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Május 25-én városi gyermeknapot szervezett Tét 
V á r o s  Ö n k o r m á n y z a t a  é s  a z  i s k o l a 
diákönkormányzata. 
A Retro-Kavalkád KI Mit Tud?- dal kezdődött a 
művelődési házban. Művészeti csoportjaink és 
tanulóink egyéni produkciói is elkápráztatták a 
közönséget. A sportcsarnokban légvár, arcfestés, 
játszóház, fotókiállítás várta az érdeklődőket. A 
rendezvénysátorban Nagy Balázs, a Győri 
Nemzeti Színház művésze lépett fel, aki retro 
slágereivel nagy tetszést aratott. Lehoczkyné Idei 
Viola és Lehoczky Miklós táncbemutatóját 
táncház, majd disco követte. Megismertük a „Rock 
'n'  Roll” alaplépéseit,  l imbó-hintóztunk, 
kacsatáncot jártunk. Ettünk zsíros kenyeret 
hagymával, uborkával, pillanatok alatt felfaltuk a 
finom házi sütiket, szörpöt ittunk és nagyon-
nagyon jól éreztük magunkat. 
Mindez nem jöhetett volna létre támogatók nélkül. 
Az óvodai, iskolai szülői munkaközösség, civil 
szervezetek, alapítványok, vállalkozók, vállalatok, 

NYUSZI csoport
A tavasz is sok ünnepet tartogatott számunkra. 
Májusban tartottuk nyílt nap keretében anyák napi 
ünnepélyünket, ahol sok szeretettel köszöntöttük a 
kedves szülőket, édesanyákat, nagymamákat.
A gyerekek saját szívhez szóló műsorral kedveskedtek 
szeretteiknek, és átadták saját kezűleg készített 
ajándékaikat.
Kicsit megkésve, de megérkezett a tavaszi idő, 
kizöldült a határ és az óvoda udvara is. A szülők aktív 
munkájának köszönhetően és a gyerekek örömére sok 
új szabadtéri játékkal gazdagodott óvodánk udvara. A 
gyereknap, gyerekhét alkalmával már szinte tolongtak 
a gyerekek, hogy kipróbálhassák az új játékokat. 
Már évek óta hagyomány, hogy a gyerekekkel az óvoda 
udvarán „májusfát” állítunk. 
Idén sem volt másképpen, a gyerekek kíváncsian vették 
körül a májusfát és lelkesen segédkeztek a 
feldíszítésében. Színes szalagok a gyerekekkel 
közösen készített vidám füzérek kerültek a fa ágaira, 
amelyek aztán vígan lobogtak a tavaszi szélben.
A díszítés végeztével körbeálltuk a fát és körjátékokat 
játszottuk, tavaszi dalokat énekeltünk. 
Ezután nagy erőbedobással készültünk évzáró 

műsorunkra. A gyerekek lakodalmas játékkal 
örvendeztették meg a szülőket majd „ballagó” ovisaink 
búcsúzásként előadták saját műsorukat.
Az iskolába „induló” kis csapat kézbe kapta a tarisznyát 
és a „Diplomát” majd „doktorandus” sapkával 
ékesítve, vidám énekszóval búcsút intettek az ovis 
éveknek.
Az évzárós műsor után sütis vendéglátásban 
részesültek, reméljük sok szép élménnyel gazdagodva 
szeretettel gondolnak majd vissza ovis éveikre.
Zsóka óvónéni, Gina óvónéni, Zsuzsi néni és a nyuszi 
csoportos gyerekek 
A CSIGA csoportot sok öröm és meglepetés érte az 
utóbbi hónapokban!
Bencsik Zoltántól nagyon sok szép, értékes játékot 
kaptak a gyerekek. Köszönjük szépen!
A papírgyűjtés árából és az SZM által felajánlott 
összegből kirándulást szerveztünk Pápára: először a 
Pegazus Bábszínház előadását néztük meg a 
hangulatos Kazamata bábszínházban. A Brémai 
muzsikusok című fergeteges előadás csodálatos 

élményt nyújtott mindannyiunknak. Majd a szép 
tavaszi időben a Várkert játszóterén játszhattak a 
gyerekek.
Május elején egy kis ünnepség keretében 
köszöntöttük az édesanyákat és nagymamákat. A 
g y e r m e k n a p o t  j á t é k o s  f e l a d a t o k k a l  é s 
versenyekkel vidáman töltöttük a csoportunkban. 
A szülőktől  kaptunk f inom,  egészséges 
bodzaszörpöt, Kovácsné Kati nénitől pedig 
édességet.
Sikeres pályázatból egészséghetet tartottunk. 

folyt. 5. oldal

folyt. 2. oldal
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szülők, nagyszülők, a város apraja nagyja 
fogott össze a siker érdekében. Mindenkinek 
köszönjük, hogy rendezvényünket segítette, 
sok örömet, felejthetetlen órákat szerezve 
ezzel nekünk. 
Jövőre Önökkel, Veletek ugyanitt! 
  Rendes Róbertné és a gyerekek.

Katicások búcsúja az óvodától:

2009-ben  röppen tek  be 
gyermekeink Hozzátok, a 
Katicások birodalmába. Volt 
közö t tük  bá to r,  f é l énk , 
kíváncsi  és  csendes,  de 
nagyon hamar összetartó kis 
csapat tá  kovácsolódtak. 
K i a l a k u l t a k  a z  e l s ő 
barátságok, melyek talán örök 
időkre megmaradnak, még 
szerelmek is  szövődtek. 
Tanultak Tőletek tiszteletet, 
türelmet, alázatot, és egymás elfogadását.
Játékosan szerettettétek meg Velük a többiekről 
való  gondoskodást ,  mikor  naposokat 
neveztetek ki. Lelki fejlődésük mellett 
megszerveztétek több turnusban a  úszást is  z .
Boldogan kísértétek Őket, vigyáztátok minden 
pillanatukat. szkén néztétek  milyen Bü ,
ügyesek, nem félnek a víztől. Mindig volt egy 
ölelő szabad kar, ha épp vigasz kellett, egy 
buksi simogatás, bíztatásként, dicséret a jó 
viselkedésért, a szorgalomért. Nem volt olyan 
rajz, ének vagy szavalóverseny  ahonnan ne ,
kaptak volna díjat a Kis Katicák. A közös 
farsangok, születésnapok, kirándulások, 
ü n n e p v á r á s o k ,  m i n d  b e v é s ő d t e k  a 
gyermekekbe, és emlékezni fognak Rátok 
kedves Nóra, Anna és Kinga  fog erőt adni . Ez
nekik, hogy a helyes úton továbbhaladjanak. 
Mi szülők, köszönjük, hogy szerettétek, 
neveltétek, tanítottátok Őket  mikor mi nem ,
l e h e t t ü n k  v e l ü k , ó v t á t o k  e l s ő  
szárnypróbálgatásaikat, kitártátok előttük a 
tudás és megismerés kapuját, minden gyermek 
szívéhez megtaláltátok a kulcsot. Hálával 
tartozunk az elmúlt 4 évért, és nagyon büszkék 

v a g y u n k  r á ,  h o g y 
Katicások lehettünk  Mi .
mos t  k i r epü lünk  de ,
Titeket sosem feledünk! 
Köszönettel: 
 A Katicás szülők

”Velem voltál 
örömömben,
velem voltál bajban,
velem voltál, ha sírtam,
velem, ha kacagtam.

Meséltél és meséltél
igazakat, szépet,
kívántam, hogy a meséd
sose érjen véget.

Mit adtam én cserébe?
Te azt sose kérted,
de talán a két szemem
elárulta néked.”

