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Tizenharmadik alkalommal táborozott a „Kis zenekar” Enesén, 
ezért ennek már kialakult menetrendje van. Mindig egy hétfõi 
napon, reggel fél nyolckor gyülekezünk, idén ez június 24-re 
esett. Persze a legtöbben az izgatottság miatt már korábban ott 
vannak. A csomagokat és a hangszereket bepakoljuk egy nagy 
autóba, (jó pár éve ezt Mohaiéknak köszönhetjük, pedig idén 
Panka nem is jött velünk) és nyolc órakor indulás, biciklivel! Az 
elmúlt 13 évben csak egy alkalommal esett az esõ, akkor autókkal 
utaztunk. Idén „csak” a nagy szembe széllel kellett megküzdeni. 
De ezt az akadályt mindenki sikerrel vette (már aki vállalkozott 
rá), büszkék lehetnek teljesítményükre. Fõleg a kicsik, a 4. 
osztályosok. Enese kiváló táborozó hely, a gyerekeknek és 
nekünk, tanároknak is. Nekik nem az a fontos, hogy 1000 km-re 
luxus körülmények között nyaraljanak. Õk örülnek, hogy 
elhagyják a Tét táblát, és egy más közegbe, egy más közösséggel 
tölthetik el a nyár egy szeletét. Évek óta nagy szeretettel fogadnak 
bennünket, és sok segítséget kapunk a tábor lebonyolításához az 
eneseiektõl. Cserébe elmegyünk a falu egyik rendezvényére 
muzsikálni. Enesén a mi kiváltságunk, hogy a tantermekben 
aludhatunk, és az aulában próbálhatunk. Ezt a gyerekek is nagyon 
élvezik, és nekünk is megkönnyíti a felügyeletet. Az aula kiváló 
helyszín a zenélésre. Itt adjuk péntek este a záró koncertet, amire a 
táborban napi 4 próbával készülünk. Erre a koncertre - bõ egy óra 
szokott lenni - teljesen új mûsort tanulunk. A próbák 1-1,5 órásak, 
ami azt jelenti, öt nap alatt annyit próbálunk, mint iskolaidõben fél 
év alatt. De ez sokkal hatékonyabb, itt nincs hiányzás/betegség, itt 
nincsenek iskolai gondok, nincs hétvégi fáradtság. Ráadásul idén 
rekord létszámban, 38-an voltak a gyerekek. A fegyelmezéssel is 
kevesebb gondunk volt az elõzõ évekhez képest, ezért a próbák, a 
nappalok és majdnem minden éjszaka sokkal jobb hangulatban 
telt. A sok próba ellenére rengeteg idõ maradt játszani, 
beszélgetni, pihenni. Ekkora társaságban mindenki talál magának 
megfelelõ partnert a kívánt játékhoz, szórakozáshoz. Ez egy 
igazán hasznosan eltöltött hét. Sokat tanulnak, fejlõdnek a 
gyerekek, ugyanakkor kikapcsolódnak is. Az utolsó napokban 
mindig elõjön a kérés, hogy maradjunk még, vagy legyen még egy 
tábor. Amikor belátják, hogy ez nem megy, jön az „Ugye jövünk 
jövõre is?” Kérdés.
A tábort, a támogatóknak és a jó gazdálkodásnak köszönhetõen 
más mûvészeti táborok ötödéért tudjuk megrendezni. A záró-
koncert után a szülõket, hallgatóságot is vendégül látjuk egy tál 
pörköltre. Ez idén kb. 200 fõ volt. Nagy üstben készíti évek óta 

Enesei zenei tábor „Egyszer volt, hol nem volt...” 

A mesehallgatás, a versmondás, a vers 
szöveggel kísért játék az anyanyelvi 
nevelés semmi mással nem pótolható 
lehetõsége. A jó mese és a gyermekvers 
szövege hangzásában, ritmusában, 
hangulatában,  messze felülmúlja 
hétköznapi beszédünket. Anyanyelvi 
nevelõ hatása abban van, hogy ráfigyelteti 
a kisgyermekeket az emberi beszéd 
érdekességére. Ahhoz, hogy a mesének a 
pozitív hatásai érvényesülhessenek, meg 
kell válogatni a gyermekeknek szánt 
meséket. Nem mindegy, hogy milyen 
korú, milyen érzékenységû gyermekeknek 
mit mesélünk! A gyermekek figyelmét 
olyan történet köti le a legjobban, amelyik 
szórakoztatja és felkelti a kíváncsiságát. 
Az a tapasztalat, hogy a kisgyermekeket a 
saját világuk, a velük megtörtént 
események és az állatokról szóló mesék 
foglalkoztatják a leginkább. A saját 
élethelyzeteikhez hasonló szituációkban 
szeretik viszontlátni a mesehõsöket. A 
kicsik ezekben a történetekben magukra 
ismernek, saját nehézségeik, apró 
örömeik, rosszalkodásaik köszönnek 
vissza. Jó alkalmat adnak a játékos 
meséléshez az állatok, a természet 
jelenségei, családi ünnepek is. Rossz idõ 
esetén kellemes idõtöltés egy képeskönyv 
n é z e g e t é s e ,  a m i  n y o m á n  a z t á n  
megindulhat egy beszélgetés is. Fontos, 
hogy olyan mesékkel szórakoztassuk a 
gyermekeket, amelyekben az események 
egymás utáni történései egyértelmûek, 
egyszerûen és könnyen befogadhatóak. 
A mesélés másik fontos szempontja, hogy 
ne csak a gyermekek, hanem mi felnõttek 
is el tudjunk mélyedni a történetekben. 
Ehhez az kell, hogy szeressük a mesét, a 
mesélést, érezzük az egyes érzelmek, 
cselekmények szépségét, kedvességét. A 
mese által a mûvészet szeretetére is 
neveljük gyermekeinket. 
„Olvasóvá nevelés” 
Ez a folyamat már szülés után, az elsõ 
altatódallal kezdõdik. Azok a gyerekek, 
akiket sokat ringatnak ölben, miközben 
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2013. július 13. Városnap
Korábbi évek sorára visszatekintve végre nem kellett az eget nézni állandóan - lesz vihar, nem lesz vihar. 
Nagyon szép idõnk volt. Akik kilátogattak a városi rendezvényre, azok jól érezhették magukat a különbözõ korosztályoknak szóló  
mûsorok nézése közben. Idén is részt vettek a helyi kulturális, alkotó mûvelõdési közösségