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„Ne félj, mert megváltottalak...”
Húsvéti gondolatok

Szeretem az ünnepeket. 
M i n d e n  o l y a n  
a l k a l m a t ,  a m i  
lehetőséget ad arra, 
hogy egy-egy rövidebb 
vagy akár hosszabb 
időre kiszakadjunk a 
h é t k ö z n a p o k  

forgatagából, kicsit megálljunk és a fontos dolgokra 
figyeljünk. Igaz, hogy ezeken az ünnepeken nagyrészt 
végig dolgozom, mégis, minden évben várom a 
karácsonyt, a húsvétot, a pünkösdöt. Mert ezek a napok 
különlegesek. 
Igaz az is, hogy mivel Boróka 5 éves, minden ilyen 
ünnepben meg kell találni azokat a mozzanatokat, 
amik számára is érdekesek és majd később, nagyobb 
korában is fontosak lehetnek. Szeretem a vidámságot, 
a játékot, ami ezeket az ünnepeket jellemzi. 
Most, húsvét közeleg. Tojások, locsolkodás, nyuszik 
és egyéb jellemzők által megjegyzett ünnep. Sokan 
talán már azt sem tudják, hogy mi a Húsvéti Ünnep 
lényege, mondanivalója: nagypéntek Jézus 
keresz tha lá la  és  Húsvé t  Vasárnap  Jézus  
feltámadásának napja.
Számomra különleges ünnep, mert ebben (is) 
megjelenik Isten embert féltő szeretete és nagy 
kegyelme. Épp ezért is választottam Ézsaiás próféta 
könyvéből a gondolatokat: „Ne félj, mert 
megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! 
Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, ha folyókon, azok 
nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz 
meg, a láng nem éget meg.” - Ézsaiás 43,1b-2. 
Húsvét a megerősödés ideje. Lelki töltekezés. 
Bűnbánat és bűnbocsánat. Vég és mégis kezdet. Halál 
és mégis élet. Húsvét küzdelem és vereség és végső 
győzelem. Húsvét mindaz, ami a mi életünk. Benne 
van minden, ami ránk, emberekre jellemző, ami 
meghatároz, amitől félünk, amire vágyunk, ami fontos. 
Benne van a közösség fontossága: Jézus és tanítványai 
az utolsó vacsora asztalánál. Az ő együttlétük, 
beszélgetésük olyan közösség, amire mi emberek is 
vágyunk: szeretet közösség. Ugyanakkor teljes 
közösség és elfogadás az Atya részéről: Jézus testében 
és vérében a tökéletes kapcsolat lehetősége. Jézus teste 
és vére: közösség, bűnbocsánat, öröm és élet. A 
felszabadultság, hogy elfogad és szeret az Isten, 
akármilyen is vagyok, akármilyen is az életem, és az én 
életemben akar benne lenni áldásával és szeretetével. 
Benne van az emberi mélység minden fájdalma. 
Minden igazságtalanság és jogtalanság, ami nekünk 
fáj, ami minket ér. Nagypéntek tragédiája, Jézus halála 
ezt hordozza. Valaki, aki soha semmi rosszat nem tett, 
aki mindig szeretett, gyógyított, segített az embereken 
véres és fájdalmas halált halt. Mások bűneiért 
szenvedett, mások vétkei miatt halt meg. Az 
enyémekért és mindenki bűneiért. Helyettem 

szenvedett. Mélyre süllyedt, pedig nem kellett volna, 
nem volt neki kötelező. Azért vállalta, hogy átélje az 
emberi élet legnagyobb mélységeit, bánatát és 
fájdalmát, és végül legyőzze mindazt. Az ember sok 
rosszat tesz. Akarva, akaratlanul, véletlenül vagy 
szándékosan, de bűnöket követ el. És bár nem 
szeretjük kimondani, vállalni, de belül mégis tudjuk 
és érezzük: bűn, amit teszek, amit mondok, amit 
gondolok. Önző az ember, a maga hasznát nézi és 
nehezen mond le arról a másik javára. Megbántja 
azokat, akiket szeret és nem figyel oda a másikra... 
Van bűn a világban és bennünk, és ezt nem tudjuk 
megváltoztatni. De nagypéntek óta van valódi 
bűnbocsánat: ez a tiszta lap. Mert Isten, az egyetlen, 
képes felejteni. Amit Jézus mondott az előtte 
térdeplő bűnös asszonynak nagypénteken az egész 
világé lett. Az enyém is! „Én sem ítéllek el. Menj el 
és többé ne vétkezz!” Ezt csak Isten tudja adni 
nekünk. És erre mindennél nagyobb szükségünk 
van. Arra a hitre, hogy lehet újat kezdeni, hogy a 
mélyből is fel lehet állni, hogy van tovább akkor is, 
amikor az emberileg lehetetlennek látszik. Van 
bűnbocsánat!
Húsvét vasárnap pedig a teljes öröm ünnepe. A 
győzelem napja. Kedves énekem: Győzelmet vettél, 
ó, Feltámadott, dicsőséggel fényes a diadalod.” 
Krisztus győzött. Legyőzte a bűnt, a halált és új 
életre támadt. Ez pedig nekünk, gyarló embereknek 
is győzelmet és új életet jelent. Jelent örök életet is, 
halálon túli jövőt és boldogságot, de jelent erőt a 
mindennapokban. 
Keresztény évünk ünnepei épp ezért olyan fontosak. 
Belőlük a hétköznapokhoz merítünk erőt, és általuk 
elhihetjük, hogy lehet másképp, hogy van esélyünk 
megváltozni, jobbnak lenni, jobban élni. Van 
esélyünk újat kezdeni, szeretni, törődni, odafigyelni. 
Mert ehhez kapunk erőt. Épp ez a lényeg: Isten nem 
valami elvont, távoli erő, aki néha lenéz a földre és 
nézi teremtményeit, hanem olyan Isten, aki velünk 
akar lenni, benne életünk közepében, a 
történésekben, a sodrásban. Azért, hogy megtartson. 
H o g y  k i h ú z z o n ,  h a  
s ü l l y e d ü n k ,  h o g y  
megmentsen, ha fulladunk. 
Ezt próbálja elmondani 
nekünk minden ünnepben! 
Ne féljünk, mert hozzá 
t a r t o z u n k ,  g y e r m e k e i  
vagyunk! Engedjük hát neki, 
hogy  va lóban  Atyánk  
legyen, és megadja, amit 
szeretne, amire szükségünk 
van: áldást, erőt, örömet, 
bűnbocsánatot, győzelmet  
ÉLETET. 
  Deák Ágota  evangélikus  lelkész
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Nagy Balázs színész a Győri Nemzeti 
Színház tagja volt a vendégünk

2013. február 8-án farsang idejében 
telt házzal fogadta Nagy Balázs 
színészt és Kertes Annát a téti 
közönség. A nézőtéren minden 
korosztály képviseltette magát. A 
Hagyományőrző-, az Egyedülállók-
, az Életet az éveknek Egyesületek, 
az iskola tanárai, tanulói a város 
l a k ó i  é s  m é g  a  k ö r n y e z ő  
t e l e p ü l é s e k r ő l  i s  é r k e z t e k  
vendégek. 
A színész szórólapokon megjelent képe ismerős volt a színházba 
járóknak és a 2011-es városnapi ünnepélyről, azért érdeklődéssel 
várták. A siker nem maradt el. Balázs versekkel, énekekkel tette 
hangulatossá a műsort Kertes Anna zenei kíséretével. Elmondta 
magáról, hogy a fővárosban nőtt fel és hogy hogyan került Győrbe 
és, hogy most éppen a János vitéz főszerepében láthatja a közönség 
márciustól. Erre az előadásra szíves szavakkal hívta meg a 
jelenlévőket a Győri Nemzeti Színházba. A jó hangulatú színes 
színvonalas előadást Dr. Brandhuber Ferencné és Boros Zoltán 
köszönte meg nagy taps kíséretében. 
A műsort a Rábaközi TV is felvette és a kábel TV-vel rendelkezők 
láthatták is. Köszönjük Horváth Magdolna, Rendes Róbertné 
képviselőasszonyok és Giczi Sándorné szervező munkáját. 
Köszönjük a művelődési ház  vezetőjének Vámosiné Marikának és 
és a könyvtár vezetőjének Katona Szabolcsnak, hogy a 
szórakoztató délután szervezésében és lebonyolításában 
segítettek.  A Hagyományőrző Egyesület nevében:
      Kiss Lászlóné
 
Mint a beharangozókban, plakátokon is írtuk: ez az előadás Kiss Lászlóné, Ilonka 
néni nélkül nem jöhetett volna létre. Ő volt az, aki a megálmodója és kivitelezője volt 
ennek a színvonalas zenés műsornak. Az egyesületek és a többiek is segítői voltak 
ebben.     Köszönjük Ilonka néni!  a szerkesztők

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Téti Csoportja lehetőséget 
kapott, hogy Liechtensteinben tölthessen 3 hetet januárban, 16 
kisgyermekkel és 4 felnőtt kísérővel a gyermekparadicsomban. 
Felejthetetlen volt számunkra, reméljük, hogy a gyerekekben is 
nagyon sok élmény megmarad. Maga a vonat, az éjszakai utazás, 
a havas hegyek-völgyek rajzolata a sötétségben. A megérkezés 
pillanata, vendéglátóink kedvessége, a hihetetlen mennyiségű 
játék látványa. Meglepetések végtelen sorozata kápráztatott el 
bennünket. Számtalanszor a könnyeink között örültünk a kicsik 
boldogságának. Névre szóló nagy táska, benne, ami van, az 
tényleg mind az övék. A hercegnő közvetlensége, mindenkinek 
nagyon tetszett. A kastély hatalmas falai, a fővárosi utcáról nézve 
a hegy oldalában elérhetetlennek tűnt, aztán már ott is voltunk 
bent, vendégségben. Nagy tiszteletet érdemel ez a csodás dolog, 
amely már évtizedek óta támogatja rászoruló gyermekek 
családját azzal, hogy vendégül látják a gyermekeket. Ott minden 
a gyermekekért történik, körülöttük forog.
Nagyon szerencsések azok, akik ott lakhattak Schaanban 3 hétig, 
és a házból kilépve, 10 m-re, egy 350 m-es szánkópályán találták 
magukat. Belekóstolhattak a heti 1 óra uszodai vagy éppen a 
legmodernebb tornatermi oktatásba. Sétálhattak a Rajna mentén 
Liechtensteinben majd a hídon átkelve a svájci oldalon vissza. 
Órákig tartó gyaloglás a hóesésben, de senki nem volt fáradt, 
nem fázott, csak gyűjthette az újabb élményeket. A malbuni 
havasokat, biztos nem felejtik el, mert nálunk ilyen magas 
hegyeket nem láthatnak. A tv nem hiányzott egyszer sem. Annyi 
mindennel el tudták magukat foglalni, hogy még azon sem volt 
vita, ki mivel játsszon, mert annyi minden jó adatott ebben a 
három hétben.
 Hálás köszönetünk mind azoknak, akik lehetővé tették, hogy 
elmehessünk. Többek között, Dr.Báthyné Györgyinek, 
Bábiczky Péternek és a Liechtenstein-i vendéglátóinknak. 16 
kisgyermek és a négy kísérő nevében: 
   B.Nagy Éva  a téti csoport vezetője