 (Osváth Erzsébet: 
Meséltél és meséltél)

Korszerű lett az óvoda konyhája

Nagy öröm minden kisgyerek és felnőtt 
számára, hogy az elmúlt évben megújult óvodai 
konyha júniusban ismét megkezdi működését. 
Tiszta, esztétikus környezetben várják az 
elektromos főzőüstök, zöldségszeletelő, 
kenyérszeletelő gép, burgonya koptató gép, 
hogy birtokba vegyék a szakács nénik. A szép, új 
étkezőben akár 100 étkezőt is tudunk fogadni 
egyszerre. Szeretettel várjuk a régi és új 
étkezőket!   /A konyha dolgozói/

Kedves Nóra óvó néni, Anna óvó néni, Kinga dadus ! néni

Áprilisban katasztrófavédelmi versenyen voltunk Győrben. Iskolánkat kettő 
négy fős csapat képviselte. A felkészülést már hetekkel korábban elkezdtük. 
Bősze Gábor tűzoltóparancsnoktól a tűzvédelmi ismereteket, Sarmon Tamás 
mentőtiszttől az elsősegélynyújtás alapjait sajátítottuk el, Rendes Róbertné 
Kati nénivel tesztfeladatokat oldottunk meg. A versenyen a következő 
állomásokat jártuk végig, és teljesítettük a feladatokat: füsttel teli sátorban 
tájékozódtunk, homokzsákokat pakoltunk, elsősegélyt nyújtottunk, célba 
lőttünk puttonyfecskendővel, online- tesztet oldottunk meg. Eredményeink: 2. 
helyezés (csapattagok: 
Horváth Zsolt, Kukorelli 
Bianka, Pátkai Martin, Tóth 
E s z t e r )  4 .  h e l y e z é s 
(Drobina Hajnalka, Garai 
G e r g e l y ,  H o r v á t h 
Alexandra, Széles József) 
A tizenhat csapatból, ugye 
nem is rossz eredmény. 
Jövőre is megyünk, mi is ott 
leszünk a versenyen. 
A versenyző 6. osztályos 
tanulók. 

Dobogós hely a katasztrófavédelmi versenyen 

még több kép: www.vk-tet.bibl.hu
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A nagycsaládosok hírei
A Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesületének élete 
ebben a félévben sem volt eseménymentes. Legtöbb vitát 
kiváltó, de elkerülhetetlen lépésünk volt, felkérni belépett 
tagjainkat, döntsék el, értékes tagjai kívánnak lenni 
közösségünknek, vagy lemondanak tagságukról. Nem 
meglepő módon le is csökkent a taglétszámunk, volt, aki át sem 
vette levelünket, többen egyáltalán válaszra sem méltattak. 
Akik viszont velünk tartottak, elkötelezték magukat céljaink 
mellett. A megmaradtakkal az év elején közgyűlést tartottunk, 

ahol a tagok a 2013-as évre változatlanul hagyták a tagdíj 
összegét, amely így továbbra is 6000,- Ft/család/év. Az 
összeget mindenki saját tempójában, több részletben is 
fizetheti, azzal a kikötéssel, hogy minden év november 15-ig a 
teljes összegnek a Téti Takarékszövetkezetnél vezetett 
számlán kell lennie. A tagdíjfizetés elmaradása a 
kedvezményektől való elesést hozza magával.
Abban is megállapodtak a közgyűlés résztvevői, hogy a 
tagságtól kis mértékben (2013-as évre 4 óra családonként) 
önkéntes munkát várnak el. Ez azt jelenti, hogy bármely 
családtag hozzájárulhat a munkánkhoz, azt elkönyveljük. 
Ilyen tevékenység lehet a programok szervezésében, vagy 
lebonyolításában való részvétel, az eseményekre sütemény, 
vagy más étel készítése, de beszámítjuk azt is, ha egyik 
tagcsalád segít a másikon (pl.: gyermekfelügyelet, szakmunka 
elvégzése), és ezt kölcsönösen igazolják. Ezzel is szeretnénk 
elősegíteni egymás támogatását, és az igazságosságot. 
Természetesen az önkéntes munka elmaradása nem jelenti a 
tagság megszűnését, de olyan adományok érkezésekor, 
amelyből nem jut minden tagnak, azok részesülnek először, 
akik teljesítették önkéntes feladataikat. Év közben belépők 
esetében, akárcsak a tagdíj mértékében, itt is időarányosan 
számolunk.
Programjaink: Ruha csere-bere nem csak nagycsaládosoknak
Egyre nagyobb érdeklődés övezi a használt ruhák leadásának 
és új gazdára találásának ezt a módját. Az eseménynek 
továbbra is a védőnői tanácsadó ad otthont, minden hónap 
harmadik szerdáján, 14:00-16:00 óráig. A következő 
hónapokban előre láthatólag: június 19; július 17; augusztus 
21; szeptember 18. A szabadságok miatt csúszás lehetséges 
augusztusban. 
Húsvétváró: Tagcsaládjaink gyermekeit szerettük volna 
megörvendeztetni egy kis kreatív ünnepi ráhangolódással, 
végül a felnőttek ugyanolyan elmélyülten írókáztak, vágtak, 
ragasztottak, mint a kicsik. Hímes tojások, papír nyuszik, 
tojástartók, virágok készültek. Zárásra a csoki tojás is 
előkerült, megédesítve a szép délutánt, aminek idén a katolikus 
plébánia adott helyet. Ezúton is köszönjük Kanonok úrnak a 

lehetőséget!
Unilever adomány. Mivel Egyesületünk idén határidőre 
teljesítette tagdíjfizetési kötelezettségét a Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete (NOE) felé, már tavasszal nagy értékű 
élelmiszercsomagot adhattunk minden tagcsaládunknak, amely 
Rama margarint, zacskós levest, szószos tésztát, salátaöntetet 
tartalmazott. 
Retró kavalkád  játszóház: Egyesületünk szívesen csatlakozott 
az iskola által szervezett gyermeknapi forgataghoz, ahol a 
legkisebbek számára biztosítottunk játszóházat. Örömmel láttuk, 
hogy az apróságok milyen szívesen veszik birtokba a játékokat, 
amelyeknek egy részét a győri Família Nagycsaládos Egyesület 
adta kölcsön, egy részét pedig már mi kaptuk felajánlásként téti 
szülőktől.
Ökumenikus családi délután
Örömmel vettük, hogy a katolikus és evangélikus hitoktatásban 
részesülő gyerekek számára szervezett családi délutánon ismét 
számítanak ránk a szervezők. Ezúttal origami virágokkal, és 
magvakból ragasztott képekkel készültünk a nagy napra. A lelkes 
gyereksereg ismét megmutatta érdeklődését és kreativitását, 
gyönyörű alkotások születtek. A hajtogatásnál segítség is 
érkezett, Tóth Pálma személyében, aki a tulipán elkészítésének 
bemutatását teljes egészében levette a vállunkról. Lelkesedése 
magával ragadó volt.
Régiós családi nap  Szombathely: Június 8-án, szombaton az 
Alpokalja Nagycsaládos Egyesület által szervezett régiós családi 
napon vehettünk részt Szombathelyen. A felmerülő költségek 
nagy részét a NOE belső pályázatán nyert összeg fedezte a 
Mokka cukrászda pedig ízletes pogácsával ajándékozott meg 
minket, amit ezúton is köszönünk!. Szerencsére Medárd is 
kegyes volt hozzánk, gyönyörű időnk volt. Változatos 
programok vártak ránk: mese, vers, óvodások körtáncos 
bemutatója, rock and roll bemutató, fúvószenekar, kézműves 
foglalkozások, íjászat, szabadtéri játékok, sportversenyek, 
városnézés, múzeumlátogatás. Nem is lehetett mindent 
kipróbálni, előbb elröppent a nap, amelynek végén lényegében 
mindenki kapott kisebb-nagyobb nyereményt, a regisztrációval 
pedig egy-egy gazdag ajándékcsomagot is. Ismét egy 
fantasztikus élménnyel lettünk gazdagabbak. Annál nagyobb 
lelkesedéssel készülünk augusztusban Mosonmagyaróvárra az 
országos családi napra.
Csoki brigád: Szomorúan vettük az értesítést, hogy a TerraCycle 
Milka csokoládé brigádja június 30-án befejezi működését. 
Meglepett minket az akció megszűnése. Azért az utolsó 
csomagunkat még postára adjuk, és ezúton köszönjük meg a 
lelkes gyűjtő munkát, hiszen a kihelyezett dobozaink sosem 
vártak minket üresen. A befolyt összeg pedig jó szolgálatot tesz 
majd a karácsonyi készülődéskor.
Továbbra is szeretettel várunk sorainkba mindenkit, akinek 
felkeltette érdeklődését kis közösségünk, és azért tenni is 
szeretnének. Nem csak adományosztáskor találnak meg minket, 
hanem együtt gondolkodnak, cselekednek társaikkal, felismerve 
az összefogás támogató erejét.
Somogyiné Müller Mónika pártoló tag.

Köszönik az óvodások: 
Baranyai Zsoltnak az ételszállítást, amivel 

kényelmesebbé tette az ovisok és bölcsődések 
étkezéseit!  

Hegedűs Miklósnak, hogy  a gyerekek nagy örömére 
idén is megtöltötte a homokozóinkat homokkal!

