula, Deimel Mihály, Horváth Ferenc, Horváth Sándor, Lakó Erszébet, Németh Éva, Orbán Márta, Paár 
Ilona, Salamon István, Simon Tibor, Surányi Mária, Török Zoltán, Zsolnai Valéria. „C” osztályból: Bognár Gyöngyi, Kiss Mária, 
Németh Katalin, Nyári Anna, Zámbó Tibor.
Külön köszönöm azoknak, akik a C osztályt képviselték. További életükre mindhárom egykori osztálynak jó egészséget, sikert és Isten 
áldását kérem. Köszönöm, hogy meghívtatok, jó volt veletek. Kiss Lászlóné

Gólyahír

Statisztikai adatok bizonyítják, hogy hazánkban kb. 5000 gólya 
pár él. városunkban, korábban falunkban nem volt olyan év, 
hogy gólyák nélkül maradtunk volna. Fõleg azokban az években 
amikor a kémények oldalán ment ki a füst. A technika, az 
ép í t észe t  megvá l tozása  során  a  vándormadarak  
villanyoszlopokra kényszerültek, ami nem éppen veszélytelen 
számukra. A veszélyes villanyvezetékeket, trafókat az 
áramszolgáltatók próbálják védetté alakítani (mûfészek 
építésével), amit nem minden esetben fogadnak el a madarak. A 
Kukoricacsárda elõtt már több mint 10 éve nem telepednek le. A 
Polgármesteri Hivatalon a sziréna tetején minden évben az elõzõ 
évi idõsebb gólyák érkeznek meg. Ezt onnan tudjuk, hogy április 
elején, idén az elsõ 6-án, párja 10-én érkezett. A fiatal gólya-
párok általában késõbb, május elején raknak fészket. Így történt 

ez idén 2011-ben is. Csengei Kálmánéknak váratlan vendégeik 
érkeztek. A felújítás alatti házuk melletti villanyoszlopra raktak 
fészket. A család bejelentést tett a Madártani Intézetnél. A 
bejelentést hivatalból meg is vizsgálták. Az ürülékükkel 
beszennyezett házért azonban kártérítést nem tudnak fizetni. 
Ígéretként kapták, hogy a kikelt fiókák és szüleik elvonulása 
után a fészket áthelyezik máshova. Köszönjük a család szíves 
megértését, jószívûségét, hogy megengedték a fiatal gólya-
párnak két egészséges utód érkezését. Így városunkban a két 
gólya-pár 5 utóddal gyarapodott. Csengeiéknél 2, a sziréna 
tetején 3 kisgólya augusztus végén egészségesen, jól fejletten 
indultak a nagy útra. Isten vigyázza útjukat és várjuk vissza 
õket, hogy jövõre is hangulatossá tehessék városunkat.

Kiss Lászlóné
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Hírek – események az „Életet az éveknek Nyugdíjas klub életébõl
Vezetõváltás – számvetés. Együtt 33 éve

Az „Életet az éveknek” Téti Nyugdíjas 
Klub 1978-ban alakult, 2011. áprilisában 
már elmúlt 33 éve.
A klub elsõ vezetõje Csurka Józsefné 
Rózsika volt 15 évig, (1978-1994) idõs 

