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K a r á c s o n y
Pár hét és újra legkedvesebb, legmeghittebb ünnep 
érkezik el mindannyiunk otthonába. Az ünnep, amit 
áhítattal várunk és amitõl oly sokat remélünk: a 
karácsony. Egy csoda, mely bennünk kel életre, a mi 
cselekedeteink és lelki békénk által lesz varázslatos.
Akarjunk ünnepelni, mert az ünnep örömét már az 

adventi idõszakban is 
f e l e m e l õ  é r z é s  
megtapasztalni.
„Ha az ünnep elérkezik 
az életedben, akkor 
ü n n e p e l j  e g é s z e n .  
Tisztálkodjál belülrõl és 
kívülrõl. Felejts el 
m i n d e n t ,  a m i  a  
köznapok szertartása és 
feladata. Az ünnepet 
nemcsak a naptárban 
írják piros betûkkel.

Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen 
feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad 
örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az 
ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep 
legyen ünnepies. Mindenek fölött legyen benne 
valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a 
megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen 
benne áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, 
felsõbb értelme. Készülj föl rá testben és lélekben. S 
nemcsak a naptárnak van piros betûs napja. Az élet 
elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor 
felejts el mindent, figyelj az ünnepre.”
Lelked és meggyõzõdésed szerint tedd ezt. Köszönd 
meg a sorsnak, Atyádnak, hogy megélhetted ezt a 
napot, ajánld fel minden cselekedetedet és 
gondolatodat, minden szavadat és hallgatásodat, 
minden munkádat és küzdelmedet, mindent ami 
felemel és minden súlyosat, amely rád nehezedik.
Érezz rá az igazi útra, ismerd fel helyest és a 

helytelent, a jót és a rosszat, adj erõt a 
kísértésben, oltalmazz a bûntõl.
Benned bízva remélem, hogy ezt a szent napot 
a Te dicsõségedre élhetem át! - És este , amikor 
jön a szent Éj megtisztulva várjuk 
beteljesülését, mert karácsony áldott ünnepe, 
öröme mindenkié, szegényé és gazdagé, 
egészségesé és betegé, erõsé és gyengéé, - 
minden emberé.
A szeretet jelen van mindenhol, csak észre kell 
vennünk, a melegség ott van egy szóban, egy 
pillantásban egy jelben, felénk nyújtott kézben, 
mert minden ami körül vesz bennünket 
embereket a szeretetbõl táplálkozik, minden 
általa lesz értékes, a gyengét erõsebbé teszi, a 
szomorút felvidítja. Mindenkinek kívánom, 
hogy ez áldott erõ legyen mindnyájunkkal és 
tegye az év maradék 364 hétköznapját is 
szeretetteljes ünneppé.
És eljött a Csendes Éj, amely szeretettel 
árasztotta el a világot. Tegyük le hát jászla elé 
bûneinket, kérjük azt a gyermeki szeretetet, 
amely gyermekeink nyakunkat átfogó õszinte 
szeretete, s amely szeretet erõt ad emberfeletti 
cselekedetekre is… Jézus jászlánál legyen ez 
az emberfeletti cselekvés nemzetünk számára 
az Istenhez való visszatérés, a hit, a remény és a 
szeretet cselekvése. Adjuk át magunkat Neki, 
aki a legsötétebb idõkben is fényt és 
vigasztalást ad mindnyájunknak, bûneink 
ellenére abban az örök szeretetben, amelybõl – 
ha akarjuk – e Szent Éjjelen mindnyájan 
részesülhetünk…. 
És akkor joggal reménykedhetünk a magyar 
nemzet életének emberivé válásában… Tétben 
és Magyarországban! 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska

FENYÕ
Messzi havasokon át
Utat tört a napsugár.

Bekopog az ablakon,
Szikrát szór a házakon.

Jön vele a zöld fenyõ,
Bús szíveknek pihenõ.

Áll a szoba közepén,
Pillanatnyi, csöpp remény,
Megérint a szépsége.

Gyanta illat, kékes fény,
Áll az ünnep közepén.

Bereczkiné
 Dr. Kovács Piroska
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Kiskarácsony, nagykarácsony
Azt mondják, még tart a 

gazdasági válság. De én mostanában, 
amikor körülnézek, inkább azt látom, a 
lelkünkben dúlnak nagy viharok, és az 
értékrendünkben van az igazi válság. 
Rengeteg panaszt és jajgatást hallunk 
manapság, sokan mondják, milyen 
nehezek a mindennapok… Közben a 
bevásárlóközpontok parkolója tele van 
autókkal, és bent az üzletekben már 
november közepén tolonganak az 
emberek, keresik az akciókat és költik a 
pénzüket – mert nagyon tévesen azt hiszik, 
errõl szól az ünnep. 

Igaz, én is szeretek vásárolni, és 
ez által örömet szerezni azoknak, akiket 
szere tek .  Igyekszem ki f igye ln i ,  
kipuhatolni, mit szeretnének, mi tetszene 
nekik és úgy választani ajándékot. Igaz, én 
i s  b e l e s e k  a  f o g y a s z t á s  
mértéktelenségének hibájába sokszor, 
engem is elkap a gépszíj és rakom bele a 
fölösleges dolgokat a bevásárlókocsiba. 
Ám fizetés elõtt mostanában mindig 
megtorpanok és végiggondolom, mire van 
igazán szükségem nekem, vagy annak, 
akinek adni gondoltam. A kocsi ilyenkor 
sokkal könnyebben gurul a kasszához. 

Boróka még csak 4 éves lesz, de 
már most tudja, hogy amit a reklámokban 
lát, azt pénzért lehet megvásárolni, és kéri 
is mindig: ana, vegyél nekem ilyet és ilyet 
és ilyet is… Hála Istennek, kis négy éves 
világában még könnyen megérti és 
elfogadja, ha valamire azt mondom: nem 
lehet. Minden apró ajándéknak örül, árától 
függetlenül. Próbálom megtanítani neki 
már most, hogy nem kell mindent elhinni a 
tévének, és nem kell rögtön megvenni a 
reklámozott terméket. A karácsony igazi 

lényege nem ez.
Milyen jó lenne, ha ebben az évben 

kicsit elengednénk a fogyasztás kényszerét. 
Karácsony azért a szeretet ünnepe, mert 
Isten ekkor jött el közénk, a legközelebb az 
emberhez, a mi életünk, világunk közepébe, 
h o g y  v e l ü n k  l e g y e n ,  b e n n e  a  
hétköznapokban, a jóban és a rosszban. Itt, 
ahol mi élünk és küszködünk nap, mint nap. 
Isten szeretete útmutatás nekünk a 
mindennapi élethez. Amikor lehetõség 
adódik arra, hogy egy rövid idõre 
kizökkenjünk a rohanásból, az aggódásból 
és azokkal legyünk, akiket szeretünk, jó 
lenne valóban ennek az örömére figyelni. 

A ka rácsonyfa  mére t e ,  az  
ajándékok mennyisége és értéke mindegy, 
ha a fa körül nincs szeretet és békesség. Ha 
nem tudunk megállni és egymásra figyelni. 
Ha nem tanulunk meg szívbõl örülni az 
apróságoknak és annak, hogy van mit 
ünnepelni. Ahhoz pedig, hogy amikor az 
ünnep megérkezik, a szívünk készen álljon, 
kell a készülés. Kellenek a 

vasárnapok csendjei az adventi gyertyák 
lángjai körül. Kellenek a pillanatok a 
családunkkal, barátainkkal. Kell a belsõ 
elcsendesedés, az Istenre figyelés. Meg 
kell tanulnunk letenni a terheket, 
megállni a rohanásban és észrevenni 
mindazt az áldást, ami már a miénk.

Az adventi naptár egyik titka is 
lehetne ez: minden napra keresni egy 
apró csodát, amiért hálát adhatunk. Egy 
jó szót, egy barát telefonhívását, és 
ismeretlen mosolyát az utcán, egy jó 
beszélgetést… Ha képesek lennénk 
elvonatkoztatni a tárgyaktól, a fogyasztás 
kényszerétõl, könnyebben találnának 
egymásra  az  emberek .  Jobban  
figyelnének egymásra. 