Bősze Evelin családjának és Bakos Edit néninek az 
ovinkat díszítő virágokat!
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Szülői  összefogás az Óvodáért!
Szombaton lázas munka folyt a téti óvoda udvarán: új játékok 
kerültek elhelyezésre! Az előzménye az volt, hogy a szülők 
kevesellték azt a két- három játékot, ami az óvoda 
udvarát”díszítette”, és elhatározták. segítenek, hogy az 
óvódásoknak minél több lehetősége legyen a játékra, a 
mozgásra. Már tavaly a Városnapkor kirakodó vásárt csináltak, 
ahol a saját készítésű, illetve a helyi cukrászok által felajánlott 
süteményeket kínálták, amiért minden kóstoló, egy tetszőleges 
összeget dobhatott be a becsületkasszába. Az ősz, és a tél 
folyamán két nagysikerű gyerekszínházat szerveztek a 
művelődési házba, mindkét alkalommal a Győri Holle Anyó 
gyerek színház szerepelt nagyon nagy sikerrel! A művészek, 
értékelve a nemes célt, csak a költségeik megtérítését kérték! 
Ezúton is köszönet nekik érte! Természetes a színházi 
előadások előtt, a művelődési ház előtt felállított sátornál, az 
anyukák süteménnyel, teával, és forró csokival kínálták a 
színházba látogatókat, akik adakozhattak az óvodai játszótér 
javára. Még az „akció” elindítása előtt az anyukák felkeresték a 
város polgármesterét, aki úgy nyilatkozott, ha a képviselő 
testület nem ellenzi, akkor az Önkormányzat megduplázza azt a 
pénzt, amit a munkaközösség összegyűjt! A testület úgy döntött, 
hogy megduplázza, sőt még egy kicsit többet is ad, hogy még 
egy játékkal több kerüljön elhelyezésre. Szombaton hozta a 
vállalkozó a játékokat, és az Ő felügyelete mellett az apukák 
ásták a gödröket, keverték a betont, és elhelyezték őket, közben 
az anyukák terepet rendeztek, fát ültettek! Nem szeretném 
felsorolni az összes résztvevőt, részint mert hosszú a névsor 
részint, mert igazi csapatmunka volt! Az igazi köszönetet pedig 
az óvodás gyerekek arcáról kell leolvasni mikor birtokba veszik 
az új játékokat!   Zsolnai Ferenc Nagypapa

Téti Hajnalcsillag Dalkör
Az áprilisban megrendezett Kereszt 
Kálmán emlékesthez kapcsolódóan 
szeretném megköszönni a támogatást, 
amit a műsor tartalmas megszervezéséhez 
kaptunk. Köszönjük minden kedves 
nézőnknek hogy eljöttek, és meghallgatták 
műsorunkat. Szándékunkban áll az 
emlékestet minden évben megrendezni, 
ezzel is tisztelegni Karcsi tenni akarása 
előtt.
L e g u t ó b b i  v i d é k i  f e l l é p é s ü n k 
G y ő r s z e n t i v á n o n  v o l t ,  a h o l 
hagyományteremtő jelleggel került megrendezésre az „Örökifjak 
Művészeti Fesztivál”. A Dalkör színvonalas előadása mellett, egyéni 
előadóink is szerepet kaptak. Horváth Lajosné, Egyházi Tamás, és 
Kovács József nótákat adtak elő, Antal István egy saját költeményt 
szavalt el, és Németh János citerán mutathatta be virtuozitását. Ugyan 
nem volt verseny, azonban egy háromtagú zsűri értékelte az előadásokat. 
A Téti Hajnalcsillag Dalkör ről csak jó vélemények hangzottak el, 
melyet úgy gondolom, a dalkör tagjai mellett köszönhetünk Hajnal 
Nikolett felkészítésének. Az előadások műfaja sokszínű képet mutatott. 
Nagyon élvezetes volt végignézni, a 34 műsorszámot. A nóták, és 
népdalok mellett hallhattunk sanzonokat, operett betétdalokat, verseket, 
és hangszeres játékokat is. Az ismert dallamokat a nézők sokszor az 
előadókkal együtt énekelték. A fesztivál nagyon jó hangulatban telt, sok 
élménnyel és tapasztalattal lettünk gazdagabbak.
Utóbbi helyi fellépésünk június 23 án, az immár 4. alkalommal 
megrendezésre került dalkörtalálkozó volt, amelyre előadónak 
meghívtuk Takácsiból a Kenderszer Népdalkört, Szilből az Életmód 
Egyesület dalkörét, és Mórichidáról a Marcalmenti Kórust. Nagy 
lelkesedéssel készültünk a fellépésre.
Az alkalmat megragadva, szeretnék meghívni minden téti lakost a 
továbbiakban megrendezésre kerülő rendezvényeinkre. Weboldalunkon 
minden szükséges információt megtalálhatnak fellépéseinkkel 
kapcsolatban, vagy a feltöltött videók, képek megtekintése közben 
visszaemlékezhetnek az átélt kellemes élményekre.
Továbbra is várjuk a népdalokat kedvelő, énekelni szerető fiatalok, és 
idősek jelentkezését. Tisztelettel: 
Lakatos György a Hajnalcsillag Téti Dalkör Egyesület elnöke.
www.hajnalcsillagdalkor.webnode.hu

Langné Balázs Ilona már nyugdíjas napjait éli, míg 
magam ez év június 24-én dolgozom utoljára a 
művelődési házban, ahol  Tét Város Önkormányzat 
ingyenes lapjának negyedévenkénti szerkesztését 
végeztük.
Köszönjük a munkánkhoz nyújtott segítségüket, amit 
mi mindig jó szívvel fogadtunk és igyekeztünk ezt a 
negyedévente megjelenő híradót színes és 
színvonalas újságnak szerkeszteni önszorgalomból 
képezve magunkat, ugyanis egyikünknek sem volt 
ehhez hivatalos újságírói/szerkesztői végzettsége.

Mindhármunk nevében bízom abban, hogy 
továbbra is megjelenik a „Szülőföldem” Téti 

Híradó hasonló-, vagy még jobb szerkesztésben!
Szerkesztői tisztelettel: Vámosiné Wurm Mária

Nagykorú lett a Szülőföldem-Téti Híradó! 18 év 
hosszú idő. Katona Szabolccsal a kezdetektől 
részese voltam a helyi újság megjelenésének. 
Emlékszem, mikor még írógéppel írtuk a 
tájékoztatókat és kettő fénymásológép dőlt ki a 
sokszorosítás miatt! Mindezt azért,  hogy 
településünk lakossága értesülhessen (úgy, mint 
jelenleg is) a helyi intézmények, iskola, óvoda, 
zeneiskola, alkotó művelődési közösségek életéről, 
munkásságáról, kudarcairól-eredményeiről és 
eseményeiről egyaránt. Próbáltuk tájékoztatni 
Önöket a településen zajló mindennapokról, az 
önkormányzat döntéseiről, a civil szerveződések 
életéről, ünnepeiről, a település életét meghatározó 
intézmények, szolgáltatások, cégek munkájáról! 
A múlt év februárjától az egyik szerkesztő, 