korára és egészségi állapotára való tekintettel lemondott a 
klub vezetésérõl.
A Nyugdíjas Klubok és Idõsek „Életet az éveknek” Országos 
Szövetsége Budapesten, amikor megalakult a téti 
nyugdíjasklub is alapító tagja lett 1989. májusától és akkor 
vette fel az „Életet az éveknek” Téti Nyugdíjasklub nevet. 
E z e n  b e l ü l  a  G y õ r - M o s o n - S o p r o n  M e g y e i  
KLUBTANÁCSNAK ugyancsak tagjai vagyunk a 
megalakulásától a mai napig is Zsámbokiné Buday Anna 
megyei elnök vezetésével. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei 
Pannon Nyugdíjas Szövetségnek is alapító tagjai vagyunk. Én, 
Balassa Dezsõné 1994-tõl lettem a klub vezetõje, már 2011 
áprilisában elmúlt 18 éve. Azt tartottam szem elõtt, hogy a 
„Közösség nélkül elvész az ember, civilek erõsítik a falut, a 
várost.” Az embernek szüksége van a családra, a munkahelyre, 
de azon kívül baráti közösségre, civil szervezetre is. A 
klubban nemcsak beszélgetünk, hanem más kellemes 
programokat is szerveztünk.
A klub megalakulásától 33 év telt el, klubnapon emlékeztünk 
meg errõl és visszatekintettünk pár gondolattal az elmúlt 
évtizedekre. Sok emlék, ami összekapcsolja a nyugdíjas 
szervezetnek a tagságát, sok élménnyel lettünk gazdagabbak. 
A 33 év munkáját nem lehet leírni, felsorolni, errõl több 
naplóban a képek és a leírtak alapján lehet a múltra emlékezni. 
Az elmúlt évek arra is módot adtak, hogy bejárjuk szinte az 
egész országunkat, megismerve hazánk szép tájait. 
Egészségünk érdekében hallgattunk orvosi elõadásokat, okos 
tanácsokat a bûnmegelõzésrõl és még sorolhatnám az 
elõadások témáit. A szomszédos települések klubjaival is jó a 
kapcsolatunk. Hagyománnyá vált nálunk a „Generációk 
találkozója – három nemzedék – iskolások, szülõk, 
nagyszülõk” az Idõsek Napközi Otthonával közösen 
szervezett találkozók. Kiállításokat is szerveztünk a 
nyugdíjasok munkáiból, régi használati tárgyakból „Azok a 
régi szép idõk” címmel. Számos rendezvényen, versenyen 
vettünk részt, ahol nagyon jó eredményeket értünk el, 
amelyekrõl oklevelek tanúskodnak, ezzel is öregbítettük Tét 
város hírnevét! Az Országos Nyugdíjas Szövetség és a Richter 
Gedeon Nyrt. által szervezett egészségügyi felvilágosító 
versenyen 2006, 2007 és 2011 évben is dobogós helyezéseket 
értünk el. 2011. június 1-én Hévízen volt az eredményhirdetés 
Gyõr-Moson-Sopron, Vas, Zala megyei nyugdíjas klubok 

részvételével, ahol 150 
meghívott vendég elõtt 
vehettük át a II. helyezésért 
járó jutalmat, oklevelet, 
serleget. Nagy öröm töltött 
el bennünket és nagyon 
büszkék vagyunk, hogy 
mind a három alkalommal 
h e l y e z é s t  é r t ü n k  e l ,  
csapatmunka volt! A 20 
alapító tagunkból, még 
ebben az évben június 15-én, 
90 éves születésnapját és 33 
éves nyugdíjas klub alapító 
tagjaként köszönthettük az 
Önkormányzattal közösen 

László Jánosné Ilikét. Az Idõsek Hónapja alkalmával már az 
elõzõ évben is köszöntöttük a 93, 90, 80, 78, 75 és 70 éves 
tagjainkat, oklevéllel, virággal, ajándékkal. Az óvodában már a 
második éve voltunk „Mesélõ nagyszülõk, dédik”. Ebbõl az 
alkalomból is szeretnénk hagyományt teremteni. Klubunk egy 
nagy családként mûködik. Az eltelt 33 év során gazdag múltat és 
példásan szép jelent mondhat magáénak. Az „IDÕSBARÁT 
ÖNKORMÁNYZAT” cím elismerésre javaslatot tettünk, melyet 
2007 évben el is nyert városunk önkormányzata. A településünk 
rendezvényein aktív közremûködõ, szervezõk, segítõk voltunk 
és leszünk. Ilyen az élet a mi nyugdíjasklubunkban. 2011. június 
30-ával korom és egészségi állapotomra való tekintettel a klub 
vezetésérõl leköszöntem. (1994-2011-18 év!) Az új klubvezetõt a 
nyugdíjasklubunk tagságából választottuk, Kereszt Kálmán 
személyében, aki már aktív dolgozó korában is tiszteletbeli 
tagunk volt. Nyugodt szívvel és köszönettel adom át a klub 
vezetését az új vezetõségi tagoknak, mert tudom, hogy jól fog 
mûködni, az új klubvezetõ jó közösségteremtõ. Városunk 
kulturális, szociális-egészségügyi munkáiból is kivette a részét 
minden rendezvényen, példásan. Szeretném megköszönni a klub 
minden tagjának a segítõkész együttmûködését, mert 
részvételükkel volt teljes a klubélet. Továbbá mindenkinek 
köszönet, aki bármilyen módon segítette a Nyugdíjas klubunkat. 
Szerteágazó tevékenységünkhöz az Önkormányzattól minden 
évben segítséget és anyagi támogatást kaptunk, melyet ezúton is 
minden klubtag nevében hálás szívvel megköszönök. Úgy érzem, 
egész életemben közösségi ember voltam, érthetõ, hogy 
nyugdíjas koromban is igényeltem a közösség melegét. A 
nyugdíjas közösségben eltöltött évek, az események egy életre 
szóltak részemre. Hogy mi adhat még hátralévõ nyugdíjas 
éveimnek tartalmat? Tervezem a holnapot, a holnap örömeit is, 
naponta kell a sikerélmény. Van jó szeretõ családom, unokám, 
barátaim, volt munkatársaim, jó szomszédaim, a nyugdíjas 
klubtagok és az önkéntes munka. A „Beszélgetõ hálózat” az 
önkéntes munka, amit ezek után is folytatni fogok, a beszélgetõ 
partnerekkel, idõs társainkkal, de fõleg telefonon.
Tisztelettel és szeretettel: Balassa Dezsõné 

leköszönõ  nyugdíjas klub vezetõ

Köszönet!

A 10. városnapon „jótékonysági” palacsintasütés keretében 
támogattuk a téti játszótér megvalósítását. Ezúton szeretném 
megköszönni a támogatást azoknak a vállalkozóknak és 
magánszemélyeknek, akik anyagi és tárgyi feltételekkel 
hozzájárultak céljaink megvalósításához:
Pedró Pékség, ifj. Pataki Imre, Hegedûs Miklós, Sándor Gábor, 
R e n d e s  R ó b e r t n é ,  
Kisfaludy Panzió, Tóth 
Tihamér, Gazdabolt, 
Zsolnai Mónika.
Köszönet azoknak az 
embereknek is, akik 
m e g v á s á r o l t á k  a  
palacsintát .  Ezúton 
szeretném megköszönni 
Zsolnai Anikónak, hogy 
v é g i g  k i t a r t o t t  
mellettem, és támogatta az ötletemet, Langné Balázs Ilikének, 
hogy hitt bennünk, és lehetõséget adott, hogy ott lehettünk.

Póschné Ezres Judit
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Szülõföldem  Téti Híradó  2011.3.
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 

Nosztalgiabusz Téten
Augusztus 27-én egy „faros” Ikarus autóbusz járta Tét utcáit. 
Az érdeklõdõk városnézésen vehettek részt, a fiatalok 
megismerhették a „régi idõk” autóbuszát, az idõsebbek egy 
picit nosztalgiázhattak. Köszönet érte Csóka Csabának, az 
ötletgazdának, aki mindent megtett azért, hogy megvalósuljon 
az elképzelése. Köszönjük Kozári Tibornak, az Ikarus 66 
nosztalgiabusz tulajdonosának a lehetõséget, Tét Város 
Önkormányzatának valamint az egyesületi tagoknak az anyagi 
hozzájárulását, mellyel lehetõvé vált hogy a városnapi program 
színesebb lehessen. 
Támogatók: Ackermann László, Bandi Gábor, Bõsze Gábor, 
Csóka Csaba, Dékány Gábor, Fehér Gábor, Goda Balázs, 
Kozma Tibor, Kukorelli Péter, Merkó Géza, Mohácsi Gábor, 
Németh István (Pityesz), Varga Miklós Zsolt

2011. májusától akciós (200.-Ft/könyv) jótékonysági könyvvásárt 
tartottunk a városi könyvtárban. A 
g y e r m e k e k  j á t s z ó t e r é h e z  a  
könyvvásárlók adományait, a könyvtár 
éves bevételével kiegészítve 37.000.-
Ft-ot gyûjtött és fizetett be a könyvtár 
a„Szülõk a játszótérért” 59800091-
31715906 számlájára
 A jótékonysági akció visszavonásig, a könyvtár nyitva tartási ideje 
alatt illetve a készlet erejéig érvényes! További információt a 
könyvtárban kaphat! Az NKA támogatását elnyerve vendégünk 
lesz 2011. október 5-én, szerdán délután 5 órakor V. Kulcsár Ildikó 
a Nõk lapja népszerû újságírója. 

Mindenkit szeretettel várunk!

2011.október 22-én, szombaton megrendezésre kerül az elsõ Téti Bababörze, ami 
lehetõséget teremt a kisgyermkes családoknak, hogy eladhassák gyermekük 
kinõtt ruháit, cipõit, a már használaton kívüli babakocsit, járókát, etetõszéket, 
játékokat. Ezért elõzetesen várjuk mindenki jelentkezését, aki szeretne kihozni a 
börzére baba-, gyermek,- és kismamaholmikat!
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