Liechtensteinben voltunk

Meghívó

Kereszt Kálmán 

emlékest

2013. április 14. (vasárnap) 

16:00 órai kezdettel

a 

Művelődési Házban
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Kisfaludy Napok eredményei 2013
Rajzpályázat: 1-2. osztály: I. Sárközi Mónika 2. osztály 
Győrszemere, II. Csizmazia Alexandra 2. osztály Tét, III. Pálfi Virág 
1. osztály Tét-
3-4. osztály: I. Horváth Réka 4. osztály Győrszemere, II. Németh 
Virág 4. osztály Rábacsécsény, III. Varga Réka 3.osztály Tét.
5-6. osztály: I. Tatár Dzsesszika 6. osztály Győr Fundamenta, I. 
Gőgös Klaudia 6. osztály Tét, II. Székely Patrik 5. osztály 
Győrszemere, III. Tóth Bettina 6. osztály Rábacsécsény.
7-8. osztály: I. Gill Blanka 7. osztály Győr Fundamenta, I. Molnár 
Barbara 7. osztály Tét, II. Török Dzsesszika 7. osztály Tét, II. Stern 
Dzsenifer 8. osztály Rábacsécsény, II. Dobos László 8. osztály Tét, 
III. Princzinger Lili 7. osztály Győr Fundamenta, III. Horváth Cintia 
8. osztály Tét.
1-4. osztály: I. Lencse Eugéna 3. osztály Győrszemere, II. Tóth Kata 
2. osztály Rábacsécsény, III. Pásztor Márió 2. osztály Tét.
5-8. osztály: I. Molnár Antonella 7. osztály Tét, II. Kuglics Márton 7. 
osztály Szany, III. Kollár Tícián 6. osztály Győrszemere, III. Orsós 
Dániel 5. osztály Tét .
Matematika verseny: 5. évfolyam: I. Balogh Tamara  Győr, 
Szabadhegyi, II. Verasztó Balázs  Sokorópátka, III. Szalóki Balázs - 
Győr, Szabadhegyi.
6. évfolyam: I. Fekete Barnabás - Győr, Szabadhegyi, II. Nyári 
Alexandra - Győr, Szabadhegyi, III. Hegyi Patrícia  Gyömöre, 
Katona Axel - Mórichida, Varga Norbert  Szany.
7. évfolyam: I. Boráros András  Sokorópátka, II. Takács Tamás  Tét, 
III. Czéhmester Zsófia  Tét. 
8. évfolyam: I. Mecséri András  Sokorópátka, Sütöri Nikolett - Győr, 
Szabadhegyi, II. Regner Mónika  Tét, III. Baracskai Dániel  
Gyömöre.
Népdal éneklési verseny: 1-2. évfolyam: I. Lenk Zita - Tét, II. Paár 
Petra  Tét,  III. Fehér Dóra _ Mórichida, Gerencsér Veronika  
Tét, Különdíj: Merkó Olivér  Tét, Pék Martin  Tét
3-4. évfolyam: I. Feller Márk  Mórichida, II. Pongrácz Marietta  Tét, 
III. Szabó Viktória  Mórichida, Különdíj: Borsika Carmen  Szany, 
Dezső Martin  Tét
5-6. évfolyam: I. Sári Dóra  Sokorópátka, II. Horváth Kata  

Sokorópátka, Szabó Annabella  Mórichida, III. Holbok Ferenc  
Tét, Különdíj: Varga Réka  Tét, 
7-8. osztály: I. Szabó Violetta  Mórichida, 
Helyesíró verseny: 3. évfolyam: I. Makó Boglárka  Tét, II. Kész 
Nóra - Győr, Szabadhegyi, III. Ihász Nóra  Tét. 
4. évfolyam: I. Goda Gréta  Tét, II. Búza Csilla  Rábacsécsény, 
 III. Orosz Rebeka - Győr, Szabadhegyi.
Német verseny: 5. évfolyam: I. Nemes Boldizsár  Tét, II. Kovács 
Petra - Győr, Szabadhegyi, III. Németh Adrienn - Győr, 
Szabadhegyi.
6. évfolyam: I. Nyári Alexandra - Győr, Szabadhegyi, II. Szabó 
Laura - Győr, Szabadhegyi, III. Tóth Eszter  Tét, Horváth Zsolt  
Tét.
7. évfolyam: I. Cserjés Krisztina - Győr, Szabadhegyi, II. Pintér 
Bernadett  Sokorópátka, III. Bárdosi Melinda - Győr, Szabadhegyi, 
Pálfi Eszter  Tét.
8. évfolyam: I. Bognár-Vén Gergő - Győr, Szabadhegyi, II. 
Hegedüs Kitti  Győrszemere, III. Horváth Vivien  Tét.
Játékos nyelvi vetélkedő (csapatverseny): 5-6. évfolyam: I. Tét: 
Pátkai Martin, Horváth Zsolt, Makkos Dávid, Szalay Szabolcs, II. 
Tét: Kukorelli Bianka, Tóth Eszter, Sallai Barbara, Kovács 
Alexandra, III. Tét: Szabó Veronika, Drobina Hajnalka, Holbok 
Ferenc, Horváth Tímea, Győrszemere: Kovács Eszter, Bálint 
Szilveszter, Horváth László, Polgár Vivien
7-8. osztály: I. Tét: Török Dzsesszika, Pálfi Eszter, Orbán Lóránd, 
Takács Tamás, II. Győr, Szabadhegyi: Huszár Lili, Sütöri Nikolett, 
Verő Vivien, Bury-Provotszky Lili, III. Győrszemere: Hegedüs 
Kitti, Jámbor Eliza, Radics Judit, Székely Petra.
Vers- és prózamondó: 1-2. évfolyam, vers: I. Váczi Filoména  
Győr, Szabadhegyi, II. Kiss Márk - Győr, Szabadhegyi, III. Eredics 
Dániel  Tét.
1-2. évfolyam, próza: I. Csik Brigitta  Tét,  I I .  Bognár  Vio la   
Mórichida, III. Bősze Evelin  Tét, Jónás Manó  Mórichida.
3-4. évfolyam, vers: I. Erős Réka  Győrság, II. Jankó Gréta - Győr, 
Szabadhegyi, III. Süle Zalán András  Tét.
3-4. évfolyam, próza: I. Katona Loréna  Mórichida, II. Babos Lili  
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A NAGYCSALÁDOSOK HÍREI
A Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete a múlt év 
második félévében is nagy energiákat fektetett abba, hogy a 
három, vagy több gyermeket nevelő családok életének pozitív 
oldalát megmutathassa, lehámozva róla megítélésének pejoratív 
felhangjait. Nehezítette tevékenységünket, hogy 2012-ben 
bejegyzett egyesületként  Tét város képviselő-testületét 
leszámítva  nem tudtunk pályázni sem fenntartásra, sem pedig 
programok szervezésére. Szűkös kereteinkkel gazdálkodva 
próbáltuk szélesíteni mozgásterünket, megfelelően felhasználni 
helyi támogatóink adományát. A lehetőségek hiánya azonban 
nem csak hátráltat, de kreatívvá is tesz. Olyan feladatokba 
próbáltunk belevágni, amelyek nem igényelnek nagy anyagi 
befektetést, ugyanakkor széles körben számíthatnak 
érdeklődésre. Ezért 2012. december 05-én megindítottuk a 
„ R U H A  C S E R E - B E R E  N E M  C S A K  
NAGYCSALÁDOSOKNAK” programunkat, melynek lényege, 
hogy átvesszük a mások számára megunt, kinőtt, de még jó 
állapotú, viselhető ruhaneműket, és elvitelre felajánljuk az 
érdeklődők számára. Alapszabályzatunknak megfelelően ezen a 
rendezvényen bárki díjmentesen részt vehet, függetlenül 
gyermekei számától, vagy egyesületi tagságától. Egyelőre úgy 
tűnik, több felajánlás érkezik, mint ami elfogy, így bíztatunk 
mindenkit, hogy látogasson el hozzánk a hónapok első szerdáján 

00 0014   - 16  óráig a téti védőnői tanácsadóba és nézzen körül. 2013 
első félévében a következő napokon: március 20; április 17; 
május 15; június 19. Bár úgy érezzük, vannak olyanok, akik 