Búcsúznak a szerkesztők!
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szorgoskodtunk rengeteg papírt és ruhát gyűjtöttünk. Elsétáltunk 
az evangélikus templomba és megnéztük a nagy ovisokat, hogy 
mit tanultak az ovis hittanon. Április végén megünnepeltük azokat, 
akiket a leges legjobban szeretünk az ÉDESANYÁKAT.
A tűzoltó bácsik ügyességében és erejében gyönyörködtünk 
óvodánk udvarán a szép Májusfánk felállításakor. Időközben 
megszépült a csoportszobánk, amit tágra nyílt szemmel és 
mosolygós arccal vettünk újra birtokba- Köszönet minden kétkezi 
és pénzbeli segítőnek.
Az egészségünkről sem feledkeztünk meg május utolsó hetében 
csak egészséges dolgokat fogyasztottunk: gyümölcssalátát, párolt 
zöldséget, tejet, ivólét, joghurtot stb.
Ezen a héten a Gézengúz Bábszínház is kedveskedett nekünk egy 
kis zenés műsorral, melyet tapssal jutalmaztunk.
A gyerekhét pedig semmivel sem volt felcserélhető! A győri 
Állatkertben csodáltuk meg az állatokat. Kedvenceket is kerestünk 
és ígéretet tettünk, hogy jövőre is meglátogatjuk őket. A 
kalózhajónál is eltöltöttünk majdnem egy órát ahol igazi kalózokká 
váltunk. Fáradtan, de boldogan tértünk haza kis ovinkba.
Ez a tanév sok-sok nehézséget, de rengeteg tapasztalatot hozott és 
jó élményekkel gazdagodva zártuk le. Minden kis sünisnek és 
családjának élménydús nyarat, kellemes feltöltődést kívánunk. 
Sok-sok szeretettel a Sünis óvó nénik: Nóri és Kati óvó néni.
A HALACSKA csoportban a tavasz ünnepeket és sok programot 
hozott. Az a megtiszteltetés ért bennünket május elején, hogy 
eljöttek hozzánk a „mesélő nagyik”. A gyermekek nagy 
érdeklődéssel hallgatták történeteiket, meséiket a régi időkről. 
Később az anyák napi köszöntővel leptük meg őket. A gyermekek 
nagy örömére finom süteménnyel készültek a „nagyik”, melyet 
pillanatok alatt elfogyasztottak.
Csoportunk hagyományainak megfelelően nyílt nappal 
egybekötött anyák napi köszöntésre hívtuk az édesanyákat, 
nagymamákat. Reggel ábrázolás foglalkozásokon virágokat 
ragasztottunk, színeztünk. Tízórai után fejlesztő játékok 
következtek, amelyekben a gyerekek megmutatták tudásukat, 
ügyességüket. A nyílt nap végén versekkel, énekekkel, 
körjátékokkal köszöntöttük az Édesanyákat, nagymamákat, és 
átadták a gyermekek saját készítésű ajándékaikat.
A tavasz következő nagy programja a GYEREKHÉT volt, melyet 
összekötöttünk az egészséghéttel. A rossz idő miatt a szabad téri 
versenyek, séta a játszótérre elmaradtak, de zöldség- és gyümölcs 
salátát készítettünk, többféle tejterméket kóstoltunk.
Évek óta visszatérő fellépő a gyermekhéten a Gézengúz együttes, 
amely énekes, zenés műsort ad elő. Elsétáltunk a mentőállomásra, 
ahol megnézhettük a mentőautót és annak felszerelését. 
Kipróbálhatták a hordágyat és néhány eszközt kézbe is vehettek.
Május utolsó napján az óvoda udvarán kitáncoltuk a májusfát, 
utána pedig a tűzoltó autót tekinthettük meg.
Június elején évzáróra készültünk, ahol elbúcsúztattunk 9 iskolába 
készülő kisgyermeket. Műsorunkban gyermeklakodalmast adtunk 
elő.
Hónap közepén kettő kirándulást tervezünk Szombathelyre és 
Kúpra. Szombathelyi Kalandvárosba az iskolába készülő 
gyermekek mennek. Kúpon erdei iskolát látogatunk meg és 
tanösvényen sétálhatunk egy erdész vezetésével.
Szeretnénk megköszönni a csoportba járó gyermekek szüleinek az 
egész évben nyújtott támogatást. Ili óvónéni, Vera óvónéni, Marika 
néni
„Bodzavirágból, bodzavirágból hullik a, hullik a sárga virágpor...”
Tavassza l  sok  programban  vo l t  r észük  a  KATICA 
csoportosoknak.
Április-májusban lezajlott az úszótanfolyam, a gyerekek többsége 
úszott, mint hal a vízben. Az idei kirándulásunk fő célja a 
bakonybéli Pannon Csillagász volt, ahol sok új információt 
szerezhettünk a világűrről, bolygókról, távcsövekről. A pápai 
Várkert játszóterét is útba ejtettük, ahol birtokba vettük a játékokat.
Lezajlottak a nyílt napok, amikor az érdeklődő anyukák 

Zöldség- és gyümölcssalátát készítettünk, joghurtot, Túró 
Rudit, gyümölcsöket és egyéb egészséges ételeket kóstolhattak, 
fogyaszthattak a gyerekek.
Az Együtt Egymásért Egyesület tagjai közül Magdi néninél 
palacsintát sütöttek és töltöttek a nénik a kicsiknek. A rossz idő 
miatt a helyünkbe is hozták. A gyerekek nagy örömmel fogadták 
a finom házi lekvárral, kakaóval, fahéjjal töltött palacsintát. A 
nénik és a gyerekek együtt játszottak, ismerkedtek, kölcsönösen 
örömet szerezve egymásnak.
Évzáró ünnepélyünkön az iskolába készülő gyerekek 
elbúcsúztak társaiktól és az óvó néniktől. Őket már új kihívások 
várják. A társaik nevében is sok sikert kívánunk nekik az 
életben. Timi és Melinda óvó néni
Mindenki másképp csinálja: Egy igaz történet
Egyszer volt, hol nem volt, Győrön túl, Pápán innen volt egy kis 
város. E kisvárosban sok-sok lakos, a sok-sok lakosnak sok-sok 
kisgyermeke. A sok-sok kisgyermek mikor egy kicsit 
felcseperedett bekéredzkedett a kisváros óvodájába, ahol 
szerette volna megtenni a szocializáció első lépéseit. A nagyra 
nőtt felnőttek elhatározták, hogy változtatnak a gyerekek leendő 
környezetén, s megtették az első lépéseket: papírt gyűjtöttek, 
Márton napi jótékony játékbörzét, bábszínházat, ruhagyűjtést 
szerveztek, sütit sütöttek, árusítottak s az összegyűjtött pénzből 
a csoport játékkészletét gazdagították kicsinyeik örömére. Az 
adventi ünnepkör elmúltával egy újabb megmozdulására 
gyűltek össze egy rendkívüli szülői értekezletre, melynek során 
számba vették a felújítandó dolgokat, hogy ki miben tud 
segíteni és elkészült a telefonlánc. A kisváros első emberét is 
felkeresték az SZM tagok és kérték a felújítandó teremhez adjon 
segítséget. A Polgármester Úr ígéretet tett, ami az SZM tagokat 
tovább motiválta és kijelölésre került a nap, megszületett a 
döntés, mely során elkezdődött a felújítás. Idejüket és lábukat 
nem sajnálva körbejárták a városban szorgoskodó 
vállalkozókat, ahol szintén segítő emberekre találtak.
„Sok kicsi sokra megy” jelszóval a csoportszoba előtti 
folyosóra pénzgyűjtő ládikát raktak ki, melyben a kis sünik 
szülei rakták a pénzt ki-ki pénztárcájához mérten. Így az 
összegyűlt pénzekből és adományokból, valamint a tettre 
készségből megszépült a csoportszoba melyben új lámpatestek 
világítanak a játékhoz, valamint új színben pompáz a lambéria 
és a falak, az esztétikus függöny most készül.
Eközben a SÜNIKÉK sem tétlenkedtek megtanultak köszönni, 
kérni, mosolyogva jönni az oviba, rengeteg versikét és éneket 
tanultak, rajzoltak, ragasztottak, festettek és gyurmáztak, 
megismerték és megszerették egymást, baráti kapcsolatok 
kötődtek és nem utolsósorban nőttek is egy kicsit. Együtt várták 
már a Mikulást, Karácsony meghitt ünnepét, valamint 
fantasztikus jelmezeket öltöttek magukra.
„Ilyen voltam, amikor óvodás voltam!” Beszálltak közösen 
idővonatunkba, ahol minden család egy külön vagont kapott, 
mely a szülők óvodáskori képeiből és a gyermekek képeiből állt 
össze- így suhanunk és rohanunk az idővonattal.”Ilyen voltam, 
mikor óvodás voltam” címmel pályáztattuk meg. A MACKÓ 
HÉTEN megismerkedtünk a társaink kedvenc macijával, le is 
fényképezkedtünk vele, valamint mackós mézes csuprot 
készítettünk és ízleltük a finom mézet. A családunkat is 
lerajzoltuk és már meg is tudjuk nevezni családtagjainkat. A 
sünikék még a házuk táján élő állatokat is berajzolták a 
családhoz. A Csemete Bábszínház előadásában két izgalmas 
történetben vehettünk részt: Az 1. Irány az erdő, Gézengúz 
Bárány Barnabás volt.
A kikeleti várakozásnál márciusban ismerkedtünk a színekkel. 
Óvodás jeleinket megörökítettük a fényképész bácsival. A 
természet éledését is figyelemmel kísértük, a gólya 
megérkezéséről szinte pillanat felvételeket készítettünk a kis 
szemünkkel, majd a papírra is ragasztottunk fészket és 
eljátszottuk a gólyafészek építését. A bolondos áprilisban is 

folytatás az 1. Oldalról
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Önkormányzati hírek

Felhívás!
Tisztelt lakosság!

