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Új helyen a Kisfaludy Emlékkiállítás!

2010. évben Karácsony elõtt beszélgettem Nagy 
Mihály úrral, aki akkor elmondta nekem, hogy 
amennyiben méltó helyet találunk a Kisfaludy 
gyûjteménynek, akkor a Város kezelésébe adják.
Ezt követõen úgy gondoltam – neveltetésembõl 
fakadóan is –, hogy igazi lehetõséget kapott a 
Város, ezért kellõen türelmes voltam és mindent 
elkövettem azért, hogy tavaly decemberben 
átköltöztethessük a gyûjtemény anyagát a 
Helytörténeti Kiállítás épületébe.
2011. év nyarának végén Nagy Mihály úr 
megkérdezte, hogy megtaláltuk-e a megfelelõ 
helyszínt a kiállításnak. Tavaly év végén 
megkezdõdött a gyûjtemény átköltöztetése az 
önkormányzat tulajdonában lévõ épületbe, és 
hivatalosan idén a Kisfaludy Napok elõestéjén 
adtuk át a lakosságnak. A gyûjtemény jelenleg is 
a Téti Építõipari Kft. tulajdona, de a Város 
kezelésében áll azzal, hogy méltó módon kell 
bemutatnunk. Én személy szerint nagyon izgatott 
voltam, mert korábbi öt helyébõl négy helyen is 
láttam a gyûjteményt. Bocsánat a cikkben a sok 
személyes kijelentésért, de úgy érzem, hogy 
sokan kíváncsiak a Gyûjtemény áthelyezésének 
igaz történetére.
Az átadó ünnepség elõtt megkerestem Nagy 
Mihály urat, hogy segítsen felidézni a 
Gyûjtemény kialakulását. A beszélgetés során 
kirajzolódott a gyûjtemény múltja.
Az 1970-es években a Megyei Szövetkezeti 
Bizottságon belül is fontosnak érezték a kultúra 

támogatásának erõsítését. A helyi Szövetkezeti 
Bizottság (melynek tagja volt az Építõipari Ktsz., 
az Autójavító ipari Ktsz. és az ÁFÉSZ is) keretein 
belül mûködõ lelkes Kisfaludy Irodalmi és Baráti 
Körben kezdõdött a gyûjtõmunka egy lelkes 
amatõr gyûjtõ, a baráti kör titkára Szuh László 
jóvoltából. Laci bácsi – aki ismerte, így emlegeti 
– mindent megmozgatott azért, hogy a 

gyûjtemény gyarapodjon. A település minden 
lakójától igyekezett minden olyan tárgyat, 
könyvet, iratot begyûjteni, ami kapcsolatba 
hozható a Kisfaludy családdal.
A gyûjtemény a Téti Építõipari Ktsz. 
klubhelyiségében talált méltó otthonra. 
Baranyai László a Szövetkezeti Bizottság 
elnöke szívügyének tekintette a gyûjtemény 
gyarapítását így az Építõ Szövetkezet 
anyagilag is támogatta a relikviák vásárlását.
Nagy Mihállyal közösen idéztük fel, hogy a 
200 éves évfordulóra (1988.) került a 
gyûjtemény a Fõ utcán található klubhelyiség 
épületének utcafrontjára oda, ahol korábban a 
Cipész Ktsz. tevékenykedett a településen. 
1992-ben azután különbözõ okok miatt – új 
Szövetkezeti törvény, vagyonmegosztás – a 
gyûjteményt áthelyezték az Építõipari Ktsz. 
központi épületének emeletére. Több mint tíz 
évet kellett várni arra, hogy igazi Múzeum 
lehessen a gyûjtemény. 2003. évben a 
Kisfaludy Panzióvá átalakított központi épület 
egy helyiségében megnyílt a Kisfaludy Károly 
Emlékkiállítás. A kiállítást a kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal a Magyarországi 
Múzeális Intézmények Anyakönyvében 
Kh/446. szám alatt nyilvántartásba vette.
A gyûjtemény költözései során számos 
szakember segített a mind teljesebb bemutatás 
elõmozdításában. 1988-ban dr. Sári István, 
Bana József, Borbély János és Kurcsics László, 
2003. évben dr. Kerényi Ferenc, dr. Fenyõ 
István, Katulic László, Birk Edit volt a 
gyûjtemény gondozóinak segítségére, és aki 
1988. 1992. és 2003. évi költözéskor is jelen 
volt dr. Tóth László.
Sokan sokféleképpen emlékeznek a 
gyûjteményre, mindenkinek megvan a maga 
emlékkiállítása. Nekem személy szerint soha 
el nem múló emléket jelentett az, hogy az 
egyik Kisfaludy Napok alkalmából Kisfaludy 
– jelenleg a nevét viselõ iskola, korábban a 
jelenlegi városháza elõtt álló – szobrának 
gipszmásolata (jelenleg a Kisfaludy Panzió 
recepciójánál látható) elõtt szavalhattam és 
láthattam a Kisfaludy Dalkör zászlaját, 
amelynek édesapám is aktív tagja volt.
Ezt a személyes megjegyzést csak azért írtam, 
mert, ha most a hatodik helyén megtekinti 
valaki a kiállítást, biztos, hogy hiányérzete 
támad. A hiányérzet abból fakad, hogy nem 
minden összegyûjtött tárgy, irat, boríték, 
emlék került a tárlókba, hanem a szakemberek 
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javaslata alapján a cél Kisfaludy korának, a családnak, a 
költõ munkásságának és mûvészeti sokszínûségének a 
bemutatása. Az új helyen igyekeztünk kettõ tárlót biztosítani 
a településen és a megyében ápolt Kisfaludy kultusz tárgyi 
emlékeinek is. Tárgyi emlékekbõl az is megállapítható, hogy 
1971 és 1975 között 5-6 napos kulturális seregszemle volt a 
településünkön a Kisfaludy Napok alkalmából, azóta pedig 
csak a kerek évfordulókon került sor nagyobb szabású 
rendezvényre. Szerencsére az iskola nem felejti névadóját és 
idén már huszadik alkalommal rendezte meg a saját 
Kisfaludy Napok rendezvényét, amely nemcsak a település, 
de a környék egyik legszínvonalasabb versenyzési 
lehetõségét biztosítja a diákoknak.
Szuh László által összegyûjtött gyûjteménynek egy része – 
de természetesen nem elhanyagolható része – hozható 

kapcsolatba a Kisfaludy családdal. Az összegyûjtött anyag 
egy ugyancsak jelentõs része Tét és Gyömöre települések 
helytörténetéhez köthetõ, amely anyag most a helytörténeti 
kiállításon csak töredékesen kerül bemutatásra.
Az eredeti dokumentumok nagy részét csak másolatban lehet 
már kiállítani, egyéb módon kutathatóvá tenni, mert a több 
mint százéves dokumentumok legnagyobb ellensége a 
páratartalom és az emberek kezén található baktérium. 
A gyûjtemény részét képezõ – és kevéssé látványos – 
kordokumentumok (meghívók, plakátok, stb.), könyvek 
(Kisfaludytól és a Kisfaludyakról, vagy a korról amelyben 
éltek) nehezen kiállíthatók, de a korszak iránt érdeklõdõk 
részére rendelkezésre tudjuk bocsátani.
Tekintettel arra, hogy a rendszerváltozás után a gyûjtõmunka 
leállt, kérünk mindenkit segítsen abban, hogy a gyûjtemény 
tovább bõvülhessen.
A gyûjtemény a Helytörténeti Kiállítás épületében a 
nyitvatartási idõ alatt megtekinthetõ, de azok akik más 
idõpontban szeretnék megtekinteni, vagy rokonaiknak, 
ismerõseiknek megmutatni bátran egyeztessenek a 20/324-
6907-es telefonszámon.
Remélem, mindannyian úgy gondoljuk, hogy végsõ helyére 
került a gyûjtemény és városunk valamennyi jelenlegi és 
jövõbeni polgára erõt tud meríteni Kisfaludy Károly életébõl, 
és büszkén vallja, hogy a romantika egyik legjelentõsebb 
költõje, drámaírója, illetve a romantika elindítója itt született. 
Mûvei és hazaszeretete pedig mutassanak példát 
mindannyiunknak. 

Dr. Kukorelli László polgármester

Emlékezz magyar!
Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem 
Önöket abból az alkalomból, hogy az 1848-as 
forradalom és szabadságharc évfordulóját 
ünnepeljük.

Március 15-e van, a legnagyobb és legszebb ünnepünk.
 Ma 1848-ra emlékezünk, arra a napra, amikor Magyarország példát mutatott a világnak 
szabadságszeretetbõl.
Mindig is szerettem ezt az ünnepet. Életünk túlnyomó része hétköznapokból áll, melyben 
jó egy kicsit megállni, hiszen olyan lenne az élet ünnepek nélkül, mint a hosszú út 
vendégfogadók nélkül. 
Ünnep van, nemzeti lobogók lobognak országszerte, jelképezik a nemzetet, a 
magyarságot. A magyarságot, amelyet soha nem feledhettünk, bárhol is járunk a világban. 
Magyarországra jövünk haza, mert itt születtünk és itt is térünk majd végsõ nyugovóra. Itt 
élnünk, halnunk kell.
Ha egy nemes fa egy évig, két évig vagy néhány évig nem hoz gyümölcsöt, az még nem 
nagy baj, mert a gyökerei elég mélyre nyúlnak és elérik a talajvizet, akkor egy idõ után termõre fordul, hiszen onnan szívja az 
éltetõ nedvességet. Így vannak valahogyan a különbözõ népek is, a magyarság is. Ha vannak gyökerek, van új erõ, lesz új erõ a 
megújuláshoz. Magyarországnak, a magyar népnek vannak még gyökerei, viharos, megpróbáltatásokkal teli történelmi múltja, 
amelyre büszkén tekinthet vissza, amelybõl meríthet új erõt. 
1848-49 emléke folyamatosan él a magyar társadalom legszélesebb rétegeinek történelmi tudatában. Sokkal inkább, mint a 
nemzeti történelem bármely más eseményének emléke. 
Ma talán nehezebb megállapítani, mint bármikor ezelõtt, hogy mit jelent nemzeti tudatunkban 1848-49. A nemzeti 
függetlenség? A polgári szabadságjogok? Vagy a nemzeti öncélúság eszmei üzenetét? 1848-49 óta eltelt évek története arról is 
tanúskodik, hogy a magyar társadalom a kritikus helyzetekben és fordulópontokon rendre ide nyúlt vissza, innen merített 
ihletet vagy útmutatást, s a kellõ pillanatban cselekvõen tudta mozgósítani 1848-49 emlékét és szellemét. 
1848. március 15-e óta tudjuk, hogy vannak célok, amelyekért össze lehet és vannak olyan értékek, amikért össze kell fognunk. 
Hiszen egy népbõl akkor válik nemzet, ha hisz az erejében, nemzeti tradícióiban, értékeiben. A magyarság érzését, drága 
kincsét elveszni hagyni nem szabad! Hogy úgy lehessünk általa emberek, hogy magyarnak is megmaradjunk és úgy legyünk 
ezután magyarok, hogy embernek is megmaradjunk. Ez a kötelességünk! Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzõ

Kossuth LajosKossuth Lajos
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Német verseny: 5. osztály: 1. Tóth Eszter Tét, 2. Sallai Barbara 
Tét, 3. Makkos Dávid Tét.
6. osztály: 1. Orbán Lóránt Tét, 2. Takács Tamás Tét, Vadász 
Attila Töltéstava, 3. Pálfi Eszter Tét, Kerekes Laura 
Gyõrszemere.
7. osztály: 1. Radics Judit Gyõrszemere, 2. Gombás Veronika 
Rábacsécsény, 3. Regner Mónika Tét, Simon Anett Tét.
8. osztály: 1. Szammer Helga Tét, Németh Fruzsina 
Rábacsécsény.
Különdíj: Szabó Laura, Nyári Alexandra Szabadhegyi 
Közoktatási Központ, Gyõr.Helyesíró verseny: 3. osztály: 1. 
Vörös Rebeka Tét, 2. Ferenczy Fruzsina Gyõr-Ménfõcsanak, 3. 
Török Márió Tét, Kondor Erik Gyõrszemere, Orosz Rebeka 
Szabadhegyi Közoktatási Központ, Gyõr.
4. osztály: 1. Gács Péter Mórichida, 2. Gács Dániel Mórichida, 
3. Bálint Szilveszter Gyõrszemere.
Versmondó verseny: 1. osztály: 1. Bognár Viola Mórichida, 2. 
Kovács Petra Szany, 3. Blaga Fiona Tét.
2. osztály: 1. Pap Gréta Mórichida, Maár Liza Szabadhegyi 
Közoktatási Központ, Gyõr.
Különdíj: Szalai Mátyás Tét, Kövecses Liliána Mórichida
3-4. osztály: 1. Süle Zoltán Tét, 2. Feller Márk Mórichida, Gács 
Dániel Mórichida, 3. Gács Péter Mórichida, Maász Dániel.
Különdíj: Bognár Márton Tét
5-6. osztály: 1. Nyári Alexandra Szabadhegyi Közoktatási 
Központ, Gyõr, 2. Mersits Vivien Szabadhegyi Közoktatási 
Központ, Gyõr, 3. Bencsik Dominika Szabadhegyi Közoktatási 
Központ, Gyõr.
Különdíj: Török Dzsesszika Tét, Varga Benedek Mórichida.

7-8. osztály: 1. Gyöngyösi Eszter Szabadhegyi Közoktatási 
Központ, Gyõr, 2. Kovács Evelin Szabadhegyi Közoktatási 
Központ, Gyõr, 3. Barcza Noémi Mórichida.
Prózamondó verseny: 1. osztály: 1. Horváth Anna Gyömöre, 2. 
Csík Brigitta Tét, 3. Kovács Vivien Gyömöre.
2. osztály: 1. Horváth Krisztina Mórichida, Pécsy Dóra 
Dunaszeg, 2. Katona Loréna Mórichida, 3. Zajácz Violetta 
Dunaszeg.
3-4. osztály: 1. Lakatos Dominika Dunaszeg, 2. Németh Csanád 
György Dunaszeg, Sipos Gergely Mórichida, Szlapák Dániel 
Gyömöre.
Különdíj: Szalai Gergõ Tét.
5-6. osztály: 1. Katona Alex Mórichida, 2. Boncföldi Eszter 
Dunaszeg, 3. Csiba Rebeka Dunaszeg.
7-8. osztály: 1. Szalai Fanni Mórichida, 2. Kalányos Adél 
Mórichida, 3. Barabás Botond Mórichida.
Egyéni népdaléneklési verseny: 1-2. osztály: 1. Szabó 
Viktória Mórichida, 2. Bognár Viola Mórichida, 3. Tóth Réka 
Tét.
3-4. osztály: 1. Feller Márk Mórichida, 2. Sárosi Laura Gyõr-
Ménfõcsanak, 3. Soós Csongor Mórichida.
5-6. osztály: 1. Szabó Violetta Mórichida, 2. Szabó Annabella 
Mórichida, 3. Czéhmester Zsófia Tét, Orsós Bíborka Töltéstava.
7. osztály:
Különdíj: Simon Anett Tét
Szépkiejtési verseny: 5-6. osztály: 1. Tóth Eszter Tét, 2. 
Kovács Alexandra Tét, 3. Csizmazia Laura Tét.
Különdíj: Szalai Veronika Tét, Szûcs Viktória Tét.
7-8. osztály: 1. Herenkovics András Gyõrszemere, 2. Takács 
Réka Mórichida, Regner Mónika Tét, 3. Gács Bianka Mórichida.
Különdíj: Molnár Vanda Szabadhegyi Közoktatási Központ, 
Gyõr, Bozsoki Vivien Szabadhegyi Közoktatási Központ, Gyõr.
Matematika verseny: 5. osztály: 1. Fekete Barnabás 
Szabadhegyi Közoktatási Központ, Gyõr, Nyári Alexandra 
Szabadhegyi Közoktatási Központ, Gyõr, 2. Boros Kristóf 

Kisfaludy Napok 2012. - eredmények
1788. február 5-én született Téten Kisfaludy Károly költõ, 
drámaíró, festõ kora kultúrájának meghatározó egyénisége. A 
tiszteletére immár huszadik alkalommal hirdette meg a téti 
KKÁMK a Kisfaludy napok rendezvény sorozatát. A három 
napos találkozón, a környék diákjai mérték össze a tudásukat, 
szellemi- és sportvetélkedõkben. Boros Zoltán igazgató 
megnyitója után Dr. Kukorelli László Tét város 
polgármestere méltatta Kisfaludy Károly szerepét kora 
kulturális életében, és üzenetét a ma emberének. A megnyitót 
követõen megkoszorúzták a költõ szobrát, és kezdetét vették a 
versenyek Matematika, népdaléneklés, helyesíró, szép kiejtés, 
versmondás, prózamondás, rajz, és németnyelv mellet 
kézilabdában is összemérhették tudásukat a nagyszámú 
érdeklõdök! A rendezvény harmadik napján pedig, egy 
nagyon szép gálamûsor keretében vehették át a jól 
megérdemelt díjaikat a versenyzõk. ZS F

Töltéstava, Kocsis Máté Gyömöre.
6. osztály: 1. Ferenczy Péter Töltéstava, 2. Kiss Ferenc 
Bendegúz Szany, Lengyel Csaba Töltéstava, 3. Rosta Gábor 
Szany.
7. osztály: 1. Vig Nándor Szabadhegyi Közoktatási Központ, 
Gyõr, Sütöri Nikolett Szabadhegyi Közoktatási Központ, Gyõr.
8. osztály: 1. Kocsi József Gyömöre, 2. Mészáros Nikolett 
Töltéstava, 3. Tóth Áron Tét, Kálmán Péter Szabadhegyi 
Közoktatási Központ, Gyõr Simon Bálint Szabadhegyi 
Közoktatási Központ, Gyõr.
Rajz verseny: 1-2. osztály: 1. Tóth Réka Tét, 2. Varga Réka Tét, 
3. Kiss Jázmin Gyõrszemere, Ferenczi Liza Ravazd, Novák 
Nóra Tét.
3-4. osztály: 1. Farkas Levente Tét, 2. Lengyel Laura 
Rábacsécsény, Török Márkó Tét, 3. Horváth Réka Gyõrszemere, 
Horváth Bianka Ravazd.
5-6. osztály: 1. Németh Daniella Écs, Molnár Ilária Tét, 2. Török 
Dzsesszika Tét, Czéhmester Zsófia Tét, 3. Pálfi Eszter Tét, 
Juhász Réka Tét.
7-8. osztály: 1. Lascsik Florentin Tét, 2. Csizmazia Luca Tét, 3. 
Szammer Helga Tét.
Játékos nyelvi vetélkedõ: 5-6. osztály: 1. Töltéstava csapata: 
Hujber Réka, Varga Tamás, Ferenczi Zsolt, 2. Tét 5.a. osztály 
csapata: Tóth Eszter, Bõsze Nikolett, Szabó Veronika, Holbok 
Ferenc, 3. Tét 6. osztályosok csapata: Takács Tamás, Nagy Márk, 
Orbán Lóránt, Major Tamás.
7-8. osztály: 1. Rábacsécsény: Németh Fruzsina, Vincze 
Szabina, Gombás Veronika, Gyõrszemere: Takács Katalin, 
Jámbor Eliza, Hegedüs Kitti, Polgár Szabolcs, 2. Gyömöre: 
Kocsi József, Tóth Boglárka, Vajda Renáta, Horváth Ramóna, 3. 
Tét: Kovács Balázs, Csizmazia Dávid, Tollár Bianka, Regner 
Mónika.
Kisfaludy Kupa: 3. helyezést ért el a lány és a fiú kézilabda 
csapatunk is.
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Budapesten, a Deák téren konfirmáltam. 
Emlékszem, mennyire izgultam és mégis, 
mennyire vártam az ünnepet. Sokat 
tanultunk – sokkal többet, mint amit most 
kérek a fiataloktól – és amikor végre túl 
voltunk a vizsgán, már csak az istentisztelet 