szégyellni valónak gondolják, hogy ilyen módon jussanak „új” 
ruhához, szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a „vaterázás” 
világában élünk, csak esetünkben a választott darab kézbe 
vételére is van mód, ráadásul egy jóízű beszélgetésre, 
eszmecserére is lehetőség nyílik.
December 14-én az alsó tagozatosok számára szerveztünk 
karácsonyváró kézműves foglalkozást. Az érdeklődés minden 
képzeletünket felülmúlta, csaknem 60 gyermek tolongott a 
teremben, hihetetlen lelkesedéssel és kreativitással vetették bele 
magukat a munkába. Gipsz díszeket festettek, mézeskalácsot 
díszítettek, papír csillagokat hajtogattak, papírcsíkokból 
készítettek karácsonyfadíszeket. Fantasztikus hangulatban szinte 
elröppent a rendelkezésre álló idő. Sok örömet adhattunk, de még 
többet kaphattunk, reméljük a gyerekeknek is ugyanolyan 
felejthetetlen élményt jelentett, mint nekünk.
Decemberben termelői adomány érkezett egyesületünkhöz. 
Sajnos ennek száma korlátozott volt, a csomagokat nem lehetett 
megbontani, és mindössze két nap állt rendelkezésre, hogy 
azokat átadjuk, négy példányban lekönyveljük és elszámoljunk 
vele a NOE felé. A tény, hogy nem adhattunk minden 
tagcsaládunknak ebből a kedvezményből, nemtelen 
támadásoknak tette ki az egyesület egyes tagjait, aminek 
hullámai a mai napig kísérnek bennünket. Tiszta lelkiismeretünk 
tudatában azonban úgy döntöttünk felülemelkedünk az igaztalan 
vádakon és folytatjuk munkánkat, igyekszünk új lehetőségeket 
keresni.
Szintén 2012 második félévében csatlakoztunk a TerraCycle 
Milka csokoládépapír brigádjához. A kevésbé szokványos, de 
újrahasznosítható anyagok feldolgozásával foglalkozó cég 
minden egyes műanyag alapanyagú csoki papír (pl.: Milka, Boci, 
Balaton szelet, túró rudik és hasonló alapanyagú termékek) után 
pontokat ad, a pontok forintokra válthatók (2,- Ft papíronként), és 
nonprofit szervezeteknek felajánlhatók. Lelkes kis csapatunk 
már elfogadtatott kicsivel több, mint 600 csomagolóanyagot, és 
ismét postára adtunk egy hasonló tételt. Bízunk abban, hogy a 
befolyt összeget  sok kicsi sokra megy  valamelyik közösségi 
programunkra fordíthatjuk, vélhetően a következő 
karácsonyváróra tudunk megfelelő összeget realizálni. A gyűjtés 
elősegítése érdekében gyűjtődobozt helyeztünk ki az iskola alsó 
tagozatában, a CBA-ban és a védőnői tanácsadóban is. Reméljük, 
hogy akár segítségnyújtás, akár környezetvédelem okán egyre 
több csoki papír indulhat útnak az újrahasznosítás felé, miközben 
forrásokhoz jutunk céljaink megvalósításához.
Az előttünk álló évben szeretnénk megismételni sikeres 
programjainkat, pályázatokon részt venni, új lehetőségeket 
keresni. Minden előrevivő ötletet szívesen fogadunk. Várunk 
sorainkba mindenkit, aki szeretne egy tevékeny, összetartó, 
egymást szavakban és főként tettekben támogató közösség tagja 
lenni. Mert nem csak kapni, de adni is jó. Sőt!

Somogyiné Müller Mónika pártoló tag

Dunaszeg,  III. Andrejka Vivien  Dunaszeg.
5-6. évfolyam, vers: I. Nyári Alexandra - Győr, Szabadhegyi, II. 
Horváth Zsolt  Tét, III. Székely Patrik  Győrszemere.
5-6. évfolyam, próza: I. Katona Axel  Mórichida, II. Horváth 
Csenge  Győrszemere, III. Soós Csongor  Mórichida.
7-8. évfolyam, vers: I. Barcza Noémi  Mórichida, II. Török 
Dzsesszika  Tét, III. Varga Benedek  Mórichida. 
7-8. évfolyam, próza: I. Szalay Fanni  Mórichida, II. Csiba Rebeka  
Dunaszeg, III. Pálfi Eszter  Tét. 
Sajátos nevelési igényű (tanulásban akadályozott, részképesség 
zavaros, autista) tanulók vetélkedői
A versenyekre 9  településről, 55  tanuló nevezett:  rajzpályázat 10 
fő,  szépírás 38 fő,  vers- és prózamondó verseny 31 fő. A 
gyermekek közül többen részt vettek 2, sőt 3 vetélkedőn is.
Helyezések: Rajzpályázat: 1-4. osztály: I. Lencse Eugénia 
3.o.Győrszemere, II. Tóth Kata 2.o. Rábacsécsény. III. Pásztor 
Márió 2.o.Tét. 5-8.osztály: I. Molnár Antonella 7.o. Tét, II. Kuglics 
Márton 7.o. Szany, III. Kollár Tícián 6.o. Győrszemere, II. Orsós 
Dániel 5.o.Tét. 
Szépírás 2. osztály: I Tóth Kata 2.o. Rábacsécsény, II. Pásztor 
Márió 2.o. Tét, III. Kovács Fanni 2.o. Ménfőcsanak. 3-4. osztály: I  
Porga Richárd 3.o. Tét, II. Izsa Krisztina 4.o. Gyömöre, III. 
Tánczos Vanessza 4.o.Mórichida. Különdíj: Sebők Attila 3.o. 
Győrszemere, Sümegi Enikő 4.o.Nyúl, Lencse Mária 4.o. 
Győrszemere. 5-8. osztály: I. Nyári Szimonetta 8.o. Tét, II.  Kindák 
Patrícia 7.o. Mórichida, III. Újvári Dominika 7.o. Ménfőcsanak. 
Különdíj:  Sárközi Beatrix  7.o.Tét.
5-8. osztály: I. Tollár Mónika 7.o.Tét, II. Szabó Viktória 5.o.Tét, 
III. Pongrácz Brigitta 5.o. Tét, Különdíj:  Tollár Bianka  8.o. T é t ,  
Szabó Gabriella  5.o. Tét. 
Vers- és prózamondó verseny: 1-4. osztály: I. Mahál Tamás 3.o 
Nyúl, I.Pásztor Márió 2.o.Tét, II. Nyári Elena 2.o. Tét, III. Fekete 
Zoltán 3.o. Tét. Különdíj:  Mohai Áron 4.o.Tét. 
1-4. osztály: I. Horváth Dzsenifer 1.o. Mórichida, I. Tánczos 
Vanessza 4.o. Mórichida, II. Soltész Eszter 4.o. Tét, II. Kovács Erik  
3.o. Mórichida. 5-8. osztály: I. Gombás Hajnalka Gyömöre, I. 
Szabó Kristóf 8.o. Szany, II. Greznár Vanessza .8.o. Szany, III. 
Nyári Elizabet 6..o. Tét, III. Takács Zoltán 6.o. Tét, Különdíj: 
Grúber Adrienn 5.o. Gyömöre.
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KIVONAT Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013. február 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

1.TÉTI KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ 
K Ö Z P O N T Á L L A M  Á LTA L I  Á T V É T E L É V E L 
KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGTÁRGYALÁSA, DÖNTÉS 
MEGHOZATALA
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 

7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (II. 
14.) határozata:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyről 
szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/D § (5) bekezdése alapján a Téti 
Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft. (9100 Tét, Fő 
u. 88.) által a TIOP-2.1.2-08/1-2009-0007 azonosítószámú 
pályázat útján létrehozott Gyógyítóházban (9100 Tét, Fő u. 117. 
195/1 hrsz.), mint leendő járóbeteg-szakellátó intézményben nem 
kívánja 2013. április 30-val folytatni a járóbeteg-szakellátási 
feladat ellátását, abban az esetben sem, amennyiben 2013. április 
30. napjáig a Kft. megszerzi az intézmény végleges működési 
engedélyét. 
Az átadás során lehetőség szerint a Gyógyítóházat korábban 
terhelő és Tét Város Önkormányzata által kiegyenlített összes 
felmerülő kiadást és a Gyógyítóházhoz kapcsolódó fennálló 
hiteltartozást is a Magyar Állam vállalja át. 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Téti Kistérségi 
Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft. (9100 Tét, Fő u. 88.) által 
TIOP-2.1.2-08/1-2009-0007 azonosítószámú pályázat útján 
létrehozott Gyógyítóház, mint leendő járóbeteg szakellátó 
intézmény ingyenes átadásáról szóló megállapodás megkötésére a 
Kormány által kijelölt szervvel, felhatalmazza Dr. Kukorelli 
László polgármester urat azzal, hogy az önkormányzat számára a 
lehető legelőnyösebb megállapodást kösse meg és egyben felkéri, 
hogy ezen döntést a Magyar Államkincstár által meghatározott 
email címre ( ) és az Emberi jarobeteg13@emmi.gov.hu
Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért  Felelős 
Államtitkársága (1051 Budapest, Arany J. u. 6-8.) részére 
megküldeni szíveskedjen. 

Önkormányzati hírek

  Tisztelt  ebtartó  Téti Lakosok!
Kérem, szíveskedjenek az eb-
rendtartás szabályait betartani, az 
ebeket saját ingatlanon belül tartani, 
hogy azok más  lakosoknak 
ingatlanára és a közterületre ki ne 
juthassanak, kárt ne okozhassanak!
Fontos, hogy vigyázzunk egymás 
testi épségére, ezért nem engedhető 
meg, hogy egyes eb-tartók felelőtlen 
viselkedése miatt vétlen emberek testi épsége veszélybe 
kerülhessen. Éppen ezért utoljára felszólítom azokat az eb-
tartókat, akik nem tisztelik a törvényt, hogy tartsák be a 
jogszabályokat. Amennyiben ez nem sikerül, a gyepmesterrel 
a szabadon lévő ebeket befogatom, az állatorvos felé az ebek 

tulajdonosait bejelentem és 
hivatalból  fel jelentést  
teszek a Kormányhivatal 
felé. 
Akik az eb-tartás szabályait 
e d d i g  i s  b e t a r t o t t á k ,  
a z o k n a k  e z ú t o n  i s  
köszönöm!
Bereczk iné  Dr .  Kovács  

Piroska   jegyző

Vidám napok  a nyuszi csoportban!
Alig kopott meg a karácsony fénye, amikor kopogtatott az új 
esztendő. Rég nem örvendeztetett meg a téli évszak ennyi hóval 
bennünket, mint az idén. A gyerekek nagyon örültek neki, a 
felnőttek már kevésbé, mivel nehezítette a közlekedést és sok 
munkát adott a hó eltakarítása. Nagyokat játszottunk az óvoda 
udvarán. Építettünk több helyen hó-várat, alagutat, hóembereket, 
hó-angyalt, csúszkáltunk, hógolyóztunk.
Hiába adott annyi élményt a tél, a gyerekek alig várták, hogy 
elbúcsúztassák, készüljenek a farsangra. Nagy izgalommal 
tervezgették, ki milyen maskarába bújik majd az ovis jelmezbálban. 
Február elsejére tűztük ki a farsangi teadélutánunk idejét, melyre 
meghívtuk a Szülőket, ismerősöket is. A jeles napra feldíszítettük a 
csoportszobánkat, a folyosót és a tornatermet is, ahol a bált 
tartottuk. A szülők finom sütikkel és üdítőkkel kedveskedtek 
nekünk és indulhatott a móka. A színes jelmezek felvonultatása után 
vidám műsor a gyerekekkel, vetélkedők, tombolasorsolás 
következett. Mindennek megörökítéséről a Rábaközi tv riportere is 
gondoskodott, akit meglepetésként Ibolya óvó néni hívott meg.
A farsang elmúltával már készültünk a komolyabb 
megmérettetésre! Intézményünk hagyományos ünnepi 
rendezvényén, a „Kisfaludy Napokon” mérhették össze tudásukat 
és kiállásukat a bátor ovisok. Volt aki verset mondott, volt aki 
énekelt és nagyon sokan pályáztak rajzzal. Igazán szép eredmények 
születtek!
Óvodánk folyosóján az óvó nénik érdekes NOSZTALGIA 
KIÁLLÍTÁST készítettek, melynek témája az óvodás korú 
gyermek volt. Kértük a szülőket, hogy hozzák el az óvodás korú 
fényképeiket és  a kisgyermekeik óvodáskorú fényképeivel együtt 
tablóba rendeztük. Csoportszobánk bejáratánál felépítettük 
NYUSZIFALVÁT, amelyben azóta is gyönyörködhetnek az 
óvodánkba látogatók.
Nemzeti identitástudatunk erősítésével készülünk március 15-e 
ünnepére. Ennek keretében festünk kokárdát, nemzeti zászlót, 
huszárokról szóló verseket, énekeket tanulunk és ellátogatunk a 
honvédsírokhoz.
Nagyon várjuk már a húsvétot és a nyuszit. Ezúton kívánunk 
mindenkinek kellemes ünnepeket, a lányoknak sok locsolót, 
mindenkinek sok piros tojást és jó egészséget!