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény előírja a gyom mentesítést. 
Konkrétan nevesíti a parlagfüvet, amelynek irtása 
minden termelő,földtulajdonos és földhasználó 
kötelessége. A törvény rendelkezései szerint a termelők 
minden év június 30-ig kötelesek a parlagfű mentesítést 
elvégezni, illetve a parlagfű-virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, valamint ezt az állapotot a 
vegetációs időszakvégéig folyamatosan fenntartani.
A gyommentesítés ellenőrzésében a Földmérési és 
Távérzékelési Intézet (FÖMI), a Földhivatalok valamint 
a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságok vesznek részt 
úgy, hogy a felderítést az előbb említett két intézmény, a 
hatósági eljárás lefolytatását, pedig a Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatóságok végzik.(külterületek 
vonatkozásában ) 
A parlagfűvel fertőzött és felderített területeken a 
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság területarányosan, 
a fertőzöttség mértékétől függően 15.000 - 5.000.000 Ft-
ig terjedő növényvédelmi bírságot szab ki, valamint 
elrendeli és végrehajtja a területre a közérdekű 
védekezést elsősorban kaszálás formájában. A 
hivatkozott törvény rendelkezései alapján az 
Igazgatóságok illetékességi területükön, tehát 
külterületen végzik tevékenységüket, belterületen a 
bírságok kiszabásának kivételével a település 
önkormányzatának jegyzője jár elv növényvédelmi 
hatósági jogkörében.
Kérem, végezzék folyamatosan a  szükséges 
növényvédelmi munkákat, ezáltal elkerülik 2013. július 
1-től a bírságolást!
Közreműködésüket köszönöm.
  Bereczkiné Dr Kovács Piroska jegyző

betekinthettek a csoport életébe.
A Katicás gyerekek sikeresen vettek részt a Pedró 
pékség és a Sokorópátkai óvoda rajzpályázatán, 
valamint a tényői óvoda versmondó versenyén.
Nagy izgalommal készültünk az utolsó együtt töltött 
ünnepünkre, az évzáróra. Fájó szívvel búcsúztak a 
nagycsoportosok az ovitól, az óvó nénik, dadus néni a 
gyerekektől, szülőktől.
Nagyon szépen köszönjük a szülők folyamatos 
támogatását, segítségét, megbecsülését.
 Katica csoportos gyerekek és felnőttek 

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2013. (IV. 30.) 
határozata:
Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
2014. évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés 
kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint, valamint az elhangzott 
kiegészítésekkel elfogadja:
A működési bevételek és kiadások  felhalmozási bevétel felhasználása 
nélküli  egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A 
költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi 
egyensúly megteremtése. 
Az önkormányzat hitelt - beruházási hitel kivételével - 2014. évben nem 
vesz fel. 
A z  i n t é z m é n y r e n d s z e r  m ű k ö d é s é n e k  f e l ü l v i z s g á l a t a , 
m ű k ö d ő k é p e s s é g é n e k  -  a  t a k a r é k o s s á g i  s z e m p o n t o k 
figyelembevételével  megőrzése.  
A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati 
feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a 
költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az 
önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt 
feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat 
ellátását nem veszélyeztetheti.
A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok 
támogatása, melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport 
területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek 
támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az 
önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek. 
Az alábbi civi lszervezetek részesülnek önkormányzati 
támogatásban: "Csillagfény" Téti Majorette Egyesület 125 eft., 
"Együtt-Egymásért" Egyedül Élők és Nyugdíjas Klub Egyesület 50 eft., 
"Életet az éveknek" Téti Nyugdíjas Klub 50 eft., Gyermekeinkért 
Nagycsaládosok Egyesülete 25 eft., Hajnalcsillag Téti Dalkör Egyesület 
40 eft,  Karsay Sándor Alapítvány 20 eft. ,  Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Téti Csoportja 20 eft., Magyar Vöröskereszt Téti 
Szervezete 30 eft., Sokoróaljai "Segítő Kéz" Közhasznú Egyesület 20 
eft., Tét Város Tűzoltó Egyesülete 500 eft, Téti Hagyományőrző 
Egyesület 20 eft, Téti Kézilabda Sport Egyesület 150 eft, Téti Polgárőr 
Egyesület 450 eft.
A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A 
költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a 
pályázati önrészeket.
Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, 
ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és 
megvalósítása. Ingatlanértékesítés bevételei csak beruházásra és 
felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek biztosítására. 
A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési 
kiadásra nem csoportosíthatók át. 
A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. (étkeztetés, bérleti díjak 
stb.)
A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében 
általános tartalékot kell képezni. Ennek mértéke a működési költségvetés 
összegének 0,5 %-a.
Fejlesztések, beruházások, felújítások
2013-ban költségvetésünkben az alábbit tervezi az önkormányzat: 
Bölcsőde fejlesztése jogszabályi előírásoknak megfelelően.
A Tét, Debrecen 3. szám alatti általános iskola épületének 
kivitelezésének befejezése.
A Gyógyítóház üzemeltetésének megindítása.
A Győri u. 2. szám alatti alsó iskola állagmegóvása, tisztasági meszelés 
elvégzése. 
2014-ben megvalósítandó célkitűzések:
Gyógyítóház továbbműködtetésének megoldása.
Művelődési Ház felújítása, állagmegóvása.
A Debrecen u. 3. szám alatti iskolaépület további fenntartása.
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A KÉTÜSZ GYŐR KFT
TÁJÉKOZTATÓJA

A Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
1./ A közszolgáltató feladata:
A közszolgáltató a kémények, égéstermék-elvezetők 
időszakos ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását  
megrendelés nélkül  ütemezett sormunka keretében végzi, az 
ingatlan használójának előzetes értesítése alapján.
 Az ellenőrzést szükség szerinti tisztítást:
 szilárd és olajtüzelésű berendezések kéménye esetén évente 
2 alkalommal
 gáztüzelésű berendezések kéményei esetén évente egy 
alkalommal
 tartalék égéstermék elvezetőknél évente egy alkalommal 
végzi el.
 A közszolgáltató a munkavégzés időpontjáról legalább 8 
nappal korábban köteles az ingatlan használóját az 
Önkormányzatokon keresztül a helyben szokásos módon 
értesíteni.
 Amennyiben a közszolgáltató a Törvény szerint 
meghatározott  második időpontban nem tudja a 
közszolgáltatást elvégezni, az ingatlan használóját, 
tulajdonosát írásban tájékoztatja a közszolgáltatás 30 napon 
belüli igénybevételének kötelezettségéről és annak 
e l m u l a s z t á s a  e s e t é n  a  t ű z v é d e l m i  h a t ó s á g o t 
közszolgáltatónak értesíteni kell.
Ha ez esetben is meghiúsul a szolgáltatás igénybevétele, a 
szolgáltatóval történő külön egyeztetést követően kell a 
munkát elvégeztetni. Ez esetben a tulajdonosoknak, 
használóknak a közszolgáltatás díján túl a külön kiszállási 
díját is meg kell fizetni.
 A közszolgáltató megrendelésre elvégzi:
Helyszíni műszaki vizsgálat szükséges a használatba vételt 
megelőzően:
a.) újonnan épített vagy szerelt, felújított, átalakított 
égéstermék elvezető esetében
b.) használaton kívül helyezett vagy tartalék kémény 
esetében
c.) tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere esetében
d.) kémény bontása, használaton kívül helyezése esetén.
2./ Az ingatlan tulajdonosának, használójának 
kötelezettsége és jogai:
Az ellátásért felelős önkormányzat által szervezett, a 
törvényben meghatározott közszolgáltatást az ingatlan 
használója köteles igénybe venni, 
A munkavégzés feltételeit biztosítani (helyiségekbe való 
bejutás, tetőhéjazat föle való feljutás, stb.).
A közszolgáltatónak megadni a személyes adatait.
Élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető hiba esetén az 
üzemeltetést azonnal befejezni és a hiba kijavításáról 
intézkedni.
Egyéb szabálytalanságot a következő munkavégzés 
időpontjára kijavítani. Az égéstermék-elvezető tervezett 
változtatásával kapcsolatos műszaki vizsgálatokat 
megrendelni, a közszolgáltatás díját megfizetni.
Az értesítési időpontok figyelmen kívül hagyása esetén a 
szolgáltatást 30 napon belül  külön egyeztetett időpontban  
igénybe venni, a külön kiszállási díjat megfizetni.
A tulajdonos vagy használó a munkavégzéssel kapcsolatos 
panaszával a hatósági eljárásokat 
megelőzően a közszolgáltatóhoz vagy az ellátásért felelős 
önkormányzathoz fordulhat. 
3./ Hatósági felügyelet:
A kéményseprő-ipari szolgáltatás hatósági felügyeletét;

 e l s ő f o k ú  t ű z v é d e l m i  h a t ó s á g k é n t :  a z  i l l e t é k e s 
Katasztrófavédelmi kirendeltség
 másod fokon: a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
gyakorolja
Amennyiben a közszolgáltató vagy az ingatlan tulajdonosa, 
használója a törvényben és rendeletekben előírt  a 
közszolgáltatás teljes körű elvégzésére irányuló  feladataikat 
nem teljesítik a tűzvédelmi hatóság a mulasztók terhére 
tűzvédelmi bírságot szabhat ki. 