Karácsonyra készülve találjuk 
meg magunkban az örömet és a 
boldogságra való bátorságot. Mindez 
bennünk van, a szívünkbe írva, mert Isten 
így teremtett minket. Milyen jó lenne, ha 
ebben az évben mernénk a kevéssel is 
beérni és megelégedni azzal, amink van. 
Isten legnagyobb áldása a testté lett 
szeretet az életünkbe érkezhet és 
megtaníthat arra, milyen jó örülni 
egymásnak, együtt lenni és észrevenni az 
áldásokat életünkben. Simone Weil írta: 
Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, 
ami a miénk. 
Legyen ez az idei ünnep célja: találjuk 
meg életünkben az áldást és az örömet, 
ami már a miénk és ezt osszuk meg 
egymással. Mert a szeretet igazi lényege 
a megosztás. Isten mindenét megosztja 
velünk, osszuk meg mi is a szeretetünket 
egymással. Ettõl lesz igazi a karácsony 
élménye. Deák Ágota

Szeretettel hívunk mindenkit az 
evangélikus templomba az 
alkalmakra:

Dec. 24. 17.30 – gyermekek mûsora
Dec. 25. 8.30 – istentisztelet és úrvacsora
Dec. 26. 8.30 – istentisztelet
Dec. 31. 17.00 – istentisztelet
Jan. 1. 8.30 – istentisztelet és úrvacsora
A templomi karácsonyfa díszítéséhez 
szívesen fogadunk díszeket és szaloncukrot. 

Köszönjük!

Deák Ágota evangélikus lelkészDeák Ágota evangélikus lelkész

Most már mindkét temetõnkben lehet urnafalba temetkezni. Az 
evangélikus temetõben már régóta van urnafal, de felmerült az igény, 
hogy legyen a katolikus temetõben is.

Nagy örömünkre szolgált, hogy Szatmarecz Sándor helyi temetkezési 
vállalkozó és Simon Imre helyi kõmûves, mint adományt felajánlották 
az önkormányzatnak, illetve az egyházközségnek, és elhelyeztek egy 
urnafalat a temetõben.

Az urnafal elkészült, 20 db urna befogadására alkalmas.

Ezúton is köszönjük az áldozatos munkát, mellyel az urnafal megvalósult.

 

Tisztelt  temetõ  látogatók!
Kérjük Önöket, hogy a sírokon keletkezett koszorú és 
virág szemetet az arra kijelölt gyûjtõkbe dobják, vagy 
ha lehetõségük van rá, vigyék haza. Kérjük, hogy az 
elhasznált mécseseket a mécsesgyûjtõ dobozokba 
tegyék!
Kérjük továbbá, hogy háztartási hulladékot NE 
hozzanak a temetõbe. Amennyiben ilyet látnak, 
értesítsék a gyülekezet vezetõségét. Az illegális 
szemétlerakás büntetõjogi feljelentést von maga után. 

Deák Ágota lelkész
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Horváth Endre

Idõsek Napközi Otthona
Értesítjük a lakosság nyugdíjas korosztályát, hogy az 
Idõsek Napközi Otthona megújult környezetben 
megkezdte mûködését.
Halloweenkor az óvodás süni csoportot láttuk vendégül 
közös tökfaragásra, sülttök evésre, tökszellemek 
színezésére. 
Karácsonyra karácsonyi díszítéssel, Betlehemmel 
készültünk, amit kihelyeztünk a Napközi elé, ezzel is 
színesítve a város karácsonyi hangulatát. Apró 
ajándékokkal várjuk a gyermekcsoportokat, akik az 
idõseknek betlehemi játékokkal kedveskednek. 
Ezúton szeretnénk városunk lakosságának, különösen az 
idõseknek kellemes karácsonyi ünnepeket, és 
szeretetteljes boldog ûj évet kívánni. 
Szeretnénk felajánlani segítségünket azoknak a szülõknek, 
akiknek gondot jelent a gyermeke farsangi jelmezének 
elkészítése, szívesen segítünk. 
Várjuk az idõsek jelentkezését, akik az új évben szívesen 
töltik velünk a délelõttjeiket.
INO telefonszám: 561-064

Idõsek Napközi Otthona dolgozói

Tét Város Önkormányzata élelmiszerosztást szervezett a Gyermekétkeztetési Alapítvány 
jóvoltából 2011. november 17-én és november 18-án. 880 személy részére osztottunk 
élelmiszert.
 Köszönetemet szeretném kifejezni a SOKORÓ Kft vezetésének és külön Hujber Zoltán 
gépkocsivezetõnek, hogy az élelmiszer elszállításáról gondoskodott (Budapest-Tét). Az 
élelmiszer zökkenõmentes kiosztásáért köszönöm az önkéntes segítõk: Dezsõ Zoltánné, 
Horváth Csabáné, Hallai Anikó, Vargáné Bandi Mária, Szabó Vilmosné, Horváthné Barta 
Andrea, Ihász Istvánné, Szalai Lászlóné, Salamon Antalné, Törökné Barabás Zsuzsanna, 
Gombásné Hóbor Izabella, Nagy István Jánosné, Nagy Béla idõt és fáradtságot nem kímélõ, 
önzetlen munkáját.

Köszönöm: Baranyai Zoltánné képviselõ

K ö s z ö n e t   a   s e g í t õ k n e k

2011. október 22-én szombaton került megrendezésre az I. 
Téti Bababörze a sportcsarnokban. 
A baba- és gyerekbörzéknek nagy hagyománya van 
Magyarországon is, külföldön meg évtizedek óta sikeresen 
mûködik. A környezõ városok már mind rendszeresen 
rendeznek börzét, úgy gondoltam, Tét se maradjon ki, hiszen 
itt is, és a környezõ településeken is sok a kisgyermekes 
család. Így a környék iskoláiban, óvodáiban, rendelõiben és 
a lehetséges helyeken kikerültek a felhívások. A börze 
lehetõség mindenkinek, - akinek a szekrénye és padlása tele 
van kinõtt gyerekholmikkal, játékokkal, eszközökkel és már 
nem tudja hova pakolni, kidobni meg nem akarja, hiszen jó 
állapotú és drága pénzen vette, - hogy kihozza a holmikat, és 
eladhassa õket, helyette másikat vásárolhasson. Sõt, 
lehetõség arra is hogy kisgyerekes sorstársainkkal 
megvitassuk aktuális gondjainkat, örömeinket.
A börzére nagyon sok bátor árus jött, kihozta portékáját: 
voltak ruhák, cipõk, játékok, pelenkák, babakocsik, bútorok, 
gyerekülések és még számtalan jó minõségû gyerekholmi. 
Akik kijöttek, biztos elcsábultak, és hasznos böngészéssel, 
beszélgetéssel töltötték a délelõttöt, a gyerekek jókat 
ugrabugráltak a tornateremben, aki pedig fogyasztott a friss 
kávéból, teából, duplán örülhetett, hiszen jólesett a meleg 
ital, ezenkívül támogatta a téti játszótér építését is. 
Ezúton mondok köszönetet mindenkinek, aki segített a 
szervezésben, a hirdetésben, a helyben és a bútorokban. A 
börze terembérleti díjból keletkezett bevétele – az iskola 
vezetésével egyetértésben - a téti játszótér bankszámláját 
gyarapította. Remélem, sikerül hagyományt teremtenem 

Téten és hamarosan újból 
m e g r e n d e z h e t j ü k  a  
k ö v e t k e z õ  b a b a -  é s  
gyerekholmi börzét, addig 
is böngésszék frissen 
elkészült honlapunkat a 
www.tengergyerek.hu -t, 
ahol gyerekholmikat lehet 
k e r e s n i  é s  h i r d e t n i ,  
valamint programajánlót, 
cikket, témát írni és 
j a v a s o l n i .  A h o n l a p  
használata ingyenes! 

K. Töreki Réka

Elsõ téti babacikk börze
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Gyermekeink  játszótere!
Teljesülni látszik a téti gyerekek vágya, egy EU konform 
játszótér a város talán egyik legszebb pontján, az Evangélikus 
templom elõtti parkban.  Szülõi kezdeményezésre (Nemes 
Izolda, Regner Szilárdné Zsuzska, Som Adrienn, és Hujberné 
Bakó Margit) összegyûjtött pénzbõl, a takarékszövetkezeti 
számlára befizetett felajánlásokból, és az önkormányzat 
költségvetésének erre biztosított keretébõl elkezdõdött a 
játszótér kialakítása! Október 30-án, a már elkészült játékokat 
egy kedves kis ünnepség keretében vehették birtokba 
városunk ifjú polgárai. Nagy volt az öröm, és nagyon jó volt 
látni, hallani a boldog gyermek zsivajt. A játékban megfáradt 
gyerekeket forró teával, a szülõket, nagyszülõket pedig egy 
pohár forralt borral kínálták a szervezõk.
Mielõtt még valaki azt mondaná, hogy kevés játék lett 
elhelyezve – természetesen igaza van, - annak azt kell 
mondanom: most ennyire tellett, de jövõre folytatjuk az 
építést! Az önkormányzat jövõ évi költségvetésének 
tervezésénél is megpróbálunk minél nagyobb összeget a 
játszótér további fejlesztésére fordítani. Továbbra is várjuk 
városunk lakóinak az önzetlen felajánlásait, és meghirdetjük 
„a fogadj örökbe egy játékot” akciót. Magánszemélyek, 
csoportok, vállalkozók, ha ajándékoznak egy játékot, akkor 
azon a játékon egy tábla fogja jelölni az adományozó nevét. 
Követendõ példaként városunk jegyzõje: Bereczkiné Dr. 
Kovács Piroska egy padot adott ajándékba, és a képviselõ 
testület tagjai is úgy döntöttek, hogy közösen vesznek egy 
játékot, ami majd tavasszal kerül kihelyezésre. Hogy miért is 
jó ez a közös játszótér? Ha jó az idõ, az óvodából hazamenet 
legtöbbször megállunk a kisunokámmal, aki nagyon élvezi a 
játékokat, de rajtunk kívül még nagyon sok szülõ, nagyszülõ 
hozza el a csemetéjét, még a város túlsó végérõl is! A 
gyerekek vidámsága pedig azt jelzi, hogy az ide befektetett 
pénz, nem hiábavaló kiadás! Zsolnai Ferenc