Zsóka óvó néni, Gina óvó néni, Zsuzsi néni 
és a Nyuszi csoportos GYEREKEK

Az észér szindróma
Egy előadást követő állófogadásra voltam hivatalos, ahol gyönyörűen 
megterített, és nagyon sok finomsággal teli asztalhoz invitáltak a 
szervezők. Bevallom én is többször járultam a büfé asztalhoz, mert nem 
tudtam ellenállni a sok- sok finom falatnak, és mindent meg akartam 
kóstolni, de a környezetemben lévők is hasonlóan cselekedtek. Igen, 
kitört rajtunk az „észér szindróma”, hogy inkább a derékszíjon 
engedünk ki egy kicsit, de a sok finomság meg ne maradjon. Meg 
különben is ingyért volt! Ugyanez volt a tapasztalatom a balatoni 
nyaralásaim alkalmával. A panzióban, ahol már évek óta megszállunk, 
nagyon bőséges svédasztalos reggelit kínálnak, és látom a 
reggelizőkön, hogy éppen most függesztették fel az otthoni diétájukat! 
Hogy miért írtam ezt a bevezetőt? Nagyon sok embernek az az 
álláspontja, ha neki valami jár, azt ki kell követelni!(Észér szindróma) 
Ebben csak az a szomorú, hogy sok ember úgy vesz fel különböző 
támogatásokat, hogy nincs is rászorulva! Minimálbéren bejelentett 
vállalkozó, akinél az egy főre jutó jövedelem nem éri el a meghatározott 
szintet, máris jogosult a lakhatási támogatásra, az ingyen menzára, és 
sok egyéb támogatásra! Ki is követeli, mert az neki jár, pedig az 
életvitele nem indokolná a támogatások kérését! Ezzel szemben vannak 
olyan családok, ahol a jövedelem tisztán átlátható, mert a cég ahol 
dolgoznak, hivatalosan bejelenti őket, és ha az egy főre jutó jövedelem 
akár tíz forinttal is több, mint az előirt szint, „akkor már csak a szemük 
alá kapnak, ha el nem ugranak”! Hiába mondja, hogy az a másik miért 
kapott, mikor három luxuskocsi áll az udvarában, és most jöttek meg a 
Bali szigeteki nyaralásból! A válasz ő jogosult, te meg nem!
Sajnos ilyen a világ!  Zsolnai Ferenc
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy az elmúlt 
időszakban, a település területén nőtt a nyílt téri tüzek száma. 
Ezek túlnyomó része emberi mulasztás miatt következett be, 
melyet az alábbi tűzvédelmet szabályozó normatívák 
ismeretében és alkalmazásával elkerülhető.
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
Az erdő és a parlag tűz elleni védelme  a tűzesetek megelőzése, a 
tűzoltás feltételeinek biztosítása  a tulajdonos, a kezelő, illetve 
használó feladata.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 
6.) BM rendelet Tűzveszélyes tevékenység
Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az 
tüzet vagy robbanást okozhat.
A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes 
tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig a 
munkát elrendelő  szükség esetén műszeres  felügyeletet 
köteles biztosítani.
A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott 
keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, 
készüléket köteles biztosítani.
A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a 
helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles 
átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami 
tüzet okozhat.
A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak 
úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne 
jelenthessen.
A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést 
őrizetlenül hagyni nem lehet. Veszély esetén, vagy ha arra 
szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának 
helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell 
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése 
megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai
Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés 
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.
A tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés 
előtt legalább 24 órával az illetékes katasztrófavédelmi 
kirendeltségnek írásban be kell jelenteni.
Tarló- vagy a növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy 
az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. 
Ennek érdekében a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet 
őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén vagy ha a tűzre már 
szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
A növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan 
át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást  vízzel, földtakarással, 
kéziszerszámokkal  meg kell szüntetni.
Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM 
rendelet
Az erdőgazdálkodó köteles a kijelölt tűzrakó hely környékéről 
az éghető anyagokat eltávolítani, és azt állandó jelleggel az 
éghető anyagoktól mentesen tartani.
Az erdőgazdálkodó köteles az erdőbe vezető utak, ösvények, 
nyiladékok bejáratánál, az autóspihenőknél, valamint a tűzrakó 
helyeken  jól látható módon  az erdőben történő tűzrakásra, a 
nyílt láng használatára, a dohányzás szabályaira és a tűzjelzés 
módjára vonatkozó figyelmeztető, tájékoztató táblákat 
elhelyezni.
A vágástéri és egyéb fahulladék égetése a területileg illetékes 
tűzoltósághoz történő bejelentést követően végezhető 
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.
Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az 

tüzet vagy robbanást okozhat.
A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes 
tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig a 
munkát elrendelő  szükség esetén műszeres  felügyeletet köteles 
biztosítani.
A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott 
keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, 
készüléket köteles biztosítani.
A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a 
helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles 
átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet 
okozhat.
Az égetést az erdőgazdálkodó által megbízott személy irányítása 
mellett, az erre a munkára vonatkozó tűzvédelmi oktatásban 
részesült személyek végezhetik szélcsendes időben. Az égetés 
helyszínén a tűz jelzésére alkalmas eszközt kell készenlétben 
tartani.
Az égetést akkor lehet elkezdeni, ha a vágástéri hulladék a 
faállomány szélétől legalább 30 méterre halomba van rakva, és 
körülötte legalább 2 méter széles, éghető anyagoktól mentes 
tűzvédő sávot alakítottak ki.
Az égetés helyszínén a tűz tovaterjedésének megakadályozására 
alkalmas, megfelelő mennyiségű tűzoltóeszközt kell 
készenlétbe helyezni.
Fokozott tűzveszély időszakára vonatkozó szabályok
Az erdőgazdálkodó a tűzgyújtási tilalom ideje alatt a tűzvédelmi 
szempontból nagymértékben veszélyeztetett területek esetében 
köteles
a) az erdőbe vezető utak, ösvények, nyiladékok bejáratánál és a 
tűzrakó helyeken az általános tűzgyújtási tilalomra 
figyelmeztető táblát elhelyezni,
b) a tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezések megtartását 
folyamatosan ellenőrizni,
c) a veszélyeztetett helyekre a tűz jelzésére alkalmas 
eszközökkel felszerelt tűzvédelmi őröket (tűzjelző szolgálatot) 
állítani.
Kérem Önöket, ezen szabályok betartására, védve ezáltal saját és 
közvetlen környezetük értékeit, növelve ezzel településünk 
közbiztonságát. Dr. Kukorelli László polgármester

Köszönet a segítőknek
Tét Város Önkormányzata 2012 évben is pályázott a 

Gyermekétkeztetési Alapítvány által kiírt
„EU Élelmiszersegély program 2012” -re

A két fordulós adományból végül három forduló lett. Az első 
fordulóban tejet és kakaót osztottunk, a második fordulóból 
sajnos nem részesülhettünk, mert kevés adomány érkezett az 
alapítványhoz, de a harmadik fordulóból Tét Város 
Önkormányzata 6631 kg adományt kapott. 2013. február 
1 2 - é n  a  S O K O R Ó  K f t .  a u t ó j a  s z á l l í t o t t a  
Szigetszentmiklósról Tétre az élelmiszeradományt, amit 
ezúton szeretnék megköszönni a SOKORÓ Kft vezetésének 
és külön Tóth Dávid gépkocsivezetőnek. Így 900 személy 
részére oszthattunk ki élelmiszert. Az időjárás nem volt 

o
kegyes hozzánk, mert szakadó hóesés és mínusz 6 C volt, de 
ennek ellenére zökkenőmentes volt az élelmiszer kiosztása, 
ezért köszönetemet szeretném kifejezni minden önkéntes 
segítőnek időt és fáradtságot nem kímélő, önzetlen 
munkájáért.
  Köszönöm!   Baranyai Zoltánné képviselő