Tisztelt Ügyfeleink!
A tájékoztató közreadásával célunk az volt, hogy Önök 
megismerhessék azokat a változásokat, melyek a 
kéményseprői  munkavégzésben 2013.  01.  01-től 
bekövetkeztek.
Az új törvény és végrehajtási rendeleteiben az eddigieknél 
nagyobb hangsúlyt kapott a közszolgáltatásban résztvevő 
közszolgáltató és a lakosság együttműködésének 
megvalósulása, annak érdekében, hogy csökkenjen a 
kéménytüzek és szén-monoxid mérgezések száma.
Kérjük Önöket, hogy  fűtésbiztonságuk megteremtése 
érdekében  együttműködő közreműködésükkel segítsék 
munkánkat.

Az E.ON Észak-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. közleménye

FELHÍVÁS
villamos hálózatok környezetének 

tisztántartására

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. felhívja az 
ingatlantulajdonosok (-használók, -bérlők) figyelmét a villamos 
hálózatok nyomvonalát és a biztonsági övezetet érintő akár élő, 
elszáradt, gondozott vagy gondozatlan fák, bokrok, növényzet 
eltávolítására, a fák gallyazásának elvégzésére. 
A növényzeten történő beavatkozásra az élet- és 
vagyonbiztonság, veszélyes helyzetek elkerülése és az 
áramszünetek megelőzése érdekében van szükség.
A növényzetre vonatkozó korlátozások a biztonsági 
övezetben, fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, 
ha véglegesen kifejlett állapotában

- 35 kV felett 220 kV névleges feszültségszintig 3 méternél,

- 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél,

- 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél
jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg 
az áramvezetőt. 
A biztonsági övezetben a növényzetre vonatkozó tilalom 
szerint tilos

- olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága 
kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert, 

- olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal és az 
oszlopok járművel való megközelítését akadályozza.
A biztonsági övezetben lévők fák, bokrok ágait vagy a teljes 
növényzetet az ingatlantulajdonosnak  mint egyben a növényzet 
tulajdonosának  kell rendszeresen megfelelően gondoznia, hogy 
azok a vezeték biztonsági övezetének határát, illetőleg az adott 
feszültségszintű vezetékre vonatkozó veszélyzóna határát ne 
közelíthessék meg. 
Kérjük, hogy az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében az 
ingatlantulajdonosok szíveskedjenek ezt a feladatot elvégezni! A 
vezetékek által érintett kül- és belterületi ingatlanokon egyaránt 
mérjék fel, hogy hol nem felel meg a növényzet mérete, 
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magassága a jogszabályi előírásoknak, és az éves növekedést is 
figyelembe véve tegyék meg a szükséges intézkedéseket!
Kérjük, hogy a hálózatot veszélyesen megközelítő fák és egyéb 
növényzet gallyazása, eltávolítása előtt az elvégzendő feladatokat 
és azok végrehajtási feladatait egyeztessék az E.ON Észak-
dunántúli Áramhálózati Zrt. illetékes szervezeti egységével. 
Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében kiemelten 
fontos a feszültségmentesítés elvégzése és a szakfelügyelet, 
amelyet az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. elvégez, 
illetve térítésmentesen biztosít.
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a szükséges 
feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett 
balesetekért, károkért felelősséget az E.ON Észak-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. nem vállal!
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. régióközpontja:
9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.
Telefon: 96/512-802; telefax: 96/512-810
Amennyiben az ingatlantulajdonos e felhívás megjelenésétől 
számított 15 munkanapon belül nem jelenti be az E.ON Észak-
dunántúli Áramhálózati Zrt. illetékes régióközpontjánál, hogy a 
biztonsági övezet tisztántartását elvégzi, vagy a bejelentést is 
elmulasztja és a tisztántartási munkát sem végzi el, úgy az E.ON 
Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt-vel szerződött vállalkozó 
jogosult és köteles a munkát a jogszabályok és a szabvány előírásai 
szerint elvégezni.
Az eltávolított növényi részek, gallyak, kivágott fa felett az 
ingatlantulajdonos rendelkezik.
Kérjük az ingatlantulajdonosok együttműködését, mivel 
mindenkinek érdeke az, hogy lakókörnyezetében a 
v i l l amosenerg ia - e l l á tá s  minősége ,  a  s zo lgá l ta tá s 
folyamatossága biztosított legyen, és azt ne zavarják, ne 
akadályozzák a villamoshálózathoz érő ágak, növények által 
előidézett feszültségproblémák, üzemzavarok és áramszünetek.
A villamoshálózat alatt és közelében kizárólag alacsony növésű 
fafajták telepítését és megtartását javasoljuk.
Együttműködésüket köszönjük.
  E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Kedves tétiek! 
Szeretettel köszöntöm Önöket

2013. június 1-jétől vagyok a 
K i s f a ludy  Káro ly  ÁMK 
Művelődési Ház igazgatója. 
Az a tisztelet és bizalom, 
amely a (májusi) képviselő-
testületi ülésen irányomba 
megnyilvánult: rendkívül 
megtisztelő. A tiszteletet és 
b iza lmat  hasonlóképpen 
szeretném meghálálni: jó és 
h a s z n o s ,  k ö z ö s s é g é p í t ő 
munkával. 
Engedjék meg, hogy pár 
mondatban bemutatkozzam: 
Pápán születtem 1966-ban, 
három testvérem van. Sajnos, drága szüleim már nem 
élnek. Feleségem gyógypedagógus-logopédus. Két szép 
gyermekünk van, Dániel (13) és Marcell (7). Jómagam 5 
diplomás tanár, újságíró és közművelődési szakember 
vagyok. 
Több országos és regionális lapban publikáltam 
rendszeresen, s nekem is voltak közéleti lapjaim. A 
legnagyobb példányszámú, a Pápai Polgár volt, amely 
10000 példányban jelent meg. Lyra címmel irodalmi 
antológiát is jelentettem meg 2000-2006 között. 
T ö b b  e g y e s ü l e t e t ,  a l a p í t v á n y t  a l a p í t o t t a m , 
menedzseltem, s több civil szervezetnek jelenleg is tagja 
vagyok. Tizenkét évig iskolaigazgató voltam, irodalmi 
kávéházi rendezvényeket szerveztem (vendégem volt 
többek között pl. Lázár Ervin, Dinnyés József, Hernádi 
Gyula). 1994-1998 között pápai önkormányzati 
képviselő voltam, s ekkor, mint alapító elnök, vezettem a 
Pápai Német Kisebbségi Önkormányzatot is. 
2000-ben a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi 
Lovagrend lovagjává avattak. 
2002-ben Diploma Honoris Causa, 2004-ben Magyar 
Köztársasági Bronz Érdemkereszt-díjban részesültem, 
de Doctor Honoris Causa díjban is részesültem egy 
társadalmi szervezettől. 
Néhány gondolat  a teljesség igénye nélkül- 
elképzeléseimről: a meglévő és már kialakult 
művelődési, kulturális programok mellett szeretnék 
néhány újat is meghonosítani: 2013 szeptemberétől Tét 
Európában, Európa Téten címmel új közművelődési 
lehetőséget is elindítok, amelyre közszereplőket, EU 
országok nagyköveteit stb. hívjuk meg. LiteraTÚRA  
Irodalmi Délután címmel irodalmi találkozásokat 
szeretnék szervezni. 
2 0 1 4  e l e j é n  a  X I I .  O r s z á g o s  M é c s  L á s z l ó 
Szavalóversenyt (tizenegyet Pápán szerveztem) 
szervezzük meg, s májusban  igazodva a gyermeknaphoz  
a Téti Nemzetközi Játék és Gyermekfesztivált, mely- ha 
minden jól megy  háromnapos kavalkád lesz. 
Kirándulásokat (pl. augusztus 17-én a Tét-Sopron-
Kismarton-Ruszt-Boldogasszony útvonalon) , 
közösségépítő rendezvényeket tervezek , melyekről 
minden esetben időben értesítjük Önöket. 
Sok hasznos és jó tervem van, melyhez kérem és várom 
a z  Ö n ö k  s e g í t s é g é t ,  t á m o g a t á s á t .       
Rátz Ottó

MEGHÍVÓ

Tét Város Művelődési Ház "”Országjáró, Világjáró" 
Klub nevében 

szeretettel meghívjuk Önt kirándulásunkra: 

Időpont: 2013. augusztus 17. (szombat) 

Útvonal: Tét - Sopron - Eisenstadt /Kismarton/ - 
Ruszt -Bruck an der Leitha - Frauenkirchen 

(Boldogasszony) - Pomogy - Tét 
Tervezett indulási időpont: 7 óra 

Érvényes személyi igazolvány/útlevél szükséges!
Részvételi díj: 2000 Ft/ fő. 