Õszi sikerek a Csillagfény Téti Majorette Egyesületnél

Nagy öröm ért bennünket az október 29-én Mosonmagyaróváron 
megrendezett területi versenyen, ahol egyéni, páros, trió és 
sporttwirling kategóriákban neveztünk, cadett és junior 
korcsoportban.
Egyéni 1 botban cadett korosztályban Benki Mónika 4. helyezett, 
Drobina Hajnalka, Kovács Fanni, Szabó Viktória és Szabó Gabriella 
is jól teljesített. Egyéni 2 bot kategóriában Szalay Boglárka 1, Sallai 
Barbara 2., Horváth Tímea 3. , senior korcsoportban Papp Barbara 3. 
helyezést ért el. Hunyadvári Klaudia pomponos számával a dobogó 
2. helyére állhatott fel. Párosban Horváth Tímea - Szabó Veronika 4., 
trióban: Németh Noémi - Lung Réka - Vörös Rebeka 5., Tóth Kitti - 
Péter Panna - Pongrácz Marietta 6. helyezésnek örülhettek.
Sporttwirlingben 10 elembõl indultunk, eredményeink a 
következõk:
Egyéniben Benki Mónika 1., Sallai Barbara 2., Horváth Tímea 3. 
Párosban Benki Mónika-Sallai Barbara 1. helyezett lett. Csapatunk 
ezüst érmet kapott, amelynek tagjai: Benki Mónika, Szalay 
Boglárka, Bõsze Nikolett, Drobina Hajnalka, Horváth Tímea és 
Sallai Barbara.
Köszönöm a gyerekek kitartó munkáját és a szülõk támogatását.
Reméljük tavasszal a csapatok versenyén is hasonló, vagy még jobb 
eredményeket érünk el.
Szeretném megköszönni támogatóinknak a segítségét és egyben 
mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben, 
egészségben gazdag boldog új évet kívánok .
Tisztelettel és szeretettel: Czifrik Sarolta csoportvezetõ
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Ö n k o r m á n y z a t i h í r e kÖnkormányzati  hírek

Tét Város Polgármesteri Hivatal és Tét Város 
Gyámhivatal

ünnepi ügyfélfogadási rendje
December 23-ig a szokásos ügyfélfogadási rend szerint
December 24-25-26.ÜNNEP
December 27-28-29-30 igazgatási szünet
December 31. (szombat) munkaszüneti nap
Január 1. (vasárnap) ÜNNEP

Tét Város Polgármesteri Hivatal Okmányiroda
ünnepi ügyfélfogadási rendje

December 23-ig a szokásos ügyfélfogadási rend szerint
December 24-25-26.ÜNNEP

30
December 27. (kedd) 7. -12-ig

30 
December 28. (szerda) 12 – 15. -ig
December 29-30.igazgatási szünet
December 31. (szombat) munkaszüneti nap
Január 1. (vasárnap) ÜNNEP

dr. Kukorelli László polgármester

Tisztelt Lakosság!
Az Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézmény által közöltek szerint kérek mindenkit, 
hogy amennyiben a fogászati sürgõsségi ellátást 
igénybe kívánják venni, akkor az adatvédelmi és 
az egészségügyi törvény értelmében az 
intézmény által készített nyilatkozatot a 
szolgáltatás igénybevételével egyidejûleg 
szíveskedjenek kitölteni. Ellenkezõ esetben az 
intézmény részérõl az ellátást nem tudják 
biztosítani.

Dr. Kukorelli László polgármester

Hirdetmény
Ezúton szeretném felhívni a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a 
köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggõ 
tevékenységrõl szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM rendelet 
alapján a köztisztaság és a települési környezet fenntartása 
e lsõrendû közegészségügyi  érdek,  ezér t  ennek 
elõmozdításában mindenki köteles hathatósan közremûködni, 
és ennek érdekében a szennyezõdést, fertõzést eredményezõ 
tevékenységrõl, illetve magatartástól tartózkodni. 
Köztisztasági szempontból járdának minõsül az a gyalogos 
közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az 
ingatlan telekhatárától az úttest széléig, szegélyéig terjed, ha a 
járda területén szilárd útburkolattal ellátott területrész mellett 
a járdaszegélyig még füves rész vagy virágos sáv is van, az 
egész területet a járdához tartozónak kell tekinteni. 
Az ingatlan elõtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges 
használójának, illetve tulajdonosának a kötelezettsége. 
A tényleges használó, illetve az ingatlantulajdonos 
kötelessége a járda melletti, továbbá a telekhatártól az út menti 
árokig, illetve az út korona éléig gaz kiirtása, különösen a fû 
szükség szerinti nyírása, károsítók elleni növényvédelem, a 
járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelõ nyesése. 
Az intézmények, kereskedelmi és vendéglátó ipari egységek, 
üzemek, üzlethelyiségek és más elárusító helyek elõtti 
járdaszakasz és közterületet a tényleges használónak kell 
tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti, illetve 
üzemi tevékenységbõl származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed 
a hó eltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos 
feladatokra is.
Ónos esõtõl, jégtõl, hótól síkossá vált járdát, járdaszakaszt, 
lépcsõt, stb. a szükséghez képest naponként többször is fel kell 
hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó 
szóróanyag használható (homok, hamu, fûrészpor, stb.). E 
célra tüzelés után visszamaradt darabos anyagot használni 
nem szabad. A szóróanyag beszerzésérõl a tisztántartásra 
kötelezettnek kell gondoskodni. 
A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra 
kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy az, balesetet ne 
okozzon.
Gondozatlan járda tisztántartását, hó és jég eltakarítását, 

síkosság-mentesítését a polgármester a rendszeresen 
mulasztó ténylegesen használó, tulajdonos helyett szükség 
esetén elvégeztetheti. E munkák elvégzése a tényleges 
használó, illetve tulajdonos költségére történik. 
A jogszabályban foglaltaknak megfelelõen Téten a Fõ utca 
esetében kialakult szokásjog alapján, miszerint az ott lakók 
elõl az önkormányzat emberei elszállítják a faleveleket és 
egyéb kerti nyesedéket, a továbbiakban sajnos nem áll 
módunkban elvégezni, mert az önkormányzatnak anyagi 
eszközei és személyi kerete véges, amennyiben igény merül 
fel az elszállításra, abban az esetben az ingatlan tulajdonos 
költségét képezi az elszállítás díja. 
A fenti rendelet értelmében felhívjuk a Tisztelt Lakosság 
figyelmét, hogy a saját ingatlanja elõtti területet, egészen az 
úttestig, mindenkinek kötelezettsége rendben tartani, 
ellenkezõ esetben szabálysértési bírság szabható ki. 

Tisztelettel: Dr. Kukorelli László  polgármester

Tét Város Önkormányzat 
Képviselõ –testületének 

20/2011. (XI. 30.) számú rendelete

Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az intézményi 
térítési díjak összegét a melléklet szerint határozza meg. A 
megállapított intézményi térítési díjak forintban értendõk és 
az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
E rendelet 2012. január 1-én lép hatályba.

Köszönet a játszótér kialakításában segítõknek:
Ackermann Lajos, 
Czéhmester Árpád, 
ifj. Lang Ferenc, 

ifj. Majsa Sándor, 
Sokoró Kft. és 

mindenkinek, aki 
bármilyen módon 
hozzájárult a játszótér megvalósításához.

Köszönet a játszótér kialakításában segítõknek:
Ackermann Lajos, 
Czéhmester Árpád, 
ifj. Lang Ferenc, 

ifj. Majsa Sándor, 
Sokoró Kft. és 

mindenkinek, aki 
bármilyen módon 
hozzájárult a játszótér megvalósításához.

Figyelem!Figyelem!