Szülőföldem  Téti Híradó2013. tavasz 7

Tét Város Tűzoltó Egyesülete 
várja a fiatalokat 

Már az elmúlt években is próbáltuk összeszedni az 
iskolás és ifjúsági tűzoltó csapatot.  
A Városnapon ügyesen szereplő csapatba, várjuk 
még hasonló korú (10-14év közötti) gyerekek 

jelentkezését akik esetleg kedvet kaptak a Városnapon látottakhoz, 
és érdeklik őket a tűzoltós dolgok. Bátran jelentkezhetnek, nem 
fogják megbánni. Nyugodtan érdeklődhetnek a már jelentkezett 
gyerekektől. Ezen kívül jelentkezni lehet: Bősze Gábornál a + 36 30 
4022 911 vagy a +36 20 5698 307(ügyeletes telefonon) , Varga 
Miklós Zsoltnál a +36 20 3345 319 telefonszámon. 
Bátran keressetek bennünket, vagy akár egy számotokra ismerős 
tűzoltó egyesületi tagot, hogy felvehessük veletek a kapcsolatot.
Tavasszal indul a gyakorlás, a versenyre való felkészülés, így minél 
előbb várjuk a jelentkezőket.
Tavasszal a hulladék égetésekor kérjük nagyon figyeljenek oda pár 
fontos dologra. Szélben soha ne tüzeljenek, mert bármikor változhat 
a széliránya és az erőssége is. Mindig legyenek kéznél a tűz 
eloltásához szükséges eszközök és víz is. A tüzet éghető anyagoktól 
és a gyümölcsfáktól kellő távolságra gyújtsák meg és ne hagyják soha 
felügyelet nélkül. Amikor végeztek vízzel locsolják le, majd földel 
fedjék el a tűz helyét.
Ha szükség van a tűzoltói segítségre hívják a 105-ös számot, vagy a 
téti ügyeletes mobiltelefont: száma  06-20/5698-307 . Ezt a számot 
célszerű elérhető helyen(a naptáron is rajt van), vagy a 
mobiltelefonban tárolni, hogy szűkség esetén könnyen hívni tudják!
Továbbra is várjuk a régi tűzoltós anyagokat. Ezért kérem, hogy 
akinek van valamilyen tárgya vagy fényképe a téti tűzoltókkal 
kapcsolatosan jelezze felém: Varga Miklós Zsolt  06-20/3345-319 
telefonszámon. Szívesen elfogadunk ilyen tárgyakat, amiket a 
szertárunkban ki is állítunk. Ha valaki nem szeretne megválni a 
fényképtől vagy tárgytól, annak is örülnénk, ha lemásolhatnánk, vagy 
lefényképezhetnénk.
Köszönjük az idáig kapott támogatásukat, mellyel hozzájárultak 
egyesületünk munkájához. Kérjük továbbra is támogassanak 
bennünket, az 59800091-10006162 számú bankszámlánkon, vagy 
adójuk 1%-ával adóbevallásuknál a 18529887-1-08 
adószámunkon. 
Tét Város minden lakójának és minden kedves olvasónak 
Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kíván Tét Város Tűzoltó Egyesülete 
nevében: Varga Miklós Zsolt elnök

A talentumokról szóló példabeszédben azt olvashatjuk a Bibliában, 
hogy a talentum kamatoztatható, vagy félelemből elásható. Minden 
szülő, tanár, gyerek választ e két lehetőség között. Mindenki 
mondhatja, én tehetségtelen vagyok, nincs jó hallásom, 
ritmusérzékem, meg hivatkozhatunk Leninre is: Ami nem megy, azt 
ne erőltessük! Ezekkel hamar megnyugtathatjuk lelkiismeretünket. 
(Ez persze semmilyen erőfeszítést nem igényel.) A kamatoztatáshoz 
idő, akaraterő, kitartás, szorgalom, lelemény, fantázia, elköteleződés, 
stb., szükséges, sőt a szülő részéről a parancs sem hiányozhat. A 
gyereknek ugyanis nem mindig azt kell adni, amit kíván, hanem ami a 
javára válik. A mai világ igen sok mindennel kecsegtet, amihez nem 
kell más, csak pénz, de ennek előteremtéséről már nem beszélnek. A 
tanulást, a munkát, az erőfeszítést, a küzdelmet nem reklámozzák, 
mert erre a mai világ (talán sohasem volt) nem vevő. A szülők és az 
iskola feladata, keresni, felmutatni a szellemi, lelki értékeket, mely 
boldoggá teheti a gyerekeket. Ezeket az értékeket kínálja a zeneiskola 
is, de ez nem hullik az égből, mint a pusztai vándorlás során a manna, 
hanem ezért meg kell (de csúnya szó!) dolgozni. Ez egy fárasztó út: 
elfáradhatunk, kedvünket szegheti a sikertelenség, de a kudarcból 
lehet erőt is meríteni  „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon 
tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka 
örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit 
csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” Ez az idézet 
olvasható tantermünk falán. Amennyi a munka, annyi az öröm  
szoktam mondani. A sikerélmény morzsáinak gyűjtögetéséből 
önbizalom születik, mely nélkül élni igen nehéz. A jól végzett munka 
belső örömmel, nyugalommal, jó érzéssel jár. Sajnos manapság sok 
gyerek álomvilágban, virtuális világban él. Álmodni, valós, 
megvalósítható álmokra persze szükség van, de ehhez alázat, türelem, 
lemondás, a cél eléréséhez akaraterő, erőfeszítés szükséges.
Mindez azért jutott eszembe, mert az Országos Kürtverseny területi 
válogatóját januárban tartották Győrben, négy megye részvételével. 
Ezen a versenyen zeneiskolánk mindhárom kürtös növendéke indult, s 
mind a három továbbjutott az országos döntőre. Nem az a kérdés, hogy 
ők hárman (Kiss Bianka, Merkó Patrícia, Csizmazia Dávid) hány 
talentumot kaptak, mert a talentum önmagában nem jelent örömöt, 
boldogságot, sikert, sőt gyakran terhet is jelenthet. Ez a cikk azokról a 
szülőkről szól, akik pozitív szemléletükkel, hozzáállásukkal, biztatták 
gyerekeiket. (a munka, a gyakorlás nehézséggel is jár) Arról a három 
gyerekről szól, akik sok-sok munkával ezt a szép eredményt elérték. A 
kisújszállási országos döntőn helyezést nem értek el, - mert talán 
mások több talentumot kaptak  pedig mindhárman tudásuk legjavát 
nyújtották. Abban bízom, - ha nem is ez lesz a kenyérkeresetük-  hogy 
ezt az igényességet, amit a felkészülés alatt mutattak, majd a választott 
szakterületükön kamatoztatni fogják.
Gratulálok! Kívánom, hogy sok örömöt találjatok a zenében, a 
zenélésben, és sokáig erősítsétek a Téti Ifjúsági Fúvószenekart!
     Steszli Tibor

Talentum

Tervek a 2013-as évre, a Téti 
Hajnalcsillag Dalkörnél

Tisztelt Tétiek!
Az idei év sok tekintetben hasonlóan telik majd a 
dalkör életében, mint az eddigiek. Az előre látható 
egyetlen változás, hogy áprilisra tervezzük - 
hagyományteremtő jelleggel, - a Kereszt Kálmán 
emlékestet. Minden olyan egyesületet, szervezetet, csoportot 
szeretnénk felkérni a részt vételre, amelyben Kereszt Kálmán 
bármilyen tevékenységet folytatott. Az idei az első emlékest, 
melynek időpontja április 14 (vasárnap) 16:00 óra, helyszín: 
Művelődési Ház Tét.
Nyár elején szeretnénk megrendezni, a már 3 évre visszatekintő, sok 
fellépőt felvonultató, színvonalas Dalos Találkozót. A tavalyi 
néptáncosok kiemelkedő teljesítménye után ismét egy meglepetéssel 
készülünk a nézőknek, hogy még élménydúsabb, még 
emlékezetesebb legyen a műsor. Ígérem, fülbemászó melódiákkal 
készülünk, melyeket mint mindig, úgy most is Hajnal Nikolett 
hozzáértő betanításával, és Németh János citerás kíséretével adunk 
elő.
A novemberi Önálló Est immár a hetedik lesz, ahol a közönség, és 
saját magunk szórakoztatása kerül előtérbe. Az új és a régebben tanult 
dalok mellett, egyéni előadóinkra is számítunk. Szeretnénk hallgatni 
ismét a KKÁMK énekkarát, kiket mindig nagy szeretettel fogadunk.
Számítunk a környékbeli, vagy akár a messzebb fekvő települések 

felkéréseire, ahol Tét hírnevét öregbíthetjük, és bemutathatjuk 
éneklési tudásunkat.
Bízunk abban, hogy a 2013 as évben felléphetünk szülőhelyünk sok 
színvonalas rendezvényén, ünnepi megemlékezésén is.
Az alkalmat megragadva, szeretnék meghívni minden téti lakost 
rendezvényeinkre. Weboldalunkon minden szükséges információt 
megtalálhatnak fellépéseinkkel kapcsolatban, vagy a feltöltött 
videók, képek megtekintése közben visszaemlékezhetnek az átélt 
kellemes élményekre. A szórakozást, kikapcsolódást garantáljuk, 
mellyel a mindennapok szürkeségéből kizökkenthetik magukat, és 
feltöltődést kaphatnak a további munkához.
Ezúton szeretném megköszönni mindazt a sok támogatást, 
rendezvényeinken a sok tapsot, melyet a tavalyi évben nyújtottak a 
Téti Hajnalcsillag Dalkör számára, egyben megkérem Önöket, 
továbbra is támogassák munkánkat.
Továbbra is várjuk (elsősorban férfiak) énekelni szerető, és közös 
éneklésre hajlandók jelentkezését.
Tisztelettel: Lakatos György
a Hajnalcsillag Téti Dalkör Egyesület elnöke 
www.hajnalcsillagdalkor.webnode.hu
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Tétről Tétnek2013-tól megalakultak a járások, a 
közigazgatás újraszervezett egységei. Az új 
önkormányzati törvény eredményeképpen, 
létrejöttek a közös hivatalok, így Téti 
székhellyel a Téti Közös Önkormányzati 
Hivatal, amely már vélhetően március 1-től 
kerül bejegyzésre 5 település részvételével. 
(Rábacsécsény,  Mérges ,  Kisbabot ,  
Rábaszentmihály, Tét) A megalakulásra 
irányuló megállapodás a települések között és 
az alapítás szándékát bizonyító okirat 
megalkotásra és elfogadásra került.
A továbbiakban már a fenti települések 
közigazgatási munkáját kell szerveznem és 
vezetnem a Téti Közös Önkormányzati 
Hivatalt, amely két állandó kirendeltségével 
Rábacsécsényben és Rábaszentmihályon is 
biztosítja az állandó ügyfélfogadást, 
ügyintézést.
Sokan kérdezték nem félek-e a reám háruló új 
feladatoktól. Az igazság az, most nincs idő 
félni, itt cselekedni és jól kell szervezni a 
hivatali munkát, nem lehet megijedni az első 
nehézségektől. Mivel a saját privát életemben 
is volt elég erőpróba én ezt a feladatot új 
kihívásnak tekintem.
Régóta vagyok itt Téten, azért, aki nem tudná, 
annak új információt jelenthetnek életrajzi 
adataim. 1966-ban születtem Nagykanizsán. 
Egyszerű földműves szülök gyermekeként 
szolid körülmények között felcseperedtem. Az 
életem nagy részét - a tanulás időszakát 
könyvtárakban töltöttem, mert az olvasottság 
nemcsak szükséges eszköz volt a tanuláshoz, 
hanem olyan időtöltés, amely feledteti a 
problémákat. Fő mottóm az volt: bármit 
tanulsz, magadnak tanulod. A gimnázium 
elvégzése után jelentkeztem a Pécsi Janus 
Pannonius Tudományegyetemre, ezzel régi 
álmom vált valóra. Már 5. osztályos 
koromban tudtam, hogy jogász, méghozzá jó 
szakember szeretnék lenni. Ma úgy érzem ez 
sikerült is. Bár édesanyám nem igazán bízott 
bennem, ma, ha élne bizonyára büszke lenne 
rám. Diplomámat 1990-ben vettem át.
Jegyzői pályafutásomat 1992-ben kezdtem el, 
körjegyzőként, majd Balatonberényi 
jegyzőként. 1998 decembere óta Tét 
jegyzőjeként dolgozom. A híresztelések 
ellenére nem futamodtam meg, még akkor 
sem, mikor kevés támogatást éreztem magam 
mögött. Kitartó emberként vártam a 
változásokat. Bár nem lettem járási 
hivatalvezető, azért a magyar közigazgatás 
asztalára letettem már annyit, mint a mai 
huszonévesek (nem bántva ezzel senkit sem!) 
Az ELTÉ-n Budapesten 1993-ban egységes 
jogi szakvizsgát tettem. Egy biztos akárhova is 
vitt a sors a hazámat, a népemet szolgáltam és 
szolgálom a szó legszorosabb értelmében, 
mert nem az a fontos hol cselekszünk, hanem 
az, mit - miért teszünk. Én soha nem akartam 
elhagyni ezt az országot egyszerűen azért, 
mert sorsa és helyzete ellenére nagyon 
szeretem. Itt vannak a gyökereim, ezért az 
országért dolgozom, amíg élek.
Röviden Tétről:
AZ ÉLET ITT, HOL NEHÉZ, HOL PEDIG 
ÖRÖMTELI, DE SEMMIKÉPPEN SEM 
UNALMAS. Az itt eltöltött 14 esztendő sok 
mindenre megtanított, főleg arra, hogy 