és az elsõ úrvacsora öröme számított. A boldog érzés és tudta: 
immár hivatalosan is a gyülekezethez tartozom! A konfirmáció 
után még több mint egy évtizedig elkísért ez a boldog és fontos 
érzés, amikor ifibe jártam és táborokba, vasárnaponként az 
istentisztelethez. Büszke voltam, hogy oda tartozom, hogy az a 
hely, az a templom, az a közösség az otthonom.
Az ember szeret valahova tartozni. Egy-egy közösséghez, 
iskolában, munkahelyen, klubokban, vagy bárhol máshol. Az 
interneten is lehet csatlakozni sokféle társasághoz és klubhoz, 
mert ez is fontos része az életünknek.
Itt Téten, mi evangélikusok is egy nagycsalád vagyunk, hála 
Istennek ökumenikus család, hiszen jönnek hozzánk nem csak 
evangélikusok, hanem más felekezeti tagok is. Ezt az 
összetartozásunkat, és az összetartozásban a lelkesedést, 
bátorságot mutatta az is, hogy megújulhatott az evangélikus 
templom. Hála a gyülekezet tagjainak, és rajtuk kívül 
mindazoknak, akik segítettek és támogattak ebben a hosszú 
folyamatban.
Szomorú lenne, ha itt érne véget ez a történet. Mert evangélikus 
voltunk, ide tartozásunk nem csak ebben áll, ennél sokkal többet 
jelent. A finn evangélikus káté megfogalmazásában az 
evangélikus keresztyének „nyitottak, közösségi emberek, akik 
nem szeretik a szélsõségeket, vidámak, határozottak, de 
kompromisszumkészek, szeretik az éneket, a zenét és a kultúrát, 
összetartanak.” Már kiderült, hogy itt, nekünk igenis fontos volt 
a templom ügye. De vajon hol van igazán a szívünkben helye 
mindennek? Hitünk megnyilvánulásaiban benne van-e 
komolyan és õszintén az, hogy evangélikus voltunkat vállaljuk, 
ide tartozásunkért teszünk és adunk?
Jó ide tartozni, az ökumenikus evangélikusok téti gyülekezetébe. 
De azért, hogy a gyülekezet megmaradjon és növekedjen, tenni 
kell. Itt lenni, jelen lenni az alkalmakon, találkozni, beszélgetni a 
többiekkel és késznek lenni áldozatot hozni is – a közösségért, 
ahova tartozunk, ahova jó tartozni. 

Hiszen milyen szép lett a templom – és még mennyi a 
tennivaló! Vannak feladataink és vannak ehhez tartozó 
kiadásaink is. Mindezt pedig az egyházfenntartói járulék teszi 
l e h e t õ v é .  A z  a  h a v i  3 3 3 . - ,  i g e n  m i n d ö s s z e  
háromszázharminchárom! Forint, amivel az ide tartozók 
támogatják a gyülekezetet. Amibõl fizetjük a számlákat, a 
fiatalokat hívogatjuk és támogatjuk, és amibõl fenntartjuk a 
temetõt, a gyülekezeti termet, a parókiát, amibõl pályázunk, és 
amibõl gazdálkodunk. Gyülekezeti tagonként havi 333.- 
forintból. Milyen kevéske, és mégis milyen sok! Hatalmas 
ajándék, mindenkitõl, aki befizeti. Aki ezzel is kifejezi azt, 
hogy ide tartozik, akkor is, ha nem tud itt lenni minden vasárnap, 
de büszke az õseire, fontos neki a temetõ, és örül a felújított 
templomnak.
Jó ide tartozni, összetartani, nyitottnak és vidámnak lenni, 
megtalálni helyünket Isten nagy családjában. És jó ezért tenni 
és adni. Mert Isten mindazt, amit érte, neki adunk és teszünk 
többszörösen adja vissza áldásban és kegyelemben. Amit nem 
sajnálunk tõle, azt vissza is kapjuk, csodálatos módokon és 
utakon.
Ne hagyjuk veszni ezt az örökséget, az összetartás és 
összetartozás erejét! Legyen ez is evangélikus idetartozásunk 
jele, legyen ez is egy erõ, ami összeköt. Legyen bennünk 
bátorság adni, tenni, minden körülmények között. Mert adni és 
tenni jó! Havi 333.- forintot is!

Boldog érzés tartozni valahova

Megyei közös istentisztelet
Gyõrben – pünkösdhétfõn

Tenni és adni - Istenhez tartozni.
Szeretettel hívjuk a testvéreket 
Pünkösd hétfõn Gyõrbe, az 
Öregtemplomba egyházmegyei 
ünnepi alkalomra. Ezen az ünnepen 
egyházmegyénk gyülekezeti tagjai 
mindannyian Gyõrbe jönnek közös 
istentiszteletre. Együtt leszünk, 
Isten dicséretében, imádságban, 

hálaadásban. Így pünkösdhétfõn itt Téten nem lesz istentisztelet. 
Együtt megyünk Gyõrbe erre az ünnepi alkalomra. Szeretettel hívunk 
mindenkit, hogy csatlakozzon és élje át az együttlét örömét és Isten 
gazdag áldását! Deák Ágota evangélikus lelkész

A Sajátos Nevelési Igényû 
Tehetségeket Segítõ Tanács 
az idei tanévben rendezte meg 
elõször országos szépíró 
versenyét.
Iskolánk 6 tanulója vett részt a 
2 0 1 2 .  m á r c i u s  2 0 - á n ,  
Gyõrújbaráton megrendezett 
megyei döntõn: Gõgös Tamás, 
Szabó Viktória, Pongrácz 
Brigitta, Tollár Bianka, 
Pongrácz Éva, Fekete Roland.
A versenyen 179 diák vett 

részt 4 korcsoportban. A rendkívül erõs mezõnyben 
tanulóink a legjobbat igyekezték kihozni magukból. 
Nagy örömünkre Tollár Bianka 7. osztályos diákunk I. 
helyezést ért el III. korcsoportban 60 tanuló közül, így részt 
vehet Budapesten az országos döntõn.
Gratulálunk neki csakúgy, mint a versenyen részt vevõ 
összes tanulónknak.Boros Zoltánné, Horváthné Dániel Kaalin

Országos döntõben iskolánktanulójaOrszágos döntõben iskolánkt anulója Kisfaludy Napok 2012. Óvodai versenyek gyõztesei
Rajzosok TÉT: I. Eredics Marcell 
(Csiga csoport), II. Horváth 
Botond (Süni csoport), III. Paár 
P e t r a  ( K a t i c a  c s o p o r t ) ,  
Különdí jasok:  Pál f i  Virág 
(Halacska csoport), Lukács 
Kornél (Katica csoport), Süle 
Zelma (Halacska csoport)
„ Ó v o d a  l e g s z e b b  r a j z a ”  
kategóriában Mórichida: Fehér 
Dóra, Gyömöre: Szalai Alexandra, 
Gyõrszemere: Havasi Milán, 
T é n y õ :  L e n g y e l  R e g i n a ,  
Rábacsécsény: Gombos Brigitta.
Énekesek: Paár Petra (Tét - 
Katica csoport), I. Nagy Gabriella 
(Mórichida), II. Merkó Dorina 
(Tét - Nyuszi csoport), Csizmazia 
Dániel (Tét – Halacska csoport).
Különdíjasok: Erõs Panna (Tét - Süni csoport), Horváth Réka 
(Tényõ).
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Önkormányzati hírekÖnkormányzati hírek
2012. tavasz

Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2012. 
február 1-én megtartott ülésén a Magyarország-
Szlovákia Határon Átnyúló Együttmûködési Program 
2 0 0 7 - 2 0 1 3  k e r e t é b e n  m e g v a l ó s u l ó ,  
TF/HUSK/0901/2.1.1/0279/01. azonosító számú 
„Megújuló energiaforrások hasznosítása” címû 
projekttel kapcsolatosan a Téti Kistérség Sokoróaljai 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása és Tét Város 
Önkormányzata között kötendõ megállapodást 
elfogadta.
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta 
az önkormányzat 2012-es évre vonatkozó Rendezvény-
naptárát, melyet megjelentettünk a Gyõr-Moson-
Sopron Megyei Rendezvénynaptárban, és városunk 
honlapján. (www.tet.hu)
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2012. 
február 8-án megtartott közmeghallgatásán a Nyugat-
d u n á n t ú l i  O p e r a t í v  P r o g r a m :  S z o c i á l i s  
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése Bölcsõdei ellátást nyújtó 
intézmények infrastrukturális fejlesztése és 
kapacitásának bõvítése tárgyában kiírt pályázat 
benyújtásáról döntött, a pályázat kódja: NyDOP_2011-
511-B. A pályázat címe: Tét város bölcsõdei ellátást 
nyújtó, a Kisfaludy Károly Általános Mûvelõdési 
Központ  többcé lú  in tézményéhez  ta r tozó  
bölcsõdéjének infrastrukturális fejlesztése és 
kapacitásának bõvítése.
A pályázat megvalósításának címe: Tét, Debreceni u. 1. 
hrsz.: 134. A képviselõ-testület a pályázat minimálisan 
elnyerhetõ összegére pályázik, melyhez az 
önkormányzati saját erõt a 2012. évi költségvetésében 
biztosítja. 
A pályázat összköltsége 22 222 230 Ft, azaz 
h u s z o n k é t m i l l i ó - k é t s z á z h u s z o n k é t e z e r -
kettõszázharminc forint. A pályázat önrésze 2 222 223 
Ft ,  azaz kétmil l ió-kétszázhuszonkettõezer-
kétszázhuszonhárom forint saját forrás. 
A pályázat határidõre benyújtásra került, jelenleg 
bírálat alatt van. 
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2012. 
február 8-án megtartott ülésén elfogadta a Kisfaludy 
Károly Általános Mûvelõdési Központ Mûvelõdési 
Ház és a Kisfaludy Károly Általános Mûvelõdési 
Központ Könyvtár 2011. évi tevékenységérõl szóló 
beszámolókat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2012. 
február 22-én megtartott ülésén megszavazta, hogy 
pályázatot nyújt be a Könyvtári szolgáltatások 
összehangolt infrastruktúrafejlesztése – Tudásdepó 
Express” címû, a TIOP – 1.2.3. -11/1 kódszámú 
pályázatra. A képviselõ-testület a 100 %-os 
támogatottságú önkormányzati önrész nélküli pályázat 
benyújtását támogatja. Pályázat került benyújtásra a 
városi könyvtár és az iskolai könyvtár vonatkozásában. 
A pályázat elbírálása jelenleg folyamatban van. 
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2012. 
február 22-én megtartott ülésén elfogadta Tét Város 
Önkormányzat 2012. évi költségvetését a 3/2012. (II. 
23.) számú rendeletével, így a folyamatos gazdálkodás, 
mûködés feltételei biztosítottak. 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzõ

Tûzoltós hírek
Az elmúlt év 
mozgalmas volt 
az  egyesü le t  
l é t s z á m  
v á l t o z á s á t  
t e k i n t v e .  