Szülõföldem l Téti Híradó6 2011. tél 

K ö s z ö n e t
Köszönetet szeretnék mondani volt 
elnökünknek, Kereszt Kálmánnak a sok 
segítségért, amit kezdetekben kaptunk 
tõle. Továbbá  köszönetet  szeretnék 
mondani, az elnök helyettesnek 
Mohácsi Gábornak, és a szolgálat 
vezetõnek Horváth Ádámnak az odaadó 
kitartó, lelkiismeretes munkájukért. 
Meg szeretném köszönni azoknak a 
polgárõr társaimnak, akik  családjuk és 
munkájuk mellett szorgalmasan és 
kitartóan kijártak szolgálatba úgy, hogy 
kezdetben saját pénzbõl tankolták 
polgárõrségünk autóját.
Megszeretném még köszönni a téti 
körzeti rendõrök segítségét is.
Végül pedig, a polgárõr társaim 
nevében is szeretném megköszönni  
mindazoknak, akik támogatták 2011-es 
évben, polgárõrségünk hatékony és 
sikeres mûködését.
T á m o g a t ó i n k :  T é t i  V á r o s  
Önkormányzata, Baresz Autósbolt és 
Szerviz, Sokoró Kft., Kukorica Csárda, 
Téti Pálinkafõzde, Kiss Gumiszerviz, 
Rendes Róbertné, Sallai-Tóth Adél, 
Tóth Margit, Cifrik Sarolta, Ackermann 
Lajosné, Kiss Tamás (Tét-Szentkút).
Továbbra is azon vagyunk, hogy Tét 
lakosainak biztonság érzetét javítsuk, és 
feladatainkat sikeresen végezzük.
Minden kedves téti lakosnak békés 
karácsonyt és boldog új esztendõt 
kívánok a Téti Polgárõr Egyesület 
nevében. Ifj. Kránicz Ferenc ( elnök )

Hangverseny az evangélikus templomban

November 27-én délután 16 órakor, amikor a sötétség egyre erõszakosabban tör 
ránk, kezdetét vette az adventi idõszak. Errõl tanúskodnak az adventi koszorúk 4 
gyertyával. A 4 gyertya közül egynek a pislákoló fénye csalogatta városunk lakóit 
az evangélikus templomba. Már hagyományszerûen Steszli Tibor tanár úr 
vezetésével hangverseny kezdõdött. A nagyszámú zenekarban a zeneiskolás, 
középiskolás, fõiskolás, egyetemista és már végzett fiatalok szerepeltek. A 
közönség soraiban láthattuk a város vezetõségét, a szervezõt, egyben Tét 
díszpolgárát Bánfi Lajost, Dr. Kukorelli Lászlót, Tét polgármesterét, Szabó 
Ferenc volt polgármestert, Boros Zoltánt, az ÁMK igazgatóját, az evangélikus 
egyházmegye felügyelõjét Szabó Györgyöt is. 
A hangverseny 14 mûsorszáma Liszt Ferenc (1811-1886) születésének 200. 
évfordulója jegyében zajlott. „Egy orvos van, Krisztus – és egy orvosság, az örök 
élet”, idézte Liszt Ferenc sorait Steszli tanár úr. Az evangélikusok számára 
meglepetésként hangzott az egyik legszebb énekünk a „Jézus te égi szép” és a „Jer 
dicsérjük Istent” c. énekek, valamint megemlékezése, volt lelkészünk Kardos 
József tisztelendõ úrról. Liszt emlékét idézte Dr. Medgyasszay László szavalata 
és Steszli Mária, Salamon Zsuzsanna csengõ, lélekemelõ hangja. 
A bõ egy órás mûsort Dr. Lampert Edit gyülekezetünk felügyelõje köszönte meg 
és mindenkit szeretetvendégségre hívott a gyülekezeti terembe. Az egyház 
nevében köszönjük a Tanár Úrnak és zenekarának a szívet-lelket gyönyörködtetõ 
délutánt és kívánunk nekik további sikereket és Istentõl megáldott karácsonyi 
ünnepeket. Kiss Lászlóné

Köszönjük!Köszönjük!
Kereszt Kálmánnak, hogy gondolt a gyerekekre a sütõtökszüret idején és 
kóstolhattuk e finom csemegét.
Merkó Gézáéknak, hogy megjavították tornaeszközünket, a trambulint.
Poóschné Ezres Juditnak és Zsolnainé Dóka Anikónak az óvodásoknak 
küldött ajándék mézes süteményt.
Mindnyájuknak jó egészséget és boldog ünnepeket kívánnak az óvónénik 
és a gyerekek. 

,,,

50 éves osztálytalálkozó 
Nemrégiben a Téti Fiatalok Szellemi és Testi Fejlõdéséért 
Alapítvány meghívására 50 éves osztálytalálkozóra érkeztek 
az iskola egykori diákjai. A rendhagyó osztályfõnöki órán 22-
en vettek részt, 7 diák az égi osztályteremben ünnepelt. A 
köszöntõk után kezdõdött a múltidézés. Az egykori 
tanítványok szeretettel emlékeztek tanáraikra, a diákcsínyekre 
és meséltek egymásnak az elmúlt 50 évrõl. Az osztályban 
készült egy közös fotó, majd a Kisfaludy Panzió éttermében 
folytatódott az est. Finom vacsora, közös éneklés, tánc zárta a 
felejthetetlen napot. A résztvevõk köszönetet mondtak a 
szervezésért Paár Sándorné Verának, Horváth Dénesné 
Arankának, és az alapítvány vezetõségének. Remdes Róbertné

Megtörtént
Féltérdre ereszkedett a föld, 
     Mert az ember úgy akarta!
Féltérdre ereszkedik az ember, 
     Mert a föld úgy akarja.
Féltérdre ereszkedett az ember!
     Mert a föld úgy akarta.

Németh János

A Városi 
Könyvtár 

2011. december 19. 
és 

2012. január 6. 
között - a fûtési 
s z ü n e t  m i a t t -  
szerdai napokon 
10-16 óra között 
tart nyitva!

Mindenkinek 
kellemes 

ünnepeket 
kívánunk!

Fondorlatos ez a mai világ
Fondorlatos ez a mai világ ….
Sok ember élete lett nagyon sivár, 
Mint lekókadt fû, virág.
Nem tudom mi az oka?
Vagy talán mégis!
Varázs?
Vigyázz ember! Mert ez a parázs!
S ha a parázs belobban,
A világ felrobban.
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Az elsõ elválás 
Az a szó, hogy „beszoktatás” oly rideg és mégis telis-tele van 
érzéki, hangulati elemekkel. Szeptember-tanévkezdés. Ez 
nálunk, az óvodában augusztus 20. után kezdõdik. Az ünnepi 
hangulat egy idõre lezárul és kezdetét veszi a komoly, nehéz, 
gyermeket és felnõttet egyaránt próbára tévõ idõszak, az 
óvodások beszoktatása, vagyis óvodához, közösséghez való 
szoktatása. Mi, Süni csoportosok „könnyen” vagyunk  az idén, 
mert csak nézõi, külsõ szemlélõi vagyunk az eseményeknek, 
hiszen nincsen  beszoktatós gyermekünk. A mi gyermekeink 
már az „ovis családba” tartozónak érzik magukat, túl vannak az 
elválás nehézségein, otthonosan mozognak, teszik a dolgukat - 
nagyrészük iskolába készül -, és gondtalanul örömteli arccal 
játszanak. Örülök én is, hisz ez annak a munkának a gyümölcse, 
amit akkor végeztünk el, amikor hozzánk is a síros anyákról 
elválaszthatatlan kis gyermekek érkeztek és szeretettel vettük 
õket közre. Ez a tanév számunkra a szüretelés éve kell, hogy 
legyen és szeretnénk is év végére jó gazdaként szüretelni! 
A „beszoktatós gyerekektõl” idén is hangos az óvoda épülete és 
udvara. Csodálattal és szeretettel figyelem óvónõtársaim 
minden rezdülését, amelyeket a kicsi gyermekekért az óvodás 
jelöltekért tesznek. Millió könnycseppet törölnek le a kis 
angyalarcokról, akik aggódással félszegen néznek fel rájuk, 
vagy ezerszer is megkérdezik a nap folyamán, hogy „Mikor jön 
az anyukám?”, és õk akkor is szeretettel mosoly és bátorítás 
arcukon válaszolnak, hogy nem sokára, hamarosan. 
Reggelente, amikor az összetapadt testeket szétválasztják, és 
egy szelíd nyugtató mondatot sugallnak a szülõnek, amitõl az 
Õ napja sem lesz „átélhetetlen”. Közben a síró elkeseredett 
gyermeket megnyugtatják, csendes szelíd szóval. Hát ezek az 
óvónõi szakma egyik legnagyobb kihívásai, fortélyai, mely 
anyagiakban mérhetetlen. Aztán egy szép napon vége a 
beszoktatásnak, elmúlnak a szorongások és mindenki teszi a 
dolgát. Ilyenkor már csak páran emlékeznek vissza az óvó néni 
kedves mosolyára, szelíd szavára, simogató kezére. Kedves 
Kolléganõimnek erõt, jó egészséget és kitartást kívánok a 
további munkájukhoz, a következõ idézettel zárom 
gondolataimat: 
„Ha boldogok akartok lenni, el nem múló szeretettel tegyetek 
másokat boldoggá”.  Csizmaziáné Borbély Nóra óvó néni. 
 