küzdjem le saját korlátaimat, hogy a változások se 
sodorjanak magukkal. Ezt úgy hívják Túlélés 
Tudománya.
Tét 1771-től 1950-ig a sokoróaljai járás székhelye. 
1786-ban már 2063 lakosa van Tétnek. Győr után a 
legnagyobb lélekszámú település a megyében. A 
napóleoni háborúk idején katonai központtá vált a 
község. József nádor és Károly főherceg a téti alsó 
vendégfogadóban választotta ki a szerencsétlenül 
végződő győri csata helyszínét. Győr helyett " a 
francia megszállás idején " Téten tartották a 
megyegyűlést 1809-ben. A község rangját emelik a 
kulturális élet oly neves emberei, mint az 1795/96-
ban itt plébánoskodó Révai Miklós. A reformkor 
négy kiváló literátorának egy-egy életszakasza is 
Téthez kapcsolódik: a két Kisfaludy, az itt 
p lébánoskodó Pázmándi  Horváth  Endre  
(mindhárom a Magyar Tudományos Akadémia 
alapító tagja), valamint Berzsenyi költő barátja, Téti 
Takács József földbirtokos.
Tét a járás kereskedelmi és pénzügyi központjává 
vált: négy országos vásárra kapott engedélyt. Az 
egészségügyi ellátás Győr után itt a legfejlettebb. A 
járás egyetlen patikája itt van, két orvosa is van a 
községnek már az 1880-as évektől.
Tét első "gyára” a Dentsch Simon és Poll Manó 
alapította szódagyártó üzem 1885-ben. Ugyancsak 
Dentsch és Poll 1898-ban napi egy vagon kapacitású 
gőzmalmot épít. E század végén a közbirtokosok 
tulajdona a község. A századfordulón tartott 
népszámlálás adatai szerint 3668-an laknak Téten.
A 20. század eleje Tét mindkét felének polgári 
modernizációját mutatja. A pusztákon a célszerű 
gazdálkodás eredményez egyre több jövedelmet, a 
belső településeken egyre növekszik a kereskedő és 
iparos polgárság, ezzel együtt a társas érintkezés 
változásait jelző egyletek száma. 1908-ban nyeri el a 
nagyközségi rangot. Ekkor rögzítik hivatalosan a "h" 
nélküli írásformát (bár a "Téth" formula is sokáig 
használatos).
Tét nem vált hadszíntérré az I. világháborúban, 
ellenséges katona nem lépett földjére. A forradalom, 
ellenforradalom sem követelt nagy véráldozatot. Tét 
háborús kára az elesetteken, rokkantakon túl a 
község szerves fejlődésének megakadása volt, bár 
már közel járt ahhoz, hogy mezővárossá növekedjen, 
de a piac erőszakos korlátozása, a hadigazdálkodás 
elfújta a reményeket. A fejlődés megtorpant. 
Eredmény: félig falu, félig város. Egy Hüttler 
Vilmos nevű magánvállalkozó létesí tet t  
villanytelepet Téten és 1925-ben kigyulladt az első 
villanylámpa. 1926-ban megnyílt a községi polgári 
iskola és ebben az évben szólalt meg az első rádió a 
Faluszövetség helyiségében. A nagy világválság 
után elkezdődött a fejlődés. 1958-ban 4613 lakosa 
volt Tétnek. Jellemző, hogy mezőgazdasági 
termelésből éltek 3010-en (családokkal együtt), az 
iparosok 851-en, a kereskedők 175-en, az 
értelmiségiek 184-en voltak a településen. A községi 
egyletek száma nem csökkent, sőt 14-re növekedett.
A háború csaknem száz idegen áldozatot követelt a 
községben. 1944-ben a lakosság egyik rétegének 
likvidálását jelentette a zsidóság elhurcolása, és ez a 
kereskedelemben érzékelhető leépüléssel járt.
A 18-20. században csak nem 180 éven át volt 
székhelye a sokoróaljai járásnak, ugyanezen 
időszakban itt élt a környék legnagyobb iparos és 
kereskedő rétege. A járás kereskedelmi és pénzügyi 
központjává vált, valamint az egészségügyi ellátás is 

itt volt a legfejlettebb Győr után, 1945 - 
i g földbirtokosi székhely.
1945-ben 403 családnak 1878 holdat 
juttatott. A földosztás és a falu 
belterülete részben megszabadult a 
földesúri birtokoktól, amelyek helyén 
205 házhelyet parcellázhattak. Tét 
1950-ben a járási tanács Győrbe 
költözésével elvesztette az 1771-től 
élvezett közigazgatási pozícióját. 
A háborút követően Magyarországon 
s t r a t é g i a i  k é r d é s s é  v á l t  a  
mezőgazdaság gépesítése. 1949. július 
3-án a SOKORÓ Kft. jelenlegi 
telephelyén avatták fel a Téti 
Mezőgazdasági Gépállomást. 1952-
ben hat fő alapító taggal létesült a Téti 
Építőipari és Épület-karbantartó 
K i s s z ö v e t k e z e t ;  é p í t e t t e k  
társasházakat, saját irodaházat, sőt 
1988-ban az ÁFOR-ral közösen a 83-
as út mentén benzinkutat is.
A Földműves-szövetkezet 3 bolttal 
alakult. A kereskedelmi hálózat 
összefogására 1962-ben megalakul a 
Sokoróaljai ÁFÉSZ, amelynek 
központja Tét, az önállóságát 1978-ban 
veszti el és beleolvad a Győri Általános 
F o g y a s z t á s i  é s  É r t é k e s í t é s i  
Szövetkezetbe.
A hatvanas évek elején a lakosság 
m i n t e g y  h á r o m n e g y e d e  n e m  
mezőgazdaságból él, a helyi termelő- 
és szolgáltatóipar, kereskedelem, 
valamint az ingázás adja a megélhetési 
lehetőséget. A mikrotársadalmi 
rétegződés alaposan megváltozott. A 
polgárosodás következtében az 
i n f r a s t r u k t ú r a  f e j l e s z t é s e  i s  
szükségesnek bizonyult. Megindul a 
vízmű építése. 
A hetvenes években több győri 
nagyvállalat filiát telepít: Lenszövő, 
MEZŐGÉP, Elzett Lemezárugyár.
Az 1990-es években megvalósított 
b e r u h á z á s o k  é s  f e j l e s z t é s e k  
e r e d m é n y e k é n t  T é t  t e l j e s  
közművekkel ellátott település: A 
SOKORÓ Ipari és Kereskedelmi Kft. 
Magyarország harmadik legnagyobb 
mezőgazdaságigép-gyártó vállalata. A 
település évszázadok folyamán a 
térség központja volt és jelenleg is 
betölti ezt a szerepet, ezért az 
önkormányzat képviselő-testülete 
2001-ben sikeresen pályázott a városi 
cím elnyerésére.
Tét elnyerte a városi rangot! A pályázat 
megírása az én feladatom volt. Tét 
2013. január 1-től újra járási 
székhely lett, a település visszakapta 
régi rangját.
Magamnak, régi és új dolgozóimnak 
kölcsönös, jó együttműködést, magas 
színvonalú munkát, az itt élő 
embereknek kevés problémát, a 
hivatallal humánus kapcsolatot, 
magasabb színvonalú megélhetést 
kívánok, mert az a véleményem, hogy 
az élet az erőfeszítéseket díjazza, nem 
pedig a kifogásokat.