Máskor több év alatt sem 
módosul ennyit. 2011-ben két 
idõs tagtársunk elhunyt, három 
tag kilépett, viszont öt új 
jelentkezõvel pedig gyarapodott 
egyesületünk. Tagjainak száma 
45 fõ (32 aktív, 8 pártoló, 5 
tiszteletbeli tag). Tûzoltásba, 
mûszaki mentésbe bevonható 
létszám 24 fõ, ebbõl 6 fõ 
hivatásos tûzoltóként dolgozik a 
Gyõri Tûzoltóságon. Riasztásunk 
az ügyeletes mobiltelefonon 
keresztül történik, száma 06-
20/569 83 07. Ezt a számot 
célszerû elérhetõ helyen (a 
naptáron is rajt van), vagy a 
mobiltelefonban tárolni, hogy 
szûkség esetén könnyen hívni 
tudják!
2011-ben 19 alkalommal voltunk 
bevetésen.
2012. január 20-án ismét 
tisztújító közgyûlést tartottunk. A 
k ö z g y û l é s  a  k ö v e t k e z õ  
tisztségviselõket választotta 
meg: Varga Miklós Zsolt elnök, 
Bõsze Gábor parancsnok,  
elnökségi tag, Goda Balázs 
felügyelõ bizottság elnöke, 
Csóka Csaba elnökségi tag, 
Horváth Pál felügyelõ bizottsági 
tag, Mohácsi Gábor elnökségi tag, 
Szabó Zsolt felügyelõ bizottsági 
tag.
Ápril isban elkezdõdnek a 
szabadban tartott gyakorlások, a 
versenyre való felkészülés. A 
területi tûzoltóverseny májusban 
lesz Kunszigeten. A felnõtt csapat 
összeállítása mellett folyamatban 
van az iskolai és ifjúsági csapat 
szervezése is. Felhívjuk a 
fiatalok figyelmét, hogy Csóka 
Csabánál jelentkezhetnek 
iskolai csapatba (6. 7. 8. 
osztályosok), ifjúsági csapatba 
(14-18 éves korig) a 06-30/628 
03 46 telefonszámon. Most újra 
kérjük az érdeklõdõ fiatalokat, 
hogy jelentkezzenek az elõbb 
megadott telefonszámon, mivel 
nekik is kezdõdne a versenyre 
való felkészülés.
A tavasz egyik velejárója a kerti 
hulladékok elégetése is. Aki a bio 
kuka helyett ezt a nem igazán 

k ö r n y e z e t b a r á t  m ó d s z e r t  
válasz t ja ,  kér jük,  nagyon 
figyeljen oda pár fontos dologra. 
Szélben soha ne tüzeljünk, mert 
bármikor változhat a széliránya és 
az erõssége is. Mindig legyenek 
mellettünk a tûz eloltásához 
szükséges eszközök és víz is. A 
tüzet éghetõ anyagoktól és a 
gyümölcsfáktól kellõ távolságra 
gyújtsuk meg és ne hagyjuk soha 
felügyelet  nélkül.  Amikor 
végeztünk, vízzel locsoljuk le, 
majd földdel fedjük el a tûz helyét.
Két év múlva lesz egyesületünk 
a l a k u l á s á n a k  1 4 0  é v e s  
évfordulója. Szeretnénk egy kis 
füzetet kiadni az egyesület 
múltjáról. Addigra szeretnénk 
minél több anyagot összegyûjteni. 
Ezért kérem, hogy akinek van 
valamilyen tárgya vagy fényképe 
a téti tûzoltókkal kapcsolatosan, 
jelezze felém: Varga Miklós 
Z s o l t  0 6 - 2 0 / 3 3 4  5 3  1 9  
t e l e f o n s z á m o n .  S z í v e s e n  
elfogadunk ilyen tárgyakat, 
amiket a szertárunkban ki is 
állítunk. Ha valaki nem szeretne 
megválni a fényképtõl vagy 
tárgytól, annak is örülnénk, ha 
l e m á s o l h a t n á n k ,  v a g y  
lefényképezhetnénk.
Köszönjük az elmúlt évben kapott 
támogatásukat, úgy a naptárral 
kihordott csekken befizetettet, 
mint a nekünk adott adójuk 1 %-
át. Most van az adóbevallás ideje, 
kérjük idén is gondoljanak ránk. 
Adószámunk: 18529887-1-08, a 
t û z o l t ó s  n a p t á r o n  i s  
megtalálható.

Tét Város minden lakójának 
és minden kedves olvasónak 
Kellemes Húsvéti Ünnepeket 

Kíván
Tét Város Tûzoltó Egyesülete nevében 

Varga Miklós Zsolt elnök
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A t é t i  
H a g y o m á n y õ r z õ  
K ö z h a s z n ú  
Egyesület nevében, 
a z  a l á b b i a k b a n  

kívánom tájékoztatni a kedves lakosságot.
Alapszabályunk hosszú évekre kijelölte 
tevékenységi területeinket, így továbbra 
is érvényesül a folyamatosság, a 
rendszeresség: a tárgyi és írásos emlékek 
gyûjtésének bõvítésében. Egyesületünk 
megalakulása óta nyitott, széles 
lehetõségeket biztosítva: minden 
érdeklõdõ felnõtt és gyermek részére, 
tartalmas idõtöltést kínálva. Különösen 
fontos, hogy tagjainknak, pártoló 
tagjainknak személyes kötõdésük van 
településünkhöz. A múlt megismertetése, 
felfedezése, felidézése, a jelenés a jövõ 
gazdagítására ösztönöz. Ezt sugározzák 
az eddig szép számban elkészült, és 
jelenben íródó visszaemlékezések, 
melyek filmszerûen pergetik vissza az 
elmúlt évtizedek, Tétet érintõ történelmi 
eseményeit. Ez csak úgy vált lehetõvé, 
hogy céljaink elérésében nyitott szívekre, 
együttmûködõ Barátokra leltünk 
településünk érdeklõdõ, lelkes lakóiban. 
Miután Egyesületünk 10 éves, szeretném 
megköszönni mindazoknak, akik 
tevékenyen támogatták elképzeléseink 
megvalósulását.
Nagyon szépet ,  nagyon nagyot  
álmodtunk, mely kézzel fogható valóság 
lett, bizonyítva: ha sokan akarják 
ugyanazt a jót, szépet, együtt sikerül a 
nehézségeken felülemelkedni, ha nemes 
célt szolgál.
Az írásos- és tárgyi gyûjtõmunka mellett 
az évek folyamán 51 összejövetelünk 
volt, ahol bemutattuk az elkészült írásos 
anyagot. Az anyaghoz kapcsolódóan 
igyekeztünk kellemes perceket szerezni 
az adott témával kapcsolatban. A 
teljesség igénye nélkül kiemelnék 
néhány emlékezetes rendezvényt:
- „Tét Szentimre-puszta élete és halála” 
témához kapcsolódó események: Tornai 
József író volt vendégünk, találkozóra 
hívtuk meg Szentimre egykori lakóit, a 
p u s z t á n  e g y k o r  á l l o t t  k e r e s z t  
felújításában és a szentelési ünnepségen 
tagjaink szép számmal részt vettek.
- „Néphagyományok Téten” címmel Dr. 
Barsi Ernõ tartott diaképes elõadást, 
felidézve a 70-es években Téten tartott 
zenei, népmûvészeti, hímzõ köri 
programsorozat emlékeit is. A képeken 
tagtársaink közül sokan ismertek 
magukra.
- „Pokvár története” kapcsán 

megtekintettük az felújított kastélyt, Tóth 
Lajosné tagtársunk a vendéglátókat saját 
készítésû szõttesével ajándékozta meg.
- Dr. Laczkovits Emõke néprajzkutató, 
aki gyermekkorában több évig Téten élt, a 
gyûjtõmunkával és a helytörténeti 
gyûjtemény kialakításával kapcsolatban 
adott gyakorlatias útbaigazítást.
- „Betlehem puszta története” alkalmából 
N a g y  F e r e n c ,  G y õ r s z e m e r e  
polgármestere egy festményen mutatta 
meg a régi kastélyt. Vendégünk volt a 
Vagyon család több tagja is, ifj. Vagyon 
István fuvolamûvész az adventi  
idõszakhoz kapcsolódó klasszikus 
mûveket adott elõ.
- „Hali puszta” története adott alkalmat 
arra, hogy meghívjuk Budai Ilona 
népdalénekest, a puszta volt lakója 
c s o d á l a t o s  é n e k h a n g j á v a l  
gyönyörködtette a hallgatóságot, 
miközben erdélyi élményeit osztotta meg 
velünk. Ekkor volt látható Szabó Karola 
népmûvésze t  mes te re  k iá l l í t ása  
szalmafonatokból és fotókból.
 -  „Tét -Szentkút”  tö r téne tének  
ismertetéséhez kapcsolódott Fridli László 
ny. tanár, festõmûvész, egykori szentkúti 
lakos látogatása.
-  „Temploma ink”  meg i smeré se  
kirándulásaink, tanulmányútjaink egyik 
célja. A Rábaközi körutazásunk során 
meglátogattuk az árpási, a mórichidai és a 
rábaszentmiklósi templomot, más 
alkalommal a celldömölki evangélikus, és 
a sümegi katolikus templomot néztük 
meg.
- „Iparosság története” témához 
kapcsolódva Bokodi László a Bokodi órás 
dinasztia történetérõl beszélt.
- A Sajtgyár történetét Vendel Gyula és 
Németh Jenõ, a gyár egykori dolgozói 
ismertették.
- „Zöldmajor” múltjának bemutatása 
mellett megismerhettük a jelent is, 
vendégünk volt az ott mûködõ szociális 
otthon vezetõje.
- Környezetvédelem területén is 
tevékenykedünk, Kiss Lászlóné ny. 
tanárnõ hosszú évek óta figyeli a téti 
gólyákat, és jelentést küld róluk a 
Madártani Egyesületnek. Vendégünk volt 
a Kisalföldi Madártani Egyesület elnöke, 
Balsai Sándor, aki felhívta a figyelmünket 
a védett, veszélyeztetett fajokra. 
Városunk lakói is tudják, hogy gólya 
ügyben kihez kell fordulni. A késõ õsszel 
megjelent gólyával kapcsolatban 40 
telefonhívást kaptak a környezetvédõk 
Tétrõl.
- A Kisfaludy család történetéhez 
kapcsolódott több rendezvényünk is. 