A díj az útiköltséget tartalmazza. 

Egyéb (önköltséges) költség: belépődíj, költőpénz, 
vacsora.

Jelentkezési határidő (a részvételi díj befizetésével 
együtt): 2013. augusztus 10. 

Információ: Telefon: 0696 462193; 
muvhaztet@gmail.com 
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Évzáró a Csillagfény Téti Majorette Egyesületnél
Tanév végén visszatekintünk az elmúlt tanév 
eredményeire és munkájára. Ezt tettük mi is a 
június 8-án megtartott év végi bemutatónkon.
A szülők és a kedves vendégek megnézhették 
azokat a koreográfiákat, amelyeket ebben az 
évben tanultunk és amelyekkel a versenyeken 

indultunk. Rengeteget dolgoztunk, hogy minél jobb 
helyezéseket érjünk el és ez eredményeinken is meglátszott.

Tavasszal két versenyen vettünk részt. Április 6-án 
Mosonmagyaróváron voltunk, ahol a kezdők versenye került 
megrendezésre. Itt az első és második osztályos csapataink 
vettek részt, valamint azok az egyéni, páros versenyzők, akik 
még nem szerepeltek versenyeken.
Nagyon ügyesek voltak lányaink, mert sok szép eredménnyel 
térhettünk haza.
Elért helyezéseink: első osztály csapata két első hely, a 
másodikasok egy második és egy harmadik hely. Egyéniben - 
Pongrácz Marietta 2., Kiss Rebeka 5., Vicha Viktória 6., Csik 

Brigitta 7., lett, de ügyesen szerepelt Németh Brigitta, Lung 
Réka, Pongrácz Brigitta és Németh Noémi Tóth Pálma is.
Párosban:Lung Réka-Németh Noémi 2. Bus Kornélia-Kiss 
Zsüliett 5. helyezést ért el.
Twirling 5 elemből: Pongrácz Marietta 2.,Vörös Rebeka 3., 
Szalay Boglárka 3., Bősze Nikolett 4.,helyezett lett.
Áprilisban még egy versenyünk volt Tápon, ahol a csapatok 
mérhették össze tudásukat.

I t t  e l é r t 
eredményeink: A 
h a r m a d i k 
osztályosok, akik 
e lő szö r  ve t t ek 
r é s z t  n a g y 
ve r senyen  egy 
harmadik és egy 
negyedik helyezést értek el. Ügyesek voltak a negyedikesek, mert 
két második helynek örülhettek. Az ötödik-hatodik osztályosok 
junior korcsoportban három harmadik és egy negyedik hellyel 
térhettek haza. Összességében elégedettek voltunk, mert a lányok 
kitettek magukért.
Bemutatónkon már hagyomány, hogy a legjobban teljesítő 
majorettest kupával díjazzuk.
Ebben az évben ezt a díjat Benki Mónika kapta, aki két első, egy 
második és egy negyedik helyezéssel gazdagította egyesületünket. 
Szimpátia díj tulajdonosa pedig a harmadik osztályos Ihász Nóra 
lett, ő kapta a legtöbb szavazatot a majorettesek közül Rendes 
Róbertné képviselő asszony pedig felajánlott egy díjat, mégpedig 
Mosoly díjat, ezt Horváth Tímea hatodik osztályos lányunk kapta.
Az óvodások is bemutatták tudásukat az évzárónkon, akiket 
Lampert Tamara volt kiváló majorettesünk tanított. Sajnos csak 
februártól tudott velük foglalkozni, de így is sikerült elsajátítaniuk 
az alapokat. Köszönjük a munkáját és reméljük szeptembertől újra 
tud nekünk segíteni.
Nagy meglepetés is ért, mert a volt Nagylányaim: Ősze Viktória, 
Csizmazia Petra és Lampert Tamara mini-formációs számukat 
adták elő, amellyel az Európa Bajnokságon remekül szerepeltek. 
Jó volt újra nézni őket és csodálni tehetségüket. Reméljük, lesznek 
utódaik, akik szintén ilyen nagy kedvvel, kitartással hasonló szép 
eredményeket érnek el.
Köszönjük Dr Kukorelli László polgármester úrnak köszöntő 
szavait, aki elfoglaltsága mellett is tudott időt szakítani ránk. 
Köszönjük Kovács Zoltánnénak, Irénkének, hogy egyesületünk 
könyvelését önzetlenül végzi már hosszú évek óta. És 
természetesen köszönjük Boros Zoltán igazgató úrnak, hogy 
rendelkezésünkre bocsátotta a sportcsarnokot és az évzárón 
személyesen is részt vett.
Köszönöm a szülők segítségét, akik nélkül nem sikerült volna 
ilyen jól a rendezvényünk.
Reméljük jövőre is találkozunk és sok hasonló jó eredménnyel  
büszkélkedhetünk.  Tisztelettel: Czifrik Sarolta  vezető

2012/2013 Sport, Tét
Időpont Sportág, versenyszám, kupa korcsoport, 

helyszín, helyezés. 
2012. október 17. Bozsik-program labdarúgás III. kcs. 
Győrszemerén V. helyezés, 2012. november 19. Futsal 
labdarúgás diákolimpia IV. kcs Tét, II. helyezés, 2012. 
november  21 .Bozs ik-program labdarúgás  I I .  kcs 
Győrszemerén I. helyezés, 2012. november 22. Bozsik-
program labdarúgás IV. kcs lány Győrszemere II. helyezés, 
2012. december 13. Vitéz Tamásné emléktorna I V.  k c s 
Tét I. helyezés, 2013. január 15. Kézilabda diákolimpia körzeti 
III. kcs Tét II. helyezés, 2013. január 31. Kézilabda diákol. 
MED IV. kcs Kimle II. helyezés, 2013. február 7. Kézilabda 
diákol. MED IV. kcs Csorna I. helyezés, 2013. február 11. 
Pannonhalma-kupa labdarúgás s. II. kcs Győrszemere I. 
helyezés, 2013. február 14. Kisfaludy-kupa kézilabda IV. kcs 
Győrújbarát IV. helyezés, 2013. február 15. Kisfaludy-kupa 
kézilabda IV. kcs Koroncó I. helyezés, 2013. február 27. 
Bozsik-program labdarúgás III. kcs Győrszemere IV. helyezés, 
2013. február 28. Kézilabda diákolimpia MD IV. kcs Koroncó I. 
helyezés, 2013. március 1.Bozsik-program labdarúgás II. kcs 

Győrszemere I. helyezés, 2013. március 5. Petőfi-kupa labdarúgás 
Tanár-diák Écs I. helyezés, 2013. március 6. Bozsik-program 
labdarúgás IV. kcs lány Győrszemere II. helyezés, 2013. április 
9.Teremlabdarúgás diákolimpia sel IV. kcs Tényő III. helyezés, 
2013. április11. Labdarúgás diákolimpia MED II. kcs Győr, ETO II. 
helyezés, 2013. április 21. Labdarúgás diákolimpia MD II. kcs Győr, 
ETO VI. helyezés, 2013. április 25. Atlétika diákolimpia Győr-körny 
IV kcs fiú Győr II. helyezés, 2013. április 25. Atlétika diákolimpia 
Győr-körny II. kcs fiú Győr V. helyezés, 2013. május 7. Radnóti-
kupa kézilabda IV. kcs fiú Pannonhalma I. helyezés, 2013. május 7. 
Radnóti-kupa kézilabda IV. kcs lány Pannonhalma III helyezés, 
2013. május 9. Bozsik-program labdarúgás II. kcs Mórichida I. 
helyezés, 2013. május 16. Rákóczi- kupa kézilabda IV. kcs lány III. 
helyezés, 2013. május 17. Báthory- kupa nemzetközi kézil. IV. kcs 
fiú Veszprém IV.helyezés, 2013. Május 23. Bozsik-program 
labdarúgás III. kcs Győrszemere VI. helyezés, 2013. május 28. 
„Ügyesség-bátorság” sorverseny alsó Tét II. helyezés, 2013. május 
30. Pannonhalma-kupa labdar. Döntő II. kcs Pannonhalma II. 
helyezés, 2013. június 12. Széchenyi-kupa labdarúgás II. kcs 
Mórichida I. helyezés, 2013. június 12. Széchenyi-kupa labdarúgás 
IV. kcs lány Mórichida III. helyezés. 
IV. korcsoportos (U 14-es) fiú kézilabda csapat: Kiss Norbert, 

folytatás a 10 oldalon



Kedves Kati néni!
Köszönöm,  hogy sz in te  ingyen 
elmehet tünk az Erdei  iskolába. 
Mindannyian nagyon jól éreztük 
magunkat. Mindennap volt valami 
programunk, amiken mindenki jól 
érezhette magát, amik szintén a 
pályázati pénzből voltak. 
Ha nem lett volna ez a 
pályázati pénz sokan el 
sem jöttek volna.
Még egyszer is köszönöm!
Kovács Alexandra tanuló
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Folytatás a 9 oldalról

Iskolánk ismételten sikeresen pályázott a TÁMOP-3.4.5-12-2012-001 azonosítószámú 
„Tehetséghidak Program” nevű kiemelt projekt keretében megvalósuló gazdagító 

programpárok megszervezésére és megvalósítására.