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
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Határon átnyúló együttműködésből napkollektorok a Téti 
Kistérségben

A Dunántúl számunkra legszebb része a 
Sokoróalja, hiszen a Bakony kezdete 
találkozik a Kisalfölddel, a Marcal és a 
Rába folyó szeli át a síkságot. A térség 
minden települése rejt valami aprócska 
csodát, kikapcsolódási lehetőséget, 
szórakozást.  A Téti kistérség a múltjából 
táplálkozik és a jelenre épít azért, hogy 
legyen jövője. Tevékenységének céljai 
között szerepel az infrastruktúra 
fejlesztése a térségi településeken. 
Különösen nagy figyelemmel kezeli a 
természeti értékek megőrzésére, illetve a 
megújuló energiaforrások kihasználására 
irányuló fejlesztési lehetőségeket. Hisz 
minden ilyen beruházás, tevékenység 
javítja az itt élő emberek életfeltételeit, 
erősíti a térség versenyképességét.
Számos településen előforduló probléma 
már évek óta, hogy jelentős tételt tesz ki és 
fokozatosan nő a súlya a közintézmények 
működtetésére fordítandó költségeknek. 
Ennek egyik oka az energiaárak 
emelkedése, másik az intézmények 
műszaki és energetikai állapota. A 
felmérések során kiderült, hogy az 
intézmények nagy részében nincs tető- és 
homlokzat-szigetelés, a nyílászárók 
tönkrementek, a fűtési rendszer elavult, 
szabályozatlan. A Föld fosszilis energia 
készletei csökkennek, a károsanyag-
kibocsátások miatt az „üvegházhatás” nő. 
A feladat és az önkormányzatok anyagi 
lehetősége adott volt. A kérdés, hogyan 
lehet minél több feladatot elvégezni az 
r ende lkezés re  á l ló  fo r rásokbó l .  
Kézenfekvő volt, hogy uniós támogatások 
felhasználásával csaknem az összes 
feladat elvégezhető pályázati projektből. 
Erre a Kistérség kétféle megoldást talált, 
az egyik a Magyarország  Szlovákia 
határon átnyúló együttműködési program 
(HU-SK) a „zöld” energia hasznosítására, 
a fosszilis energiahordozók nagyobb 
mértékű kiváltására, a másik az UNIO 
Környezet és Energia Operatív Programja 
(KEOP), mely az épületek energetikai 
korszerűsítéséhez nyújtott segítséget. A 
két lehetőség párhuzamos alkalmazásához 
a Téti Kistérség a szlovákiai Tőkési-Ág 
Kistérséggel közösen nyert pályázatot, és 
a 2007-2013. között időszakban valósult,- 
valósul meg a projekt, mindkét térség 
érintett településein. A Téti Kistérségben 8 
településen,  -  Felpéc,  Gyarmat ,  
Győrszemere ,  Ka já rpéc ,  Sobor,  
Sokorópátka, Tényő, Tét, - azon belül 11 
helyszínen kerültek felszerelésre 
n a p k o l l e k t o r o k  k ö z o k t a t á s i  
i n t é z m é n y e k r e ,  k ö z é p ü l e t e k r e ,  
s p o r t l é t e s í t m é n y e k r e ,  m e l y e k  
működtetése folyamatos. A projekt 
közvetlen célja az energiatakarékos 

üzemeltetés lehetőségének biztosítása, 
melynek egyik eleme a napkollektoros 
melegvíz-ellátás és a tavaszi és őszi 
fűtésrásegítés. Az iskolák nyári kéthónapos 
leállásakor keletkező, felesleges energia is 
hasznosítható, emellett a szinte egész 
évben üzemelő óvodák nagy melegvíz-
igénye is kielégíthető. A sportcsarnokok a 
korszerűtlen nyílászárók, elavult ,  
szabályozatlan fűtés, nem megfelelő 
szellőzés miatt csak testnevelés órai 
fe ladatokat  oldot tak meg,  így a  
kihasználtságuk nem volt megfelelő. Ezen 

hiányosságok kiküszöbölésével más, 
közösségi rendezvények lebonyolítására is 
alkalmassá váltak. Mindezek mellett az 
é p ü l e t e k  t e t e j é r e  e l h e l y e z e t t  
napkollektorok, napelemek jó tetőszigetelő 
rendszerek,  így további energia-
m e g t a k a r í t á s s a l  s z á m o l h a t n a k  
ü z e m e l t e t ő i k .  A b e r e n d e z é s e k  
k i h a s z n á l á s á n a k  h a t á s f o k á t ,  
környezetkímélő hatását és minden más 
előnyét mindkét kistérség az újonnan 
kialakítandó multifunkciós közösségi 
központokon keresztül szeretné bemutatni. 
A központok feladata: a megújuló 

energiaforrások gyakorlati hasznának 
b e m u t a t á s a ,  a  n a p k o l l e k t o r o k  
működésének rendszeres monitoringja és 
nem utolsósorban nevelési, oktatási 
tevékenységek megvalósítása a természet- 
és környezetvédelem területén. A Téti 
Kistérségben a bemutató központ a Téti 
Járási Hivatal épületében - korábbi 
Kistérségi Irodaház (Tét, Fő u. 94.) - került 
kialakításra. A településeken elhelyezett 
szolár rendszerek működését ellenőrző, és 

adatait nyilvántartó informatikai 
rendszer  a  lakosság  számára  
n y i l v á n o s ,  a  J á r á s i  H i v a t a l  
ügyfélfogadási idejében (Hétfő-Kedd: 
7-12h, Szerda: 12-17h, Csütörtök: 12-
16h, Péntek: nincs ügyfélfogadás) 
b á r k i  s z á m á r a  e l é r h e t ő ,  é s  
megtekinthető.
A megvalósított projekttel közelebb 
kerülhetünk mind a felnőtt lakosság, a 
gyerekek és a nevelők számára egy 
„élhetőbb” környezet kialakításához, a 
határ menti térség természeti és 
környezeti adottságainak közös 
védelméhez. Hosszú távú cél a 
településen élő emberek igényességre, 
energiatakarékossági érzékenységre 
történő nevelése. Szalainé Paár Andrea

Saját készítésű húsvéti 
dekorációk, horgolt tojások, 

kitűzők, táskák és egyéb dolgok 
megvásárolhatók csekély 

összegért az 
Idősek Napközi Otthonában. 
Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk!

 Kikelet
Jöjj szép tavasz várva- várunk,
Halvány napsugár tündökölj már!
Zord tél ne kísérj tovább.
Gyere tavasz szívünk kinyílt már!

Itt van a kikelet, madárdal szól ,
Szirmait bontogatja száz virág.
Hóvirág, kankalin, jácint illata száll,
Gyümölcsfák rügyeznek, fű zöldell már!

Alvó természet ébredezz hamar,
Hosszú tél menj máshová!
Életünket melegítse fényes napsugár 
Minden ember szívét öröm hassa át.

Ébredj világ, szóljon az ének,
Új kikelet hozd el a Reménységet!

Bereczkiné Dr Kovács Piroska
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Az „Életet az Éveknek” 
Nyugdíjas klub 2012 évi 

tevékenységéről.

A nyugdíjas klub elmúlt éve nehézségekkel indult. Az alig 
megválasztott klubvezetőnk  Kereszt Kálmán  sajnos 
megbetegedett és eltávozott közülünk. 
Itt maradtunk vezető nélkül, majd néhány hónap után  
miután senki sem akarta elvállalni,  én lettem a klubvezető. 
Egységesen ezt kérték tőlem  bíztattak. Nem hagyhattuk, 
hogy az idén 35 éves évfordulóját ünneplő klubunk 
szétessen. Nem sok ilyen nagy hagyományokkal rendelkező 
klub van a megyében! 
Terveket szőttünk, majd igyekeztünk megvalósítani azokat. 
Az évek folyamán hagyománnyá vált programjainkat sem 
hagytuk el. Megtartottuk a farsangi teadélutánt, 
megünnepeltük magunkat Nőnapon. Az óvodával nagyon jó 
kapcsolatot ápolunk. Voltunk „Mesélő Nagyik” az oviban. 
Nagy szeretettel vártak minket  pogácsával, ajándékkal 
kedveskedtek nekünk és mi is megajándékoztuk a 
gyerekeket.
Májusban „Anyák napi” műsorral viszonozták a 
látogatásunkat. Klubunk Édesanyái, Nagymamái nagyon 
meghatódtak, megkönnyezték a gyönyörű köszöntőt. 
A polgármester urat tájékoztatásra hívtuk, - amiből jóízű 
beszélgetés lett  a bennünket érdeklő aktuális kérdésekről 
(gyógyító ház, városi problémák…).
Nagy szeretettel köszöntöttük legidősebb klubtagunkat a 
szülinapján. Bősze Gyuláné, Jolán néni 85 éves, aktívan jár a 
klubba ma is. Ugyancsak köszöntöttük , virággal a kerek 
évfordulót ünneplő tagjainkat szülinapjukon. Nagyon 
jólesett az iskolások köszöntése is idősek világnapján. A 
fellépő „Csikvándi dolgos asszonyokat” saját készítésű 
süteménnyel, szendviccsel vendégeltük meg a műsor után.
Szeptember végén, nagyszerű kiránduláson vettünk részt a 
móri  borvidéken. Megnéztük a kisbéri  „Mini 
Magyarország”-ot az ászári „Mini skanzent” a csodálatos 
móri LAMBERG kastélyt. Kellemes sétával értünk el a 
Bozóky pincészetbe, a bormúzeumba. Jóízűt koccintottunk a 
finom móri borral, miután bejártuk, megcsodáltuk a 
pincéket, valamint a régi borászati eszközöket. A csókakői 
vármászás után jólesett a kellemes, bőséges vacsora, a 
kisbéri Bakony étteremben. Mindannyian szép, hasznos 
élményekkel tértünk haza. 
Az őszi orvosi előadásokon szép számmal vettünk részt. A 
nyugdíjas expón csak ketten voltunk  képviseltük a klubot. 
Nagyon jól éreztük magunkat. Jó volt látni a sok lelkes, 
csillogó szemű, aktív nyugdíjast, akik színvonalas műsort is 
adtak.
Október 4-én VILÁGGYALOGLÓ napon voltunk, amelyen 
11000 lépést tettünk meg Győrasszonyfa és Táp között, - 
hegyen, völgyön át  vidáman, jókedvűen, nótaszóval. Még el 
sem fáradtunk.  2012-ben is megtartottuk karácsonyváró 
ünnepségünket  az ovisokkal. A Katica csoportosok  
betlehemest játszottak, gyertyát gyújtottak. Sok finom 
süteménnyel, szörppel kínáltuk meg Őket, majd kölcsönösen 
megajándékoztuk egymást. Ismét sikerült a tagokat is 
meglepni  díszgyertyát, csokit kaptak  mindenki örömére.
Ebben az évben, közös erővel megfogalmaztuk klubunk 
célját és feladatát, amely legyen az emberi közösség 
kapcsolatainak szervezése és ápolása.
Alapelveink közé tartozik a szeretet, az egymás iránti 
tisztelet, a megbecsülés és a példamutatás az utókor számára. 
Giczi Sándorné klubvezető