Nagy István fotómûvész diaképes 
elõadásban mutatta be a gyõri Kisfaludy 
utca épületeit. Dr. Nagy Erzsébet 
gyömörei helytörténész Kisfaludy 
Árpád Béláról szóló tanulmányát 
mutatta be. Évrõl-évre aktívan részt 
v e t t ü n k  a  K i s f a l u d y  N a p o k  
rendezvényein. Gyermekek részére 
helytörténeti, néprajzi pályázatokat 
írtunk ki, és „Szép kiejtési” versenyt 
szerveztünk: zsûriztünk, jutalmaztunk.. 
A 2011. februári összejövetelünkön 
„Kisfaludy Károly és családja” címmel 
hangzott el elõadásom, a születésnapi 
évfordulóra emlékezve.
- Vidám délutánt tölthettünk együtt, 
amikor Györgyfy József operaénekes, 
színmûvész elõadásában hallgathattuk 
az  opera-  és  opere t t - i roda lom 
legnépszerûbb bariton áriáit.
-  „ V á r o s u n k é r t ”  e m l é k é r m e t  
alapítottunk, melyet magánszemélyek 
vagy civil szervezetek kaphatnak meg, a 
t a g s á g  s z a v a z a t a i  a l a p j á n .  A 
kitüntetettek: Kiss Lászlóné, Langné 
Balázs Ilona, Tóth Lajosné, Kocsis 
Dénesné, Tûzoltó Egyesület, Polgárõr 
Egyesület,  Vocational Academy 
Alapítvány Európa-háza.
- Egyéb tevékenységeink közül a 
leglátványosabb a város elsõ kültéri 
Betlehemének elkészítése volt, a 
Helytörténeti Gyûjtemény kertjében.  Az 
ötlet Nagy Annától származott, a 
kivitelezésben oroszlánrészt vállalt 
Kereszt Kálmán és Petes Tibor.
-  F e l e l e v e n í t e t t ü k  a  s z ü r e t i  
felvonulásokat, 3 éven keresztül 
szerveztük és f inanszíroztuk a 
rendezvényt ,  melyben a  Roma 
Kisebbségi Önkormányzat és a 
Rábaparti Lovasklub nyújtott segítséget. 
Ezek a nagyszabású programok teljesen 
kimerítették a kasszánkat, a további 
években csak támogatóként tudtunk 
részt venni a szüreti felvonulások anyagi 
feltételeinek biztosításában.
- Kirándulásaink tanulmányút jellegûek 
v o l t a k ,  ö t l e t e k e t  k e r e s t ü n k  a  
helytörténeti gyûjtemény és a szellemi 
ö r ö k s é g v é d e l e m  g y a k o r l a t i  
megvalósításához. Szlovákiában, 
Somorján a tájházat nézhettük meg. A 
S ü m e g  -  Ta p o l c a  ú t v o n a l o n  
megtekintettük Kisfaludy Sándor 
szülõházát és borházát, a püspöki palotát, 
valamint a Batsányi Emlékmúzeumot és 
az Iskolamúzeumot.  Következõ 
kirándulásunkat Hövely - Fertõszéplak 
irányába tervezzük.
- Mûködésünk anyagi forrásai: tagdíjak, 
önkormányzati támogatás, pályázatok, 

10 éves a Hagyományõrzõ Egyesületünk
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magánszemélyek felajánlásai. Kétszer vettünk 
részt a civil szervezetek adventi vásárán, 
amelynek bevételébõl a Helytörténeti  
Gyûjteménybe vásároltunk székeket.
Összejöveteleink, kiállításaink alkalmával 
mindig sok pozitív visszajelzés igazolja, hogy 
érdemes volt és érdemes a jövõben is jó ügyet 
szolgálni: értéket teremteni, megvédeni, 
településünk lakóinak örömére, gazdagítására.
A 2011-es évben tovább gyarapodott már 
meglévõ gazdag gyûjteményünk. A bõség 
zavarában élünk, nagy örömünkre, hetente-
havonta kapunk újabb értékes anyagokat.
Az elmúlt évtizedek okiratai, bizonyítványai, 
oklevelei már rendszerbe foglalva tekinthetõk 
meg. Ebben az évben is igen sok értékes, 
szakmákhoz kapcsolódó tárgyi emléket kaptunk: 
jelentõsebb ezek közül az iparos történeti 
emlékanyag, mely több doboznyi érték.
Legnagyobb örömünkre, kimondhatatlan 
boldogságunkra, talán a végsõ és legméltóbb 
helyére került az Építõipari Szövetkezet 
gondozásából a Helytörténeti Gyûjteménybe a 
„Kisfaludy Károly emlékkiállítás”, melynek 
ünnepélyes megnyitója 2012. február 15-én volt.
A 2011. márciusi összejövetelünkön bemutattuk 
a „Hagyományõrzõ füzetek” II. számát. A 
füzetben megjelent emlékezések szerzõi, 
barátaik örömmel fogadták a méltatást, a szívbéli 
ajánlást. Az ÁMK tanulói igen szép mûsorral 
köszöntötték a megjelenteket.
Várossá nyilvánításunk 10. évfordulójára Tóth 
Vilmos történész munkája nyomán értékes 
adatgyûjtemény jelent meg „Téti életrajzok” 
címmel. 2011. októberi összejövetelünkön 
szeretettel ajánlottam az érdeklõdõk figyelmébe. 
A kevés példányszámból már csak néhány darab 
maradt.
A „Hagyományõrzõ füzetek” III. kötetének 
elõkészítése folyamatban van. Sajtó alá 
rendezését – az elõzõekhez hasonlóan – Kováts 
Zsuzsanna tanárnõ végzi. Ezúton is kérem 
mindazokat, akik szívesen megosztanák 
emlékeiket, és írásukat megjelentetnék 
k i a d v á n y u n k b a n ,  c s a t l a k o z z a n a k  
egyesületünkhöz, jelezzék részvételi  
szándékukat.
Örömmel adtam számot arról, hogy a 2011-es év 
is lehetõséget adott az elkezdett tevékenységünk 
nyugodt, lelkes folytatásához, hogy helytörténeti 
ismereteink kitáruljanak, szélesebbre nyitva 
történelmi múltunk ablakát, hogy azon kitekintve 
messzebbre lássunk a jövõ ismeretlen világába.
Befejezésül az Egyesület nevében ismételten 
megköszönöm a lakosság anyagi, erkölcsi 
támogatását, rendezvényeinken tanúsított 
érdeklõdését. E kis idézettel szeretném kifejezni 
gondolatainkat:
„Ez a kicsi szó: köszönöm
Az Isten virága,
Pazarlóan hintsd magvát
A gyom lepte világba!”
 (Simon András)

Dr. Brandhuber Ferencné
Hagyományõrzõ Egyesület elnöke

M e g r o h a n t á k  a z  e m l é k e k
Dr. Molnár István interneten kereste 
meg azt a helyet, hol anyai 
nagyszülei Illés Ferenc és családja 
emlékét õrzik 2012. január 13-án 
személyesen jött el feleségével 
Judittal, hogy megköszönje a 
H a g y o m á n y õ r z õ  E g y e s ü l e t  
Vezetõségének 2002-ben íródott 
szen t imre i  kas té ly ró l  szó ló  
történetet. Elõkerültek a halványuló 
emlékek, fényképek amik laptopon 
kinagyítva az 1940-50-es éveket 
idézték fel. Szentimrére a rossz 
útviszonyok miatt nem tudtak 
kimenni, pedig nagyon szerettek 
volna, még annak ellenére is, hogy a 
település helyét már csak két feszület 

õrzi.  A nyári viszontlátogatás 
reményében szeretnék pótolni. 
Kamera segítségével magukkal vitték 
Tét nevezetességét a Kisfaludy 
emlékszobro t ,  t emplomoka t ,  
múzeumot, Polgármesteri hivatalt, 
Sokoró szép épületét, az ürgehegyi 
pincéket és a Marcalt. A folyónál 
elõkerült a régi fahíd képe és Tornay 
József író „Marcal titkai” címû írása, 
ami még arról szólt, hogy vize zöldes 
színû, tiszta, forgókkal, kanyarokkal 
tarkított. 
Minden elmúlik mint az álom, elrepül , 
mint a vándormadár, csak az emlék 
marad meg halványan, mint a 
napsugár. Kiss Lászlóné