„Kis kacsa fürdik fekete tóban”
A Katica és a Süni csoportosok nem a „fekete tóban,” hanem a 
pápai uszodában ismerkedhettek a vízzel. A szülõk 
támogatásával sikerült októberben úszótanfolyamot 
szerveznünk a gyerekeknek. A tanfolyam sikeresen zajlott le, 
elérte célját: a gyerekek megbarátkoztak a vízzel, 
mozgáskultúrájuk gazdagodott, sokat önállósodtak.
A szülõk többsége szeretné, ha tavasszal folyamán folytatódna 
a „vízi kaland”. Az óvó nénik részérõl ennek nem lesz 
akadálya! Katica csoportos óvó nénik

Szeptemberben 7 új kisgyermek érkezett Halacska 
csoportunkba: 5 kiscsoportos és 2 nagycsoportos. A „régi” 
halacskások hamar befogadták õket. Az õsz folyamán 
megfigyeltük az idõjárás változását, gyûjtöttünk szebbnél-
szebb színes levelet, diót, zöldségeket és gyümölcsöket, 
szaladgáltunk a zörgõ avarban. 
A „dióhéten” diós sütit sütöttünk, friss zöldségeket, 
gyümölcsöket kóstoltunk. A „tökhéten” töklámpásokat 
készítettünk, amelyekkel fel is díszítettük csoportszobánkat és 
az öltözõnk folyosóját. Szép színes tökbábot is készítettünk 
ragasztással, színezéssel. Márton napra libás meséket 
meséltünk a gyerekeknek, mondókáink és dalaink a libákról 

szóltak. A sok ügyes kezû kisgyerek libás képet ragasztott és varrt. 
A következõ hetekben ADVENTRE készülõdünk: várjuk a 
Mikulást és a Karácsonyt.
 
Csiga csoport: Szeretnénk megköszönni a szülõk eddigi 
támogatását és az aktív részvételt a papírgyûjtésen! A Csiga 
csoportos kisgyerekek nagyon izgatottan várják a Mikulást és a 
Jézuskát! Az ajándékokért cserébe énekkel, versekkel 
készülõdünk. Mindenki megígérte, hogy szófogadó, jó gyerek 
lesz!
A szülõkkel és óvodásokkal adventi munkadélután keretében 
mézeskalácsot díszítünk. Karácsony hetében kis ünnepséget 
rendezünk, ahol vendégeinkkel együtt várjuk az ünnepet. 
„Karácsonynak délutánján sötét még a nagyszoba. 
Kukucskálni sem lehet, mert zárva van az ajtaja.
Csengõszóra kinyílik majd, a sok gyertya felragyog…
Olyan jó, hogy meggyújtják a karácsonyi angyalok!”(Gryllus 
Vilmos)  Melinda, Timi óvó néni, Zsuzsi dajka néni és a gyerekek

„Drága advent köszöntünk, maradj mindig közöttünk. 
Jó hírt hozzál, örömet, áldott ünnep közeleg!”
Közeleg az egyik legnagyobb, legszebb ünnepünk, a szeretet 
ünnepe.  a karácsony. Varázsát a boldog ünnepi készülõdés az 
advent idõszaka vezeti be.  Advent az elcsendesedés, a várakozás, 
a készülõdés idõszaka. Rohanó világunkban kevésbé érünk rá 
egymásra figyelni, idõt szakítani a másik emberre. Pedig a 
kihívások, a feladatok végzése közben van a legnagyobb 
szükségünk a másikra, az emberi kapcsolatokra, a másik 
emberhez való odafordulásra. Örülni, ünnepelni csak közösen 
lehet. Legnagyobb öröm, ha a hozzánk közel állóval, családdal, 
baráttal oszthatjuk meg az ünnep szépségét, érzelemdús 
pillanatait. Az ünnepi készülõdés, az ünnepvárás összekovácsolja 
a kis közösségeket. Minél több lehetõséget kapnak a közös 
tevékenységre, az együtt készülõdésre, az adventi együttlétre, 
annál kiteljesedettebb, boldogabb lesz majd maga az ünnep. 
Óvodánk kis közössége különbözõ rendezvények keretében 
hangolódik rá az ünnepi készülõdésre, az ünnepvárásra. A Nyuszi 
csoportban is november 25-én meggyújottuk csodálatos adventi 
koszorúnkon az elsõ gyertyát. Szeretettel megköszönjük a szép 
élõ zöldbõl font koszorút készítõjének, Surányi Réka 
édesanyjának. November 28-ával induló héten karácsonyi díszbe 
öltöztettük a csoportszobánkat és a folyosót. Köszönjük a kedves 
szülõk közremûködését, akik segítségünkre voltak ebben a 
folyamatban, többek között Szabó Regina anyukájának a 
dekorációs anyagot, Ihász Gergõ anyukájának a saját készítésû 
karácsonyi díszeket, valamint a számunkra gyûjtött és szárított 
csipkebogyót, mézet, Tóth Gábor szüleinek, hogy finom 
sütõtököt  kóstolhattunk a hûvös, kissé zord novemberi napokon. 
December 2-án meggyújtottuk a második adventi gyertyánkat, 
amikor is már nagyon vártuk a Mikulást. A harmadik gyertya 
meggyújtása után mézeskalács-sütéssel fokozzuk az ünnepi 
hangulatot és közösen ültetjük el a  „Luca napi” búzát. A negyedik 
gyertya meggyújtása után, december 19-én részt veszünk a 
SOKORÓ Kft-tõl ajándékba kapott „Csillagcsengõ” címû 
karácsonyváró mûsoron. Karácsonyváró délutánra hívjuk a 
Nyuszi csoportba a kedves szülõket, barátokat, ismerõsöket, ahol 
zenét hallgatunk, közösen énekelünk, sütizünk, teázunk. A téli 
szünet idején minden kisgyerek otthoni környezetben várja a kis 
Jézus érkezését, a karácsony ünnepét. Kívánjuk, hogy városunk 
minden családjának békés, boldog legyen ez az ünnep! Ehhez 
kívánunk jó egészséget, sok szeretettel: 
Zsóka óvó néni, Gina óvó néni, Zsuzsi néni és a Nyuszi csoportos 
kisgyermekek   

Óvodai hírek 2011. szeptember-december
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Elkészült a tûzoltó egyesület 2012. 
évi naptára

Ilyenkor év végén egyik legfontosabb 
teendõnk a tûzoltós naptárak kihordása 
Tét város lakóinak. Mire ezt az írást 
olvassák remélem a 2012-es naptár is 
mindenkihez eljutott már. Nagyon 
gyorsan elrepült egy év. Mintha most lett 
volna amikor a 2011-es naptárunkról 