A testvéri szeretet!
Vasárnap a feleségem tyúkot vágott ebédre. Szeretem a finom 
tyúklevest és a pörköltet, de rajtam, és a feleségemen kívül a családba 
senkinek se kedvence. Mesélem a családomnak: gyermekkoromban a 
hét közbeni krumplileves, rántott leves, darás tészta, liszt gánica után 
alig vártuk a hétvégi „tyúk lakomát”Édesanyám bár nem hallott IV 
Henrikről megpróbálta betartani az óhaját, ami úgy hangzott: „Azt 
akarom, hogy országomban még a legszegényebb parasztnak is tyúk 
főjön vasárnap a fazekában”. Hattagú volt a család, és édesanyámnak 
bűvészkedni kellet, hogy lehetőleg egyformán ossza el a húsadagot. 
Édesapám mindig a hátát kérte, nem is értettem miért? Csak később 
jöttem rá, azért, hogy nekünk, gyerekeknek több hús jusson! De volt 
néhány olyan falat, ami minden gyereknek nagyon kedvelt, és amiből 
csak egy- egy darab volt, mégpedig a máj, és a zúza. Édesanyám 
kivette, rátette a deszkára, és mérnöki pontossággal vágta négyfelé 
mindannyiunk nagy megelégedésére. Súlyos beteg lettem, és orvos 
beutalt a Farkas-gyepűi Gyermek Szanatóriumba. 1960. május 
harmadikától 1961. február ötödikéig voltam ott. Azaz kilenc hónapot, 
és két napot. A szanatóriumi ellátás osztályon felüli volt, mivel az volt 
a cél, hogy a tüdőbeteg gyerekeket minél jobban feljavítsák, ezért napi 
hatszori étkezést kaptunk a kilenc hónap alatt híztam tizennégy kilót. 
Havonta egyszer volt látogatás, amikor is az édesanyám jött el 
hozzám, mivel a családi látogatásra nem volt pénz. A gyógykezelés 
végeztével hatalmas öröm volt hazamenni, és újra látni a kilenc 
hónapja nem látott testvéreimet Felváltva meséltünk egymásnak, hogy 
mi történt velünk ez alatt a hosszú idő alatt. Édesanyám ünnepi 
lakomát főzött, ami természetes tyúkleves, és pörkölt volt. A kedvenc 
falatok máj, zúza- darabolása következett, a mikor a kisebbik öcsém 
megszólalt, én nem kérem, mire a másik két öcsém is mondta, ők sem 
kérik, kapjam én az egészet. Könnyes lett a szemem, és kértem 
osztozzunk továbbra is úgy, mint régen. Sokszor eszembe jut ez a 
történet, mint a testvéri szeretet példája! Zsolnai Ferenc

Rajz: I. Kéri Kende (Katica csoport) Bendekovics Nóra 
(BELED ), II. Farkas Boglárka (Katica csoport) Havasi Virág 
(GYŐRSZEMERE), Finta Vivien (MÓRICHIDA), III. Katona 
Adrienn (Katica csoport)  Rab Zengő Anna (GYŐRSZEMERE),  
Holbok Péter (Katica csoport).
Különdíjasok: Pálfi Dalma (Halacska csoport), Huszár Zsófi 
(BELED), Eredics Marcell (Csiga  csoport), Rába Viktória 
(GYÖMÖRE), Kovács Viktória (Csiga csoport),  Laki Csenge 
(LOVÁSZPATONA), Merkó Dorina (Nyuszi csoport) Németh 
Bence (GYARMAT). 
Ének: I Nagy Boglárka (MÓRICHIDA), II. Merkó Dorina (Tét - 
Nyuszi csoport), Surányi Réka (Tét  Nyuszi csoport). 
Különdíjasok: Farkas Domonkos  (Tét - Süni csoport), Fleck 
Nikolett  (Tét - Csiga csoport), Finta Vivien (MÓRICHIDA).
Vers: I Horváth István (Tét - Katica csoport)  Horváth Rebeka 
(MÓRICHIDA), II. Szántó Virág (LOVÁSZPATONA), III. 
Banai Gergő (Tét  Nyuszi csoport).
Különdíjasok: Farkas Domonkos (Tét - Nyuszi csoport), 
Molnár Márk (Tét - Nyuszi csoport), Kovács Viktória ( Tét  
Csiga csoport), Surányi Mátyás (Tét  Csiga csoport), Simon 
Eszter (LOVÁSZPATONA).

Kisfaludy Napok 2013. Óvodai versenyek győztesei
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Az élet egyre több területén megfigyelhető a hagyományokhoz való 
visszatérés tendenciája. Így van ez a gasztronómiában is, s ezen belül 

a mindennapjainkat érintő alapélelmiszerek előállításában is. A 
fogyasztók szívesen kóstolják az újat, de aztán örömmel térnek 

vissza a hagyományos ízek világához, melyek gyermekkorukhoz, 
családjukhoz, nemzetükhöz kötik őket.

A '48-as szabadságharc költője, Petőfi Sándor, aki olykor igen messzire 
keveredett a szülői háztól, egy rövid kis versében, édesanyját megszólítva 
vall az otthoni kenyérről, melyet küllemre ő maga sem talál olyan szépnek, 
mint például a városi fehér kenyeret, mégis elfogultan dicséri: „Itthon 
sokkal jobb ízű énnekem a fekete, mint máshol a fehér.” (ld. P.S.: Fekete 
kenyér) A vers lényegében állásfoglalás a hagyományok, az otthoni ízek és 
emlékek mellett. Március költőjének elkötelezettsége a szabadság és a 
nemzeti érdek mellett mindenki által ismert tény, mint ahogyan korunk 
embere számára is ismert dilemma a vásárlás során: hazai termék, vagy 
külföldi?! Vajon mi a különbség? Válaszként lehetne patetikus, nagy 
szavakat találni, de maradjunk Petőfi egyszerűségénél: a hazai termék, 
mely honfitársaink kezei által a magyar föld termette alapanyagokból 
készül, olyan receptek alapján, melyeket őseink is ismertek és szerettek, 
eleve és szinte megmagyarázhatatlan okokból ízletesebbek.
 Talán e jelenségre reagál az a néhány  elsősorban családi vállalkozásban 
működő  pékség, mely nem sajnálva a költségeket, a magyaros 
hagyományokhoz visszatérve búbos kemencéket építtet, hogy olyan 
termékekkel léphessen a piacra, melyek garantáltan elégedettséggel töltik 
el a vásárlókat.
 A Pedró pékség tulajdonosa, Vajda Péter is a hagyományos kemencék 
pártján áll. „Bár így többszöröse a kenyér előállításának időtartama, 
hiszen magának a kovásznak az érési ideje is több mint tíz órát vesz 
igénybe, s a hagyományos kemencékben is több időt kell, hogy eltöltsön a 

készülő kenyér, de az eredmény magáért beszél: az általunk forgalmazott Betyár kenyér, mely egy lassúbb, de éppen ezért gondosabb 
előállítási folyamat eredménye, pár év óta az egyik legnépszerűbb termékünk!” A közismert pék tehát nem használja azokat a 
mesterségesen előállított kovászhelyettesítőket, melyekkel a kenyér előállítása olcsóbbá és gyorsabbá válna, viszont egészségtelenebb 
és gyengébb minőségű lenne. „Az előállítás módja azonban csak az egyik tényező, a másik ugyanennyire fontos kellék maga az 
alapanyag, melynek igazodnia kell a hagyományos módon előállított termékekhez. Ezért dolgozunk hazai gabonából, rozs és kétféle 
búzalisztből felhasználva régi, bevált családi recepteket.” 

Nyilván felmerül bennünk a kérdés: milyen esélyekkel veheti fel egy magyar középvállalkozás a versenyt az óriáscégekkel 
szemben? Az említett Pedró pékség hitvallása szerint egyfajta szabadságharccal, melyet a hagyomány és a kiváló minőség melletti 
kiállással lehet megvívni: „említett termékünk, a Betyár kenyér fantázianévvel ellátott büszkeségünk hivatott jelezni, hogy részt akarunk 
venni a hazai termék elismerésének küzdelmében, hiszen a jó kenyér mindenkinek jár!”

A kenyér hagyománya, avagy Petőfi kenyere

A Téti COOP Zrt. Élelmiszer 
Üzlet dolgozóinak -A Téti Pedró 
Pékség tulajdonosának és  
munkatársainak.
Köszönetet szeretnénk mondani a 
2013.március 15-i rendkívüli 
időjárás során, ebben a katasztrófa 
helyzetben az első segítő kérésre 
történő önkéntes felajánlásukhoz, 
melyet a Petz Aladár Megyei 
O k t a t ó  K ó r h á z  T é t i  E l m e  
Rehabilitációs Intézet betegeinek 
zökkenőmentes ellátására tettek, 
hogy a betegek ne szenvedjenek 
hiányt a megszokott mindennapi 
étkezésükben.
Ezúton kívánunk 
jó egészséget és 
erőt a további 
á l d o z a t o s  
munkájukhoz!
Tisztelettel: Téti 
Elme Rehabilitációs 
Intézet ápolói

Köszönetnyilvánítás!Tét városban szól a magyar nóta
2013. 05.11. 16:00 órakor

“Anyám, édesanyám dallal köszönöm...”

Fellépő művészek:

Helyszín: KKÁMK 
Művelődési Ház
Tét, Fő u. 80.

Kísér: 
Németh Rudolf 

prímás és zenekara

 Műsorvezető:
 Farkas Anna

Jegyek elővételben kaphatók!
Ára: 1500.-Ft

Érdeklődni:
+36-30/692-0455



Szülőföldem  Téti Híradó 2013. tavasz12

Téten induló csapatunkba azonnali kezdéssel érettségizett 
fiatalokat (2-4fő) és 1 fő diplomást felveszünk.

Érdeklődni: 06-96/257-998"

Szülőföldem  Téti Híradó  2013. 1
Kiadja: Tét Város Önkormányzata

(9100 Tét, Fő utca 88.)
Lapszerkesztés:

Vámosiné Wurm Mária;
Katona Szabolcs
Szerkesztőség:

9100 Tét, Művelődési Ház, 
Fő utca 80. Telefon: 462-193 

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

1400 példányban 
 Nyomdai munkák: Palatia Nyomda, Győr 

Tájékoztató!
Játszóházzal várjuk a leendő 

bölcsődéseket és óvodásokat a 
2013/2014-es nevelési évre 

történő beíratáskor! 
Időpontja:

2013. április 8. és 9. 
(Hétfő - kedd) 

8.00 16.00 óráig
 Helye:  Tét, Debrecen u. 1. 

Óvoda
Kérjük a Szülőket, hogy hozzák 

magukkal a gyermek
 anyakönyvi kivonatát, 

TAJ kártyáját!

Bíró András : Ez a Húsvét

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

Ez a húsvét olyan ünnep,
fiatalok megszédülnek,

összebújnak, sugdolóznak,
szavakból szép jövőt 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. 

Ez a húsvét olyan ünnep,
Bocsánata van a bűnnek

Fönt a hegen az a Kereszt
Új élet útjára ereszt.

A tél szennyét mind lemosva
Készülődünk a holnapra,

A pünkösdre, szép pünkösdre,
Lángos csodák jövésére.

Szirmos jövőnk féltve, óva
Készülődünk még nagyobbra,

El nem érhető csodára:
Örökös harmóniára.
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