35 éves osztálytalálkozó Téten
2011 október 22-én a Panzió 
épületében találkoztak az 1976 ban 
végzett A és B osztály egykori tanulói, 
hogy emlékezzenek gyermekkorukra 
az akkori nagyközségre, iskolára 
pedagógusokra.
A találkozó részt vett Dr. Brandhuber 
F e r e n c n é  t a n á r ,  k é s õ b b  
iskolaigazgató. Az A osztályból: 
Barta Gábor, Bognár Jenõ, Borzay 
Attila, Horváth Róbert, Nagy Éva, 
Németh Jenõ, Papp Zita, Szabó 
Gyula, Szabó Tibor. A B osztályból 
Czank Ilona, Horváth Judit, Kiss 
Ferenc, Dr. Lampert Edit, Lévai 
Károly, Varga Károly, Venczel József 
vettek részt az ünnepélyen. Nagy Éva 
és Papp Zita szervezõk neve nem 
ismeretlen a város lakói között. 
Önkéntes munkájukkal (idõsek 
megsegítése, vérvétel) sokat tesznek 
a közösségét. Az 5 évenkénti 
osz tá ly ta lá lkozóka t  i s  nagy  
körültekintéssel szervezik. Az 

o s z t á l y f õ n ö k i  ó r a  e l e j é n  
megemlékeztek azokra, akik nem 
lehettek közöttünk. Horváth Ferenc 
igazgató, Balika Istvánné „A” 
osztályfõnök, osztálytársaikra: 
Bognár Imrére, Drobina Irénre, 
Zámbó Józsefre, Zámbó Zsuzsára. A 
szomorú  emlékezés t  Rendes  
Róbertné tanárnõ, képviselõ tette 
hangulatossá köszöntésével és 
tanítványai mûsorával. A finom 
vacsora után elõkerültek az albumok, 
f é n y k é p e k  g y e r e k e k r õ l ,  
családtagokról. A vidám hangulat 
zenével, tánccal folytatódott. Az 
egybegyûlteknek felemelõ érzés volt, 
hogy találkozhattak, emlékezhettek, 
nosztalgiázhattak. 
Kívánunk nekik még sok 5 évenkénti 
örömteli találkozót. Köszönjük, hogy 
Veletek lehettünk:
Dr. Brandhuber Ferencné és Kiss Lászlóné

Ez a húsvét olyan ünnep,
Bocsánata van a bûnnek
Fönt a hegyen az a Kereszt
Új élet útjára ereszt.

A tél szennyét mind lemosva
Készülõdünk a holnapra,
A pünkösdre, szép pünkösdre,
Lángos csodák jövésére.

Szirmos jövõnk féltve, óva
Készülõdünk még nagyobbra,
El nem érhetõ csodára:
Örökös harmóniára.

Bíró András 

Ez a húsvét

Ez a húsvét olyan ünnep,
fák, virágok megzsendülnek,
mintha húznák-vonnák õket,
oly sebesen, gyorsan nõnek.

Ez a húsvét olyan ünnep,
fiatalok megszédülnek,
összebújnak, sugdolóznak,
szavakból szép jövõt fonnak.

Ez a húsvét olyan ünnep,
Szelek, vizek megperdülnek,
Hol a napfény, hol a zápor
Nyes nagyobb részt a határból.

Ez a húsvét olyan ünnep,
Sírás és bánat, elülnek.
Minden örül, hogy létezhet,
Hogy nagy lélegzetet vehet.
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Tét Város Önkormányzata, a Nyugat-dunántúli Operatív 
Programon (NYDOP) belül meghirdetett „Kis- és mikrotérségi 
oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” tárgyú pályázatán az 
„Oktatási-nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly 
ÁMK Tét városi intézményegységeiben” címû projektje 
285.608.250,-Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesült. Az 
elnyert támogatás a Projekt teljes elszámolható költségének 90 
százaléka, így az önrész 31.734.250,-Ft.
Tét Város Önkormányzata, mint a Téti Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás székhelye, gesztorönkormányzata 
nyújtotta be a pályázatot 2010-ben. Az intézmény fenntartó 
társulás települései: Gyõrszemere, Mórichida és Rábacsécsény, 
Árpás, Rábaszentmiklós, Kisbabot, Mérges. 
A projektben érintett mindkét intézményegység, a téti iskola és a 
téti óvoda esetében problémát jelent az épületek fizikai és 
infokommunikációs akadálymentesítésének megoldatlansága, az 
épületek fizikai állagának folyamatos romlása, ezáltal magas 
üzemeltetési és karbantartási költségek, az oktatás széttagoltsága.
Tét Város önkormányzata a helyi oktatás-nevelést jelenleg 3 
helyszínen biztosítja:
1.Volt járásbíróság 100 éves egészségtelen épületében az alsósok, 
konyha és étterem mûködik.
2.Óvoda (5 csoportos) konyhaüzemmel.
3.Általános iskola felsõ tagozat
A 83. sz. fõút mentén elhelyezkedõ régi, leromlott állagú épület 
tervezõi nyilatkozat alapján gazdaságos felújításra alkalmatlan, az 
ÁNTSZ többször kifogásolta annak egészségtelen mivoltát. Az 
alsósok számára oktatásul szolgáló termek dohosak, levegõjük 
áporodott, kis méretûek, zsúfoltak, egészségtelen környezetet 
jelentenek. Az épületek közül egyik sem közelíthetõ meg 
akadálymentesen, hõtechnikai szempontból nem teljesítik a kor 
követelményeit, elõírásait. A széttagoltság miatt mind 
oktatástechnikai szempontból célszerû, mind gazdasági 
szempontból hatékony, költségtakarékos megoldást jelent az 
épületben folyó oktatási tevékenység megszüntetése és 
átszervezése.
Az általános iskola esetében e meglevõ épület felújítása 
költségvetési korlátok okán nem tervezett. Az épület bõvítésre 
kerül egy kétszintes épületrésszel, bruttó 956 m2 területtel, 
melyben helyet kap 8 db tanterem, aula, egyéni foglalkoztató, 
tanári, akadálymentes mosdók, kiegészítõ helyiségek. 

2Az óvoda bõvítésre kerül bruttó 125 m -en rámpával, étteremmel 
és akadálymentes mosdóval, mely az iskolások étkeztetését 
szolgálja. A konyhaüzem a HACCP követelményeinek 
megfelelõen felújításra és átalakításra kerül, mely intézményi 
szinten nem jelent kapacitásbõvítést. Emellett a tetõszerkezet 
felújítása és homlokzati hõszigetelés tervezett, melynek révén az 
épület energiatanúsítványt szerez.
A sikeres elõkészítõ munka eredményeként tervezetten 2012. 
április 9-én kerülhet sor a kivitelezõi szerzõdés aláírására, így 
megkezdõdhetnek a beruházási munkálatok, amelyek befejezési 
határideje az óvodai étkezõ és konyha esetében 2012. augusztus 10., 
az egyéb munkálatok tekintetében 2012. október 31.

Hegedüsné Mészáros Nóra projektmenedzser 

Tájékoztató az iskolai beruházásról Kisfaludy Napok 2012. 

Sajátos nevelési igényû (tanulásban akadályozott, 
részképesség zavaros, autista) tanulók vetélkedõi
A versenyekre 10  településrõl, 55  tanuló nevezett:
- rajzpályázat 10 fõ, - szépírás 28 fõ, matematika 14 fõ, vers- 
és prózamondó verseny 36 fõ,
A gyermekek közül többen részt vettek 2, sõt 3 vetélkedõn is.
Helyezések:
Rajzpályázat: 1-4. osztály, I Pádár Gábor 1.o. Gyõrszemere, 
II. Tóth Viktor 4.o. Szany, III.  Szabó Rebeka 4.o. Szany.
5-8.osztály: I.  Pardavi Anikó 8.o. Nyúl, II. Pardavi Balázs 
5.o. Écs, III. Greznár Vanessza 7.o. Szany.
Szépírás: 2-4. osztály: I.  Németh Regina 3.o. Beled, III. 
Sturm Kiara 3.o. Nyúl.
Különdíj: Mahál Tamás 2.o. Nyúl.
2-4. osztály: I.  Pongrácz Brigitta 4.o. Tét, II. Szabó Viktória 
4.o. Tét.
Különdíj: Gõgös Tamás 3.o. Tét.
5-6. osztály: I. Ezres Krisztina 6.o. Tét, II.  Trautmann Mária 
5.o. Gyõrszemere.
Különdíj: Horváth Dávid 6.o. Tét.
7-8. osztály: I. Nyári Szimonetta 7.o. Tét, Pongrácz Zsanett 
8.o. Tét, II. Pokker Xénia 7.o. Nagyszentjános, III.  Szédelyi 
Gréta 8.o. Töltéstava.
Különdíj: Pongrácz Éva 8.o. Tét, Fekete Roland 8.o. Tét.
Matematika: 3-4. osztály: I.  Izsa Krisztina 3.o. Gyömöre, II. 
Dominek Levente 3.o. Beled, III. Farkas Richárd 4.o. 
Gyömöre.
Különdíj: Borszéki Milán 4.o. Nagyszentjános, Vigh 
Szabina 4.o. Kajárpéc.
5-6. osztály: I. Borszéki Márton 6.o. Nagyszentjános, II. 
Rózsa Patrik 5.o. Töltéstava, III. Kuglics Márton 5.o. Szany.
Különdíj: Horváth Dávid 6.o. Tét, Takács Zoltán 5.o. Tét, 
Dominik Edward 6.o. Beled.
7-8. osztály: I. Borszéki István 7.o. Nagyszentjános, II. 
Pongrácz Zsanett 8.o. Tét.
Vers- és prózamondó verseny: 1-2. osztály, I. Mahál Tamás 
2.o. Nyúl, II. Kovács Erik 2.o. Mórichida, III. Pár Szabolcs 
2.o. Nyúl.
Különdíj: Pádár Gábor 1.o. Gyõrszemere, Nyári Elena 2.o. 
Tét.
3-4. osztály:I. Grúber Adrienn 4.o. Gyömöre, II. Soltész 
Eszter 3.o. Tét, III. Mohai Áron 3.o. Tét.
Különdíj: Vigh Szabina 4.o. Kajárpéc, Szabó Gabriella 4.o. 
Tét.
5-6. osztály: I. Németh Viktória 5.o. Beled, II. Nyári Elizabet 
5.o. Tét, III. Fekete Gyula 6.o. Tét.
Különdíj: Gombás Hajnalka 6.o. Gyömöre.
7-8. osztály:I. Berki Zoltán 8.o. Gyõrszemere, II. Greznár 
Vanessza 7.o. Szany, III. Fekete Zsanett 8.o. Tét, Pongrácz 
Éva 8.o. Tét.
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 csoport felújítása
„Hej óvoda, óvoda,
De fényes az ablaka,
De tágas az ajtaja,
De szép tiszta
minden terme,
Zsibong a sok gyerek benne;
Olyan, mint egy kacsalábon
forgó, ékes palota.”
A téti óvodában a Katica csoportos szülõk példátlan 
összefogásról tettek tanúbizonyságot. A téli szünet elõtt 
elhatározták, hogy felújítják a csoportszobát. Gyûjtést kezdtek 
a szülõk körében. Volt aki pénzzel, volt aki munkájával 
segítette a terv megvalósítását. Néhány lelkes szülõ körbejárta 
a várost, támogatókat keresve. Nagyon örültünk, hogy ilyen 
nemes cél érdekében sokan segítettek. Sor került a terem 
kifestésére, a két csoportszoba közötti falrész beépítésére, a 
parketta csiszolására és lakkozására. A szülõk lefestették a 
székeket. Ablakainkra szép függönyök kerültek. Szemet 
gyönyörködtetõ, új polcrendszer készült a játékok, autók 
tárolására. A székekre párnákat varrattak, hogy kényelmesebb 
legyen a gyerekek számára. A végeredmény szívet melengetõ 
lett. A szép, tiszta esztétikus környezetet boldogan vették 
birtokukba a Katicás gyerekek. Örülünk, hogy a szülõk és 
támogatóink jóvoltából, ilyen szép környezetben folytathatjuk 
nevelõmunkánkat.
Támogatóink: Katica csoportos szülõk, szülõi munkaközösség, 
Szalai Norbert, Goda Gábor, Paár Sándor, Soós és Soós 
Iparc ikk bol t ,  Tét i  Tüzép,  Fehér  Gábor,  Tét i  
Takarékszövetkezet, Pedró Pékség, Kínai Bolt, Borsó Viola, 
Hujber Attila, Sallai József.