írtam, s már az utolsó hónapjában járunk. Az elmúlt év is 
bõvelkedett teendõkben. 2011-ben 19 alkalommal vonultunk 
káresethez. A beavatkozások sokfélék voltak, nagyobb 
részben tûzoltások, és kisebb számban mûszaki mentések. 
Volt lakástûz, avartûz, baleset, állat mentés, segítségnyújtás a 
Gyõri Tûzoltóságnak. 
Májusban Öttevényen voltunk területi tûzoltóversenyen, 
szeptemberben pedig Árpáson volt a vizes gyakorlat. Minden 
hónap elsõ szombatján tartunk gyakorlást, ezenkívül 
karbantartásra, versenyek elõtti felkészülésekre, javításokra 
jövünk össze. Az idén a szertár öltözõ részének padozatát 
újítottuk fel. Az idén is állítottunk májusfát az óvodásokkal, 
majd ahogy illik május végén ki is döntöttük. A városnapon is 
részt vettünk, az egyesület tagjainak egy résznek 
felajánlásából nosztalgia buszozást biztosítottunk városunk 
lakóinak. Az iskolásoknak kiírt katasztrófavédelmi 
vetélkedõre is segítettük a felkészítést.
Folyamatosan várjuk olyan fiatalok jelentkezését akiket 
érdekelnek a tûzoltós dolgok, és szívesen részt vennének 
egyesületünk munkájában. A versenyeken képviselnék 
városunkat és egyesületünket. Az iskolai és ifjúsági 
csapatba jelentkezni lehet Csóka Csabánál egész évben a 
06 30/628-0346 -os telefonszámon. Az iskolás kategóriában 
6-7-8. osztályosok jelentkezését várjuk, az ifjúsági 
kategóriába pedig 8. osztályból kimaradtakat 18 éves korig.
A tûzoltóverseny mindig májusban kerül megrendezésre, így 
jó volna, ha a jelentkezni szándékozók legkésõbb márciusig 
jeleznék szándékukat, hogy amikor az idõjárás engedi el 
lehessen kezdeni a versenyre való felkészülést.
Szeretném megköszönni azok segítségét, akik az „elmúlt” év 
során támogattak bennünket, a Téti Takarékszövetkezetben 
lévõ 59800091-10006162 számú bankszámlánkra befizetett 
összegekkel, vagy a 2010. évi adójuk 1%-ával. A felajánlott 
adó 1 %-ból befolyt összeget tûzoltóeszközeink, 
védõfelszereléseink, és a szertár bútorzatának gyarapítására 
fordítottuk. Nemsokára újra itt lesz az adóbevallás ideje, 
kérjük a továbbiakban is támogassanak bennünket adójuk 1 
%-ával is! Adószámunk: 18529887-1-08
Amennyiben a naptárral vagy az egyesülettel kapcsolatban 
bármilyen észrevételük vagy kérdésük van, kérem a 06 - 20 / 
3345-319 telefonszámon (Varga Miklós Zsolt)  
szíveskedjenek jelezni felém.
A naptáron rajta vannak a fontosabb telefonszámok melyeket 
szükség esetén hívni lehet. A múltban már kértük önöket, 
hogy az ügyeletes telefonunk számát(06-20/5698-307) 
tegyék bele mobiltelefonjukba, vagy vezetékes telefonjuk 
közelében helyezzék el, hogy szükség esetén bármikor hívni 
tudjanak bennünket.
A téli idõszakban kérjük fokozottabban figyeljenek a 
tüzelésre és a gyúlékony anyagok tárolására, hogy a 
tûzeseteket elkerüljék. A közlekedésben pedig az utak 
síkosságára, és a rosszabb látási viszonyokra a balesetek 
megelõzése érdekében.
Köszönetet mondunk minden kedves támogatónknak, 

hiszen nekik is köszönhetõ, hogy egyesületünk mûködni 
és fejlõdni tudott az elmúlt pár év során. Kérjük továbbra 
is maradjanak mellettünk! Köszönjük, hogy támogatják 
munkánkat, hiszen hatékony mûködésünk közös érdek.
Tét város minden lakójának kellemes karácsonyi ünnepeket 
és eredményekben gazdag békés boldog új esztendõt kíván:

Tét Város Tûzoltó Egyesülete nevében Varga Miklós Zsolt 
elnök

Tisztelt Téti Polgárok!
A fûtési szezon beköszöntével sokan visszatértek a 
hagyományos tüzeléshez, ez a gázár emelkedésének is és a 
nehéz gazdasági helyzetnek is köszenhetõ.
Fontos egyébként, hogy ezek üzemeltetésénél is betartsuk a 
tûzrendészeti szabályokat.
Elsõdleges szempont az, hogy megfeleljen a kémény a 
füstgázok elvezetésére. Kéményseprõk hivatottak erre az 
ellenõrzési feladatra.
Fontos hogy a kályhába soha ne használjunk begyújtásnál 
égést gyorsító folyadékot (benzint, gázolajat, hígítót) egyéb 
tûzveszélyes anyagot.  
Az anyagok használata ugyanis veszélyes a begyújtó 
személyre nézve, mivel könnyen égési sérülést okozhat. 
Sajnos már volt rá példa Tét viszonylatában, hogy ilyen tûz 
oltásához kellett vonulnunk. 
Az adventi idõszak majd a karácsonyi ünnepek 
beköszöntével szeretném külön felhívni figyelmüket a 
következõkre:
Ha elmegyünk otthonról mindig, oltsuk el az ádventi 
koszorún a gyertyát, mert azok leégve könnyen tüzet 
okozhatnak. Lehetõség szerint ne közvetlenül az asztalra, 
hanem egy fém tálcára helyezzük el az ádventi koszorút, és 
gyúlékony anyag ne legyen a közelébe
Karácsonyfán elhelyezett csillagszóró esetleg gyertya 
meggyújtásánál körültekintõen járjunk el, nehogy a 
karácsonyfa és az alatta lévõ ajándékok a szikrától 
meggyulladjanak. 
Ne feledjük, ha nem vigyázunk eléggé, óvatlanságaink 
következményei könnyen beárnyékolhatják az ünnepek 
meghitt hangulatát.
Végezetül pedig szeretnék, mind magam, mind pedig Tét 
Város Tûzoltó Egyesület nevében kellemes karácsonyi 
ünnepetek és boldog újévet kívánok.

Böröczki Kálmán 
Tét Város Tûzoltó Egyesület parancsnok
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2011. november 21-én országos katasztrófavédelmi gyakorlatra 
került sor, melynek keretében Téten is megszólaltak a szirénák.
Katasztrófa esetén a lakosság riasztása a 60/1997. (IV.19.) 
Kormány rendelet alapján történik.
A katasztrófariasztás elrendelésére az országos vagy több 
megyét érintõ veszélyeztetettség esetén a belügyminiszter – a 
Kormány utólagos tájékoztatásával – a ÖTM útján, megyei 
(fõvárosi) szintû veszélyeztetettség esetén a megyei közgyûlés 
elnöke a megyei (fõvárosi) polgári védelmi parancsnokság útján 
a belügyminiszter utólagos tájékoztatásával, település 
veszélyeztetettsége esetén a polgármester a megyei közgyûlés 
elnöke utólagos tájékoztatásával, a Pvtv. 2. §-a (1) 
bekezdésének h) pontjában meghatározott polgári szerv 
területén kialakuló veszélyeztetettség esetén a polgári szerv 
vezetõje a polgármester egyidejû tájékoztatásával jogosult.
A katasztrófariasztást a polgári védelem riasztási rendszerén, 
továbbá adásidõben a Magyar Rádió Részvénytársaság és 
Magyar Televízió Részvénytársaság közszolgálati mûsorait 
sugárzó adókon, valamint országos, körzeti és helyi rádió- és 
televízió mûsorokat sugárzó adókon a Magyar Rádió és a 
Magyar Televízió közleményeinek átvételével, illetõleg a 
polgári védelem riasztó rendszerén kapott közlés alapján kell 
végrehajtani.
A katasztrófariadó elrendelése és feloldása a mûsorszóró adók 
útján – 5 másodperces megszakításokkal, háromszor 
megismételve – a következõ szöveg bemondásával történik:
„ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK! ADÁSUNKAT 
MEGSZAKÍTJUK! FIGYELEM! FIGYELEM!
„MEGYE! TELEPÜLÉS! (KERÜLET!)… MEGYE! 
TELEPÜLÉS! (KERÜLET!)
KATASZTRÓFARIADÓ! (a katasztrófa t ípusának 
meghatározása)
KATASZTRÓFARIADÓ! (a katasztrófa t ípusának 
meghatározása)
„ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK! ADÁSUNKAT 
MEGSZAKÍTJUK! FIGYELEM! FIGYELEM!
„MEGYE! TELEPÜLÉS! (KERÜLET!)… MEGYE! 
TELEPÜLÉS! (KERÜLET!)
KATASZTRÓFARIADÓ ELMÚLT! KATASZTRÓFARIADÓ 
ELMÚLT!”
A katasztrófariadó elrendelése és feloldása a riasztórendszer 
útján.
A katasztrófariadó polgári védelmi riasztórendszeren keresztül 
leadott jelzése: 120 másodpercig tartó váltakozó 
h a n g m a g a s s á g ú  f o l y a m a t o s  
szirénahang.
A katasztrófa- és a légiriadó feloldása 
a polgári védelem riasztórendszerén: 
kétszer egymás után megismételt 30 
másodpercig tartó egyenletes 
hangmagasságú szirénahang, a 
jelzések közötti 30 másodperces 
szünettel.
Hogyan kell értelmezni a sziréna 
jelzéseket:
Veszélyhelyzetek esetén minden 
ál lampolgárnak szóló,  rövid,  
figyelmeztetõ jelzést ad a sziréna a 
következõ jelekkel:
KATASZTRÓFA RIADÓ
Változó hangmagasságú jel, 2 percen 
keresztül. Ezt a jelzést hallja, ha 
lakóhelye környezetében valamilyen 
ipari, vagy természeti katasztrófa 
következett be.
LÉGI RIADÓ