A pályázat kapcsolattartója, pályázatírója, programfelelőse: Fodor Pálné.
A programpár neve: Táblajátékok a matematikai kompetenciák 
szolgálatában.
Az emberiség ősi játékai közé tartoznak a különböző logikai és táblajátékok, 
amelyek az időtöltésen túl mindig fontos gondolkodásfejlesztő funkciót töltöttek be. 
E játékok felhasználásának sokoldalú szerepe van a matematikai gondolkodás, az 
absztrakciós és a szintetizáló képességek fejlesztésében. A logikai és táblajáték 
foglalkozások fő célkitűzése a gyerekek értelmi képességének fejlesztése, a 
szabadidő igényes, tartalmas eltöltése, a társas éle erősítése, a rendszeres 
megmérettetés, versenyzés és a hagyományápolás. Az emberiség legnagyobb 
szellemi alkotásai közé tartoznak a táblajátékok. Szűkebb értelemben valamilyen 
téglalap, négyzet, esetleg hatszög alakú, mezőkre vagy pontokra felosztott 
játéktéren, táblán korongokkal, golyókkal, vagy bábukkal játszott játékok. Ilyen 
például a sakk, tágabb értelemben idesorolhatóak a dominók, a különböző 
geometriai formákat felhasználó tologatós játékok, mint amilyen a pentominók, 
vagy a tangram. A gyerekek a táblajátékon keresztül képessé válnak a pontos, 
kitartó, fegyelmezett munkára, törekednek az önellenőrzésre, és képesek lesznek a 
várható eredmények becslésére. Nyilvánvaló a táblás játékok szoros kapcsolata a 
matematikával, hiszen ez a sajátos ismeretszerzési módszer logikus gondolkodásra, 
következtetésre nevel. A logikai játékok alkalmazásának segítségével az 
elsajátítandó tananyagban feltételezéseket fogalmazunk, fogalmaztatunk meg, 
amelyek néhány lépésben bizonyíthatóak, vagy megcáfolhatóak. A foglalkozások 
során fontos a bizonyítás iránti igény felkeltése, ezért előtérbe kerül a különféle 
bizonyítási módszerek megismerése, valamint a fogalmak, szabályok pontos 
megfogalmazása. Ezzel egy időben alapvetően fontos az absztrakciós képesség 
fejlesztése, a komplex szemléletformálás, az önálló ítéletalkotás, a problémák 
különböző oldalról történő megközelítése, a gyakorlatorientáltság, a pontosság, 
ütemezés és a tervezés fejlesztése.
A megvalósítás technikai keretei és ütemezése: 11*2 órát tervezünk megvalósítani. 
A táblajátékok történeti hátterével, szabályaival, stratégiai lehetőségeivel 
ismerkedünk meg. 4*2 óra megvalósítását május, június hónapokban tervezzük. A 
gyermekek csoportja vegyes összetételű lesz terveink szerint, az érdeklődő diákokat 
célozzuk meg. Projektnapjaink alkalmával már többször előfordult lazító 
tevékenységként a sakk, malom, tangram. A tanórán kívüli program keretében 
elsősorban az „ősi” játékokra helyezzük a hangsúlyt (malom, sakk, soliter, dáma, 
halma). Az őszi programok között számítógépes játékok adta lehetőségekkel 
ismerkedünk meg.
Bevont diákok száma: 15 fő
A bevont diákmentorok, segítők: Esztergályos Bettina, Salamon Zsuzsanna és 
Lampert Tamara.
TANÓRÁN KÍVÜLI PROGRAM, Tábor
Heted hétpróbás napok.
Szünidei programunkat 6 napra tervezzük, nyári tábor jelleggel, iskolánkban. A 
tanórán kívüli programok folytatásaként településünkhöz közeli városban adott 
interaktív kiállítás és foglalkoztató meglátogatását tervezzük az utolsó napon. A 
Mobilis Győr természettudományos kiállítása mellett, komoly logikai játékpark áll 
a látogatók rendelkezésére, ezt szeretnénk meglátogatni és vásárolni is játékokat, 
hogy a tábor többi napján megismerkedhessünk az új fejlesztésű stratégiai 
játékokkal. A tábor zárásaként verseny is tervezünk. 
Foglalkozás vezetők: Gulyásné Nagy Ágota, Bánfiné Papp Cecília, Fodor Pálné

Tóth Máté, Csizmazia Dávid, Sáhó Patrik, Kovács 
Balázs, Gerencsér Kristóf, Kránicz Márk, Varga 
Kristóf, Dobos László, és Rábacsécsényből Dusa 
Balázs, Haszonits Martin
IV. korcsoportos (u 14-es) lány kézilabda 
csapat: Horváth Cintia, Drobina Daniella, Török 
Dzsesszika, Auer Kalaudia, Sallai Barbara, Merkó 
Patrícia, Kukorellei Bianka, Horváth Alexandra, 
Jámbor Vivien és Mórichidáról Gács Bianka
II. korcsoportus (U 10-es) fiú kézilabda csapat: 
Török Márkó, Dezső Martin, Fehér Kristóf, 
Csizmazia Márk, Soós Tibor, Kovács Adrián, 
Orsós Dániel, Németh Máté
IV. korcsoportos fiú labdarúgó csapat: Kiss 
Norbert, Tóth Máté, Takács Tamás, Varga Kristóf, 
Sáhó Patrik, Orbán Lóránd, Kállai Krisztián, 
Németh Alex
II. korcsoportos fiú labdarúgó csapat: 
Csizmazia Márk, Fehér Kristóf, Török Márkó, 
Dezső Martin, Kovács Adrián, Soós Tibor, 
Németh Máté, Kovács Martin
IV. korcsoportos lány labdarúgó csapat: 
Horváth Cintia, Drobina Daniella, Török 
Dzsesszika, Auer Kalaudia, Sallai Barbara, Merkó 
Patrícia, Kukorellei Bianka, Horváth Alexandra, 
Lukács Veronika
IV. korcsoportos fiú atlétika csapat: Csizmazia 
Márk, Sáhó Patrik, Kovács Balázs, Dobos László, 
Takács Tamás, Orbán Lóránd.

Kedves Kati néni!
Nagyon, nagyon köszönjük jólelkűségét! 
Amikor meghallottuk, hogy ingyen 
elmehetünk ebbe a csodálatos erdei 
iskolába szemünk tágra nyílt. Valami 
felfoghatatlan dolog. Ezt sosem felejtjük el, 
ez az esemény bele égett az agyunkba, 
emlékeink közé!
A táborban minden esemény úgy történt, 
ahogy kellett: TÖKÉLETESEN!!! A 
programokat mindenki nagyon szerette. 
Sajnos haza kellett jönnünk 4 nap után, de itt 
az a lényeg, hogy leírhatatlanul köszönöm!
Fekete Júlia tanuló

Fodor Pálné Kati  néninek a gyerekek  írták - köszönik a lehetőséget!
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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 

Szederfalu:
Az utolsó lapra

Le kéne már zárjalak
magamban,

pont úgy, mint ezt a füzetet.
Teleírom még az utolsó lapot,

kiteszek pár vesszőt,
pontokat,

és kérdőjelek nélkül
várom a holnapot.
Túl sokáig tartott,

csak lassan tellett meg,
volt,

hogy elkerült a szó
s nem találtam díszes rímeket.

Lezártalak magamban,
mint ezt a pár lapot

és egy lecsorduló könnyből
maszat-pecsétet nyomok

rá,
őrizzen ő,

később, mikor olvashatatlan 
leszel

egy résznyire majd
az életed ráfelel.
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