Nagyon szépen köszönjük! Katicás gyerekek és a felnõttek.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Téti Csoportja

Ebben az egyre nehezebben élhetõ világban, szükségesek az 
olyan szolgálatok, amelyek gyûjtéseket szerveznek s így 
próbálnak meg segíteni a rászoruló embereken.
Ilyen pl. a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Téti Csoportja is.
Az elmúlt évben pár jelentõsebb esemény, amelyben részt 
vehettünk:
- Kisfaludy Napokon részvétel, Húsvéti csere-bere az alsó 
tagozatos gyerekeknek (7. éve).
- Tét Várossá válásának X. évfordulóján, a kézmûves 
sátorban nagyon sok ügyes kezû gyerek és felnõtt töltött velünk 
hosszabb-rövidebb idõt.
A kicsik cukorkát kaptak, egy vállalkozó adománya 
segítségével. 
- Rajzverseny az alsó tagozatos iskolában, karácsony elõtti 
csere-bere az alsó tagozatos iskolában.
- Karácsonyi ajándékmûsor az általános iskolások 
segítségével az idõsek napközi otthonában, ajándékozással 
egybekötve.
- Adni Öröm akció segítségével, ebben az évben is megkaptuk 
egy teljes napra az adománygyûjtés lehetõségét az ÁRKÁD 
/SPÁR/-ban.
- Egész évben folyamatos a ruhaosztás, egyéb adományok 
ajándékozása, melyet a csoport önállóan mûködõ Támogató 
Szolgálata végez el. 
(Ez úgy mûködik, hogy az önkéntes csoportnak is és a Támogató 
Sz.-nak is vannak adományozói, ezt mi az önkéntes csoport 
átadjuk a Támogató Sz-nak, és õk osztják ki, mert õk napi 
kapcsolatban vannak az ellátottakkal is és a rászorulókkal is.)
- Karácsony elõtt élelmiszer adományok osztása a rászorulók 
részére.
Sajnos, egyre kevesebb az adomány, amelyet aztán tovább 
adhatnánk. Ezért kérem, hogy aki olvassa és lehetõsége van rá, 
a jó minõségû, de még használható (kimosott), gyermek és 
felnõtt ruhákat ne dobják ki, valaki még örülhet neki. Segítsünk 
egymáson, és segítsenek a gyûjtésben, hogy mi tovább 
adhassuk a rászoruló családoknak. 
Hálás köszönettel és tisztelettel: B. Nagy Éva csoportvezetõ

A Kisfaludy Károly Emlékkiállítás és a 
Helytörténeti Gyûjtemény nyitva tartása 

csütörtökön 14-17 óráig,
egyéb idõpontokban is látogatható a

20/324-6907-es telefonszámon történõ 
egyeztetés alapján.

Langné Balázs Ilona

FigyelemFigyelemFigyelem
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Nagy sikerrel került megrendezésre 2012. 02. 24-én Magyar 
Gyermekmentõ Alapítvány munkatársainak elsõsegélynyújtó 
tanfolyama. Mintegy 90-en gyûltek össze Tétrõl és a környezõ 
településekrõl, még Gyõrbõl is érkeztek érdeklõdõk. Dr. 

Hartmann Ágnes a gyõri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 
Gyermek Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályának 
orvosa és Doroszlai Richárd mentõ szakápoló, a Magyar 
Gyermekmentõ Alapítvány titkára kimerítõ elméleti és 
gyakorlati tudással ruházta fel a résztvevõket. Idõt szántak 
számos tévhit felszámolására, praktikus és közérthetõ módon 
vázolták a teendõket a leggyakoribb gyermekeket érintõ 
vészhelyzetek esetére. A hallgatóságnak lehetõsége volt 
feltenni kérdéseit, és az elõadás végén a gyakorlatban 
kipróbálni az újraélesztés lényeges mozzanatait.
Néhány fontos téma és információ a teljesség igénye nélkül:
Balesetek, törés, magasból leesés
- A sérültet lehetõség szerint ne mozgassuk, csak ha ez 
feltétlenül szükséges. 
- Helyezzük nyugalomba, és óvjuk a kihûléstõl: takarjuk be 
pokróccal, vagy hõvisszaverõ fóliával.
- A korábban megszokott sínezés helyett a sérült végtagot 
helyezzük nyugalomba (óvatosan támasszuk meg, vagy a kart 
engedjük a sérültnek magának tartani). Fájdalomcsillapításként 
hideg vizes borogatást, vagy jegelést alkalmazzunk 
(legalkalmasabb a konyharuhába csavart fagyasztott zöldborsó: 
jól formázható, nem nehéz, jól ráfektethetõ a sérült területre). 
Mérgezések
- Legfontosabb feladatunk, amit nem lehet elégszer 
hangsúlyozni, a megelõzés: soha ne öntsünk emberi 
fogyasztásra szánt ital üvegébe mérgezõ anyagot, azokat 
mindig gondosan zárjuk el a gyerekek elõl!
- Helyezzük nyugalomba a sérültet, ellenõrizzük az 
életjelenségeit, de NE HÁNYTASSUK MEG!
- Hívjunk mentõt!
- Ha tanácstalanok vagyunk, kérjünk felvilágosítást a Heim Pál 
Gyermekkórház Toxikológiai és Belgyógyászati osztályán a 
06-1/333-50-79-es telefonszámon.
- Mindenképpen tegyük el a mérgezést okozó anyagot, mert 
nagyon nagymértékben megkönnyíti a gyógyítók munkáját. 
Fontos tudni mikor, és mennyit fogyasztott belõle a gyermek.
Vérzéscsillapítás
- A korábbi besorolástól (artériás-, vénás-, hajszáleres-, stb. 
vérzés) eltérõen két kategóriát különböztetünk meg: a kis erejû 
és nagy erejû vérzést.
- Kis erejû vérzés ellátása: a sebkörnyék tisztítása, majd steril 
kötszerrel fedése (ragtapasz, steril géz)
- Nagy erejû vérzés ellátása: a sérült testrész megemelése 
(végtagok esetén), valamint a sebre összegöngyölt steril géz 

szorítása, a mentõk értesítése.
Lázcsillapítás
- A hõemelkedés és a láz a szervezet védekezõ mechanizmusa 
az õt megtámadó kórokozók ellen. Ezért csak a valódi lázat (38 
°C felett) kell csillapítani. A magas láz azonban szinte egyik 
pillanatról a másikra kialakulhat.
- Az azonos hatóanyagú lázcsillapítót 6 óránként szabad 
ismételten alkalmazni. Ha ezen idõn belül ismét lázassá válik a 
gyermekük, másik hatóanyagú lázcsillapító adható. 
VIGYÁZAT! A más gyógyszernév még nem jelent más 
hatóanyagot! Ha bizonytalan, kérjen tanácsot! A lázcsillapító 
beadása után 1 órával a lázat vissza kell mérni!
- Magas láz esetén a gyógyszeres lázcsillapítást ki kell 
egészíteni a fizikai hûtéssel: hûtõborogatás a TELJES 
TÖRZSRE; vagy hûtõfürdõ (NEM HIDEG VÍZBEN) 
formájában.
- Gondoskodjunk az állandó folyadékpótlásról!
- A több napig fennálló láz nem ok a mentõhívásra, de ha a 
gyermek hirtelen aluszékonnyá, szokatlanul bágyadttá válna, 
vagy a kiszáradás egyéb tüneteit észleljük (acetonos lehelet, 
vagy lepedékes nyelv), feltétlenül hívjunk segítséget!
- Lázgörcs esetén kezdjünk erélyes lázcsillapítást. Elsõ 
lázgörcs esetén hívjunk azonnal segítséget. Ezután a kórházi 

kivizsgálást követõen ellátják a szülõket a megfelelõ 
tanácsokkal, valamint az alkalmazható görcsoldó gyógyszerrel. 
Az újabb kutatások azt igazolták, hogy a hõemelkedés alatt 
elkezdett lázcsillapítás nem csökkenti a lázgörcs gyakoriságát, 
azonban az sem biztos, hogy minden lázas állapot görccsel fog 
szövõdni.
Égés
- Akárcsak a mérgezés esetén, az égésnél is (ideértve a napégést 
is) a megelõzés az igazán hatékony „kezelés”.
- Az égés a hõhatás megszûnése után is továbbterjed a mélyebb 
szövetek felé (Különösen a végtagok körkörös égése veszélyes 
emiatt!), ezért azonnal gondoskodni kell a megfelelõ hûtésrõl: 
az égett területet folyó hideg víz alá célszerû tartani a mentõk 
megérkezéséig. 
- Az ellátás szempontjából fontos az égés kiterjedésének 
meghatározása, erre a mentõ diszpécsere is rá fog kérdezni. 
Általánosságban elmondható, hogy egy tenyérnyi felület a test 
1 %-a (természetesen mindenkinek a saját tenyerével mérve).
- Amennyiben könnyen kivitelezhetõ, távolítsuk el a sebbõl a 
ruházatot, ékszereket. Azonban, ha ez a seb további mélyülését, 
vagy felszakadását okozza, helyesebb, ha nem erõszakoljuk. 
- Semmiféle vegyszert, hintõport, kenõcsöt ne kenjünk az égett 
sebre, kivéve a speciálisan erre a célra kifejlesztett zselét 
(Water-Jel), vagy azzal bevont kötszert. Ez helyettesíti a hûtést, 
fájdalomcsillapító hatású, megakadályozza a seb 