Katasztófavédelmi szirénák próbáiKatasztófavédelmi szirénák próbái
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A r a t t u n k … !
Gyermekkoromban még úgy tudtam, 
hogy aratni csak nyáron, Péter-Pál 
ünnepe  u t án  l ehe t .  Ma  már  
novemberben is lehet aratni, igaz, nem 
kaszával, hanem hangszerrel. Két éve 
rendezték meg elõször Jánossomorján 

a megyei rézfúvósversenyt (kürt, 
trombita, tenorkürt, harsona, tuba) 
zeneiskolásoknak. Erre a versenyre 
három tanulót vittünk, s mind a 
hárman jó helyezést is értek el, 
nemcsak arany minõsítést. Ezen 
felbuzdulva az idei versenyre tíz 
növendéket neveztünk. A minõsítés 
három korcsoportban történt, I. 
korcsoport: 3-4-5 osztály, II. 6-7 
osztály,  I II .  8 .  osztály és  a  
középiskolások. Ez utóbbi csoportban 
mi nem voltunk érdekeltek. Minden 
r é s z t v e v õ  k a p o t t  e g y  
ajándékcsomagot és arany, ezüst, vagy 
bronz minõsítésû oklevelet. A 
legmagasabb pontszámot elért tanuló I. 
helyezést és 5.000 Ft-os vásárlási 
utalványt, a második kottaállványt, a 
harmadik hangszerolajat kapott 
különdíjként.
Eredményeink: 
I. korcsoport: Szabó Stella - tenorkürt: 
arany minõsítés, I. helyezés, Kiss 
Bianka - kürt: arany minõsítés, II. 
helyezés, Somlai Adél - trombita: 
arany minõsítés, III. helyezés, 
Mohácsi Dániel - harsona: arany 
minõsítés, Makkos Dávid - trombita - 
betegen jött a versenyre, nem tudta 
végigjátszani a mûsorát, ezért õt a 
zsûri nem pontozta. Sajnos, mert õ a 
zeneiskola legjobb növendéke, s ezt 
így kimerem jelenteni. Számára ez a 
verseny egyfajta kárpótlás lett volna, 
mert egy pont hiányzott a területi 
válogatón Sümegen ahhoz, hogy az 
országos trombitaverseny döntõjében 

részt vehessen.
II. korcsoport: Merkó Patrícia - kürt: 
arany minõsítés, I. helyezés; 
Csizmazia Dávid - kürt: arany 
minõsítés, II. helyezés; Merkó Géza 
- tuba: arany minõsítés, III. helyezés; 
Orbán Lóránd - trombita: arany 
minõsítés; Horváth Dominik - 
trombita: bronz minõsítés.
Ezek után nem véletlen, hogy a 
legeredményesebb iskolának járó 
ajándékcsomagot is mi kaptuk. A 
zsûriben a zenei szakközépiskola és 
egyetem tanárai ültek, tanulóink 
közül többeket szívesen látnának 
z e n e i  p á l y á n .  D i c s é r t é k  
légzéstechnikájukat, hangjukat, 
muzikalitásukat, látszik a munka – 
mondták.
Nem egyszerû dolog a versenyzés. 
Amikor valaki egyedül kiáll a 
színpadra sok veszélynek van kitéve. 
Ismeretlen helyszín, más akusztika, 
melegség, levegõtlenség, sok, 
ráadásul értõ zenész közönség, zsûri, 
stb. Ilyenkor biztosan megszólal az 
esetleg elaltatott lelkiismeret is, 
„húha” nem gyakoroltam eleget, s 
fõleg nem elég figyelmesen.
Saját gyerekeimet nem szoktam 
nyilvánosan dicsérni, de Tamás fiam, 
aki kürtös a Gyõri Nemzeti Színház 
zenekarában, zongorázásával egyik 
ámulatból a másikba ejt. Évek óta õ a 
zongorakísérõje az összes téti 
z e n e i s k o l á s n a k :  
növendékkoncerteken, országos és 
egyéb versenyeken. Zongoristákat 
megszégyenítve,  a  gyerekek 
muzsikálásával együtt élve kíséri a 
n e h e z e b b n é l -  n e h e z e b b  
zenemûveket. Amellett, hogy 
növendékei (Szabó, Orbán, Horváth) 
szépen  te l j es í t e t t ek ,  k i tûnõ  
zongorázásával is hozzájárult a 
zeneiskola sikeréhez. 
Gratulálok a gyerekeknek a 
nagyszerû eredményhez ,  a  
szülõknek is gratulálok, mert jó 
szülõi háttér nélkül az ilyen 
eredmények elérése lehetetlen!
Jó lenne, ha minél többen kedvet 
kapnának egy-egy sikerélmény 
begyûj téséhez,  mert  csak a  
munkával szerzett eredmény: tudás, 
élmény, érzés járul hozzá az ember 
fejlõdéséhez.
A jelenlévõ szülõk is tanúsíthatják: 
jó volt tétinek lenni Jánossomorján. 
A 10 díjból 7 Tétre került, és ez egy 
megyei verseny volt. Arattunk!
Steszli Tibor  zenetanár

Lerner díjas nóta énekes 
Téten

2011. november végén Budapesten a Pataky 
Mûvelõdési Központban elsõ alkalommal 
adtak át Lerner díjakat több ismert magyar 
nóta énekesnek. Az elismeréseket Dr. 
Réthelyi Miklós nemzeti erõforrás miniszter 
adta át. 
Tavasszal számolt be a kisalfold.hu arról, hogy a 
Téti Hajnal Nikolett bekerült a Nótasztár 
döntõjébe. Sikerei fokozatosan emelik felfelé 
karrierjét, Lerner Ferenc születésének 90. 
évfordulója alkalmából Lerner díjat kapott.
A díjon kívül egyébként is ünnep volt ez a nap a 
téti nótaénekesnek, ugyanis ezen a napon 
ü n n e p e l t e  2 5 .  s z ü l e t é s n a p j á t .
Hajnal Nikoletten kívül Pécsi Kiss Ágnes, 
Madarász Katalin, Koltai László, Bokor János, 
Molnár László, Tolnay András, Németh Károly 
voltak a díjazottak között.

Lerner Díj
Hajnal Nikolett

Lerner Díj
Hajnal Nikolett

Lerner Díj
Hajnal Nikolett
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Amikor a Jóisten az óvónõt teremtette, már hatodik napja túlórázott. Ekkor megjelent egy angyal 
és azt mondta:-"Uram, már olyan régóta dolgozik ezen a figurán!" -"Láttad a megrendelésen a speciális 
kívánságokat? Könnyen kezelhetõ legyen, de ne legyen mûanyagból. Álljon 160 mozgatható részbõl, az 
idegei drótkötélbõl legyenek, az ölében egyszerre 10 gyerek kapjon helyet és mégis elférjen egy óvodai 
kisszéken. A háta olyan széles legyen, hogy minden terhet elbírjon és az életét nagyrészt elõre hajtott 
tartásban tudja leélni. Szavai mindent begyógyítsanak, legyen az egy dudor a homlokon, vagy lelki 
fájdalom, és hat pár keze kell legyen! Az angyal megcsóválta a fejét és azt mondta: -"Hat pár kéz az nem 
fog menni!" -"A hat pár kéz az nem okoz fejtörést,"- válaszolta az Úr-"de a három szempár, amellyel egy 
óvónõnek rendelkeznie kell, az annál inkább!" -"Ezek mind az alapmodellhez tartoznak?- kérdezte az 
angyal. A Jóisten bólintott.-"Egy pár, amellyel a csukott ajtón is átlát, miközben azt kérdezi: Mit csináltok 

ti ott? - pedig már rég tudja, hogy mi történt. Egy másik szempárnak a tarkóján kell lennie, hogy azt is lássa, amit nem szabadna 
látnia, de tudnia kell róla. Természetesen két szemnek elõl is kell lennie,amellyel szigorúan néz rá a rakoncátlankodó gyermekekre, 
de közben azt mondják megértelek, és így is nagyon szeretlek! -"Óh Uram!"- mondta az angyal és gyengéden megérinti a karját,-
"menjen aludni majd holnap folytatja!" -"Nem tehetem, közel állok hozzá, hogy valami olyat alkossak, ami egy kicsit  rám 
hasonlít!  Már majdnem elértem, hogy önmagát gyógyítsa, ha beteg, hogy 30 gyereknek tudjon örömet szerezni egyetlen picurka 
születésnapi tortával,, hogy rá tudjon venni egy hatévest az ebéd elõtti kézmosásra, hogy meg tudjon gyõzni egy három évest arról, 
hogy a gyurma nem ehetõ, hogy a lábait elsõsorban járásra teremtettem és nem mások megrugdosására." Az angyal körbejárta az 
óvónõ modellt. -"Túl lágy!"- sóhajtotta. -"De jó szívós!"- mondta az Úr határozottan. -"Te nem is hiszed, hogy egy óvónõ mennyit 
kibír és mennyit teljesít!" -"És gondolkodni tud?" -"Nem csak gondolkodni, hanem döntéseket hozni, és kompromisszumokat 
kötni is képes!"- mondta az Úr,-„és felejteni." Végül az angyal elõre hajolt és ujjával megérintette a modell arcát: -"Itt egy vízfolt 
van! Megmondtam Önnek, hogy túl sok mindent próbál bele tenni ebbe az egy alakba!" -"Az nem vízfolt, hanem könnycsepp" -
"Az meg minek?" -"A könnyei hullanak, ha örül, ha gyászt, fájdalmat, vagy elhagyatottságot érez." -"Ön egy zseni Uram!"- 
mondta az angyal. A Jóisten távolba révedõ tekintettel csak ennyit felelt: -"A könnyek? Az rajta a túlfolyó…."
Hans Wenke német pedagógus gondolataival kívánok  minden kedves pedagógus társamnak, óvodánk lelkes kis csapatának, 

bölcsõdés és óvodás családnak békés, boldog ünnepeket! 
Szeretettel: Ibolya óvó néni