2012. tavasz

Csecsemõ és gyermek elsõsegélynyújtás elõadás szülõknekCsecsemõ és gyermek elsõsegélynyújtás elõadás szülõknek



Szülõföldem l Téti Híradó 11

Az iskolában már több alkalommal tartottunk 
projektnapot, ennek ellenére biztosan nem tudja 
mindenki, mit takar pontosan ez a fogalom.
A projektnapok mindig egy adott téma köré 
szervezõdnek. A témát sokféle módszerrel, különbözõ 
tevékenységformákban dolgozzuk fel. Ez a munka 
alapos felkészülést kíván tanártól és diáktól egyaránt. 
Legutóbb 1848. március 15.-re emlékeztünk. Errõl az 
ötödik osztályosok írtak beszámolót, íme néhány részlet:
"Szombaton az 1848-49-es forradalomra emlékeztünk. 
Az osztályfõnökünk ezzel kapcsolatos feladatokat hozott. 
Csoportokban dolgoztunk. Nagyon jól éreztük magunkat, 
és sokat tanultunk a vetélkedõ során." 
"Megkaptuk a feladatokat, volt közöttük keresztrejtvény, 
totó, puzzle, kokárdakészítés, verselés, éneklés. Mi 
lettünk az elsõk!"
"Csoportokban dolgoztunk délelõtt. Rengeteg játékos 
feladat megoldása várt ránk. Nagyon jól szórakoztunk, 
ráadásul még sokat tanultunk is."
"A verseny után átmentünk a kultúrházba, meghallgattuk 
a zenekar hangversenyét. Sok jó számot hallottunk, de 
nekem különösen a Klapka-induló tetszett."
"Végül elindultunk a Mûvelõdési Házba, a 
hangversenyre. Talán ezt élveztük a legjobban. Nagyon 
sok szép dalt játszottak, közülük sokat ismertünk, így az 

éneklés sem maradt el. Közben információkat is kaptunk 
a forradalomról. Nekem legjobban a Nemzeti dal 
megzenésített változata tetszett."
"Én nagyon izgultam, mert verset mondtam, és ezt meg 
kellett tanítanom az egész iskolával. Amikor elmondtam, 
kicsik és nagyok ismételték utánam, igen jó volt."
"Büszkék voltunk néhány osztálytársunkra, mert szólót 
fújtak. Óriási élményt nyújtott ez a koncert!"
A gyerekek beszámolói azt bizonyítják, hogy mindenki 
sok élménnyel, ismerettel gazdagodott, és nem töltöttük 
haszontalanul a napot.
Szabó Hajnalka tanár, Farkas Viktória, Garai Gergely, 
Horváth Zsolt, Kovács Alexandra, Somlai Adél, Tóth 
Eszter 5. osztályos tanulók

elfertõzõdését, valamint a seben keresztül történõ folyadékvesztést.
Mentõhívás
- Minden területrõl célszerû a 104-es hívószámot hívni (a 112 helyett), 
ami közvetlenül a mentõszolgálathoz fut be.
- Mindig várjuk meg a diszpécser bejelentkezését!
- A felvevõ kérésére érthetõen adjuk meg a nevünket, és a 
telefonszámunkat, amin visszahívhatnak.

- A hívás helyének megadásakor segítség a kiérkezõ mentõsöknek, ha 
1 – 1 jól észrevehetõ vonatkozási pontot is adunk (pl.: a CBA mellett 
jobbra), de a magyarázat ne legyen túl hosszú.
- A feltett kérdésekre rövid és pontos válaszokat adjunk.
- Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy mentõre van szükség, 
tanácsot is kérhetünk erre vonatkozóan a diszpécsertõl.
- Ha olyan súlyos a helyzet, hogy folyamatos vezetésre van szükség a 
segítség megérkezéséig (pl.: újraélesztést kell végezni), a diszpécser 
vonalban marad, és szóbeli utasításokkal segít minket, akár a mentõ 
kiérkezéséig. Ezért mindig várjuk meg, amíg a mentõszolgálat 
munkatársa fejezi be a beszélgetést, általában „küldjük a segítséget!”, 
vagy hasonló mondat kíséretében.
Természetesen a lap terjedelme és a téma sokszínûsége nem teszi 
lehetõvé, hogy minden témát, és azon belül minden részletet sorra 
vegyünk. Ezért mindenkit bíztatok – a résztvevõk és a 
Gyermekmentõk munkatársainak nevében is – hogy honlapjukon 
(www.mgya.org) kövessék nyomon a feltöltött oktató anyagokat, a 
soron következõ tanfolyamokat, és lehetõség szerint vegyenek részt az 
oktatáson, hiszen mind a laikusok, mind a szakmabeliek számára 
komoly segítséget és mindig új ismereteket ad.
Az alapítványról: Magyar Gyermekmentõ Alapítvány egy kiemelten 
közhasznú alapítvány, mely az Országos Mentõszolgálattal (OMSZ) 
szorosan együttmûködve, de állami támogatás nélkül végzi 
tevékenységét, adományokból, pályázatokon elnyert támogatásokból 
tartják el magukat. Doroszlai Richárd szerint talán jobb így, „ingyen” 
dolgozni, hiszen így ez a feladat megmarad az érdek nélküli, 
lelkesedésbõl végzett szolgálatnak.
A gyermek mentõorvosi kocsik (gyermek MOK) kórházakhoz rendelt, 
rohamfelszereléssel ellátott személyautók, melyeket az OMSZ irányít. 
A kocsival gyermek ellátásban járatos orvos és szakápoló érkezik a 
helyszínre, a betegszállítást az OMSZ végzi. Jelenleg Budapesten, 
Gyõrben, Pécsett és a Balaton környékén teljesítenek szolgálatot.
Köszönetnyilvánítás: Köszönetet mondok a Gyermekmentõ 
Alapítványnak kiemelkedõ munkájukért, és hogy idõt szántak az 
oktatásunkra. Deák Ágota lelkész asszonynak, hogy felhívta a 
figyelmemet erre a lehetõségre. Kántor Antal kanonok úrnak, a 
székekért, asztalokért. A KKÁMK óvodájának a helyiség 
biztosításáért. Az óvodának és a Téti Kistérség SÖTT-nek a 
vendéglátásért. Mindazoknak, akik fizikai munkájukkal és lelki 
támogatásukkal elõsegítették a rendezvény létrejöttét!

Somogyiné Müller Mónika, védõnõ

2012. tavasz

Projekt nap az iskolában
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Figyelem!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 

VÁROSNAP
2012. július 14-én lesz.

Tét Város Önkormányzat Képviselõ-
testületének határozata alapján idéntõl a 

városnap július közepén kerül 
megrendezésre.

Kérjük tervezzék pihenésüket, szórakozási 
szándékukat e dátumot figyelembe véve.

A pontos programot június közepén 
plakáton, képújságon, a Városi Könyvtár és  

Tét Város Önkormányzatának honlapján 
ismertetjük.

TétTét

A II. Téti Babacikk börze 
2012 .03 .10-én  szombaton  
délelõtt zajlott a megszokott 
h e l y s z í n e n :  T é t e n ,  a  
Sportcsarnokban, azonban a 
kínálatot a többféle méretû ruha, 
c i p õ ,  j á t é k ,  b a b a k o c s i ,  
testvérfellépõ, etetõszék  mellett 
felnõttruha is bõvítette. Bár a 
felnõtt ruhákat a „mi, anyukák 
által hirtelen felindulásból 
megvett, de aztán még sem áll 
jól” kategóriájú ruhák cseréje 
jelentette leginkább, tehát a 
h a n g s ú l y  i s m é t  
GYERMEKEINKEN volt. A 
környékbeli árusok többsége 
szerint megérte eljönni, még ha 
viszonylag kevés is volt a 
vásárló-vagy a sportcsarnok 
gigantikus mérete miatt kevésnek 
tûnt- ha másért nem, mert õk is 
beszerezték a tavaszi ruhatár egy 
részét a gyereknek.
Tudom, hogy ez a börze 

viszonylag kevés 
e m b e r t  v o n z ,  a  
többség szívesebben 
tö l t i  a  s zomba t  
délelõttjét a Tesco-
ban vagy a kínai 
boltban. Ki itt- ki ott 
t a l á l j a  m e g  a  
számítását .  Nem 
vagyunk egyformák 
és éppen így kerek a 
világ!
Azonban azoknak, 
akiket érdekelnek a 
kisgyerekes holmik, 

képzések és programok ajánlom 
f i g y e l m é b e  h o n l a p u n k a t :  
www.tengergyerek.hu
Ezúton mondok köszönetet 
mindenkinek, aki a szervezésben 
és lebonyolításban segítségemre 
volt. A terembérletbõl származó 
bevételt jótékony célra- az óvodai 
kültéri játékok fejlesztésére 
ajánlottuk. K. Töreki Réka
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