Hogyan teremtette a Jóisten az óvónõt …

2011.06.24-én csapatunk ünnepélyes 
keretek között, a Gyõr-Moson-Sopron 
megyei Sportszövetség képviselõjétõl, 
Pidli Jánostól átvette a 2010-2011 évi 
megyei I. férfi bajnokságban elért 2. 
helyezésért járó ezüstérmeket. Nagyon 
örültünk, hogy az évzáró ünnepségünk 
ismét éremosztó ünnepség is volt. Külön 
ö r ö m  v o l t  s z á m u n k r a ,  h o g y  
szponzoraink, vagy szponzoraink 
képviselõi is jelen voltak ezen a 
számunkra nagyon fontos napon. 
Testközelbõl érzékelhették, hogy egy jó 
közösséget támogatnak. Megérdemelt 
pihenés után, 2011.08.23-án elkezdtük a 
fe lkészü lés t  a  2011-2012 .  év i  
bajnokságra. Elsõ edzéseinket a 
focipályán tartottuk. Köszönjük szépen a 
té t i  focicsapatnak,  hogy ismét  
megosztották velünk a pályát és az 
öltözõt. Az edzések a sok futás, 
medicinlabdázás ellenére jó hangulatban 
zajlottak. Sajnos ezeken a tréningeken, 
már nem vett részt csapatunk tavalyi házi 
gólkirálya, Sej Róbert. Robi Angliában 
vállalt munkát, de természetesen 
visszavárjuk közösségünkbe. Szintén 
visszavárjuk Molnár Gergõt, aki jelenleg 
Németországban dolgozik, és Csengei 
Gábort is térdmûtétje után.
2011.08.27-én sportversenyekkel 
színesítettük TÉT VÁROS 10 ÉVES 
ÉVFORDULÓJÁT. A megnyi tó  
ünnepségen  l ehe tõségünk  vo l t  
bemutatni a TÉTI KSE-t, képekben, 

írásokban. Köszönjük szépen 
Baranyai Lajosnak és családjának, 
hogy ezt a kezdetektõl meg tudtuk 
tenni. A korábbi eseményekrõl tõlük 
kaptunk anyagot.
Szeptember 3-án Pápa város csapata 
meghívására részt vettünk egy 4 
csapatos felkészülési tornán. 7 fõ 
részvételével várható volt a nem túl jó 
szereplés. Sajnos nem okoztunk 
meglepetést, becsülettel végig 
küzdöttük a tornát, a 4. helyen 
végeztünk. A szeptemberi edzések 
nagyobb létszámban zajlottak. 
Néhány lelkes fiatal, köztük fõleg 
általános iskolás korúak jöttek el 
edzéseinkre.  Edzõpartnereink 
lettek:Szabó Zsolt, Nagy Ádám, 
Csizmazia Dávid, Erdõs Martin, Sáhó 
Patrik, Tóth Máté. Hiszek benne, ha 
lelkesedésük töretlen marad, méltó 
utódaink lesznek! Szeptemberben 2 
fõvel bõvült az igazolt játékosok 
létszáma is, Budai Gábor és Péczi 
András személyében. 2011.10.25-én 
elkezdõdött a bajnokság. Számunkra 
az elsõ 2 mérkõzés halasztásra került. 
A 3.fordulóban kapcsolódtunk be a 
versenybe. Azóta 6 mérkõzést 
játszottunk, 4 gyõzelem 2 vereség a 
mérlegünk. A 4. mérkõzés utáni 
edzésen megsérült elsõ számú 
kapusunk Jeney Gábor. Gábor ebben 
a szezonban is bizonyította, hogy nem 
v é l e t l e n  k a p t a  m e g  a  

" L e g k i e g y e n s ú l y o z o t t a b b  
teljesítmény"elnevezésû díjat az elõzõ szezonra. 
Azóta lejátszott 2 mérkõzésen cserekapusunk 
Ferenczi Károly bizonyította nekünk, hogy: jó az 
"öreg" a háznál! Az õszi szezonból 3 mérkõzés van 
hátra, lesz még lehetõségünk javítani jelenlegi 5. 
helyezésünkön. Szurkolóinknak köszönjük a 
buzdítást, szükségünk van rájuk ezután is!
K ö s z ö n e t  j á r  s z p o n z o r a i n k n a k ,  é s  
mindenkinek aki adója 1%-át nekünk ajánlotta 
fel. 
Remélem jövõre is számíthatunk rájuk! 

(adószám:18981087-1-08) 
(bankszámlaszám:59800091-11017251-

00000000)
Külön köszönjük a TÉTI POLGÁRÕR 
EGYESÜLETNEK, vezetõjüknek, Kránicz 
Ferencnek, hogy nyugodt körülményeket 
biztosítanak nekünk edzéseink és hazai 
mérkõzéseink ideje alatt! 

HAJRÁ TÉT!
Demjén Tibor elnök

Kézilabdás hírekKézilabdás hírek
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2011. decemberétõl minden kedden és vasárnap 
használtcikk és iparcikk vásár!

Óriási választékkal és bõséges árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat 
és vásározóinkat

TÉT VÁSÁRTERÉN
megrendezésre kerülõ kirakodó vásáron.

Jó vásárlást és kellemes idõtöltést kívánunk!
„Nagy” Kereskedelmi és Szolgáltató Egyéni Cég

Telefon: 06/30-2237882

Vásár! Figyelem! Vásár!

Ahogy régebbi cikkünk végén megígértük, a 
téti Pedró Pékség történetét meséli el 

Önöknek Vajda Péter:
„Feleségem, Hajni, téti lakos révén sokat 
jártunk a városban. Szakmai kíváncsiságom 
végett egy este lesétáltunk a sütödébe. Ott 
kezdõdöt t  minden….  Meglá tn i  é s  
megszeretni. A liszt por illata, a ropogós 
kenyér hangja ragadott magával. Pár évre rá 
érdeklõdtem, hogy megy a pékség. A válasz 
nem volt túl biztató. Nem nézhettem, hogy 
Tét városunk „kenyérgyára” rosszul menjen. 
Megérdeklõdtem, hogy lehetne belõle Pedró 
Pékséget varázsolni, és mivel sok segítõ kézre 
találtam, megvettük. Páromat büszkén vittem 
oda, hogy megmutassam neki legújabb 
szerzeményem, de nem örült a látványnak. El 
kellett kezdeni a felújítást. Két részletben 
kezdõdött a beruházás: elsõ évben a gép park 
egy részét cseréltük, második évben a gép 
park másik részét és az épületet bõvítettük, 
szépítettük. Pékáru boltunkat nyugati 
színvonalra emeltük. A munkatársak számát 
megdupláztuk, Vevõink elégedettségét és 
örömét megsokszoroztuk. 
Imádunk sütni, imádunk eladni, Önöket 
vidámnak látni!”
Cégünk rövid története
Pékségünk 2002. november 11-én nyitotta 
meg kapuit. Nevét Vajda Péterrõl, azaz 
Pedróról kapta. Õ volt az, aki mert nagyot 
álmodni, hogy Sokorópátkán nyit pékséget. 2 
fõ alkalmazottal és családi összefogással 
indult az üzem és a hozzátartozó bolt. Innen 
már nem volt vissza út, minden hasznot 
visszaforgatva ment lépésrõl lépésre a 
fejlõdés. Híre ment a jó pékárunak, sorra 
nyitottuk a szakboltokat. 2007-ben üzemet 
kellett vásárolnunk, mert kinõttük a 
sajátunkat, ez volt az elõzõekben említett téti 
sütöde. Ezek után még nyitottuk tovább az 
üzleteket .  Ma már 9 saját  bolt tal  
büszkélkedhetünk.  Nagyon sok jó  
munkatársra tettünk szert. Mára már 75 
alkalmazottat foglalkoztatunk, 5 szállító 
autóval szállítjuk a pékárut. 200 partner árulja 
a mi termékeinket.
Célunk, hogy cégünket továbbra is sikeresen 
irányítsuk és a jövõben is elégedett régi és új 
arcokkal találkozzunk!

BathóAnikó

Szerelem elsõ látásra...Szerelem elsõ látásra.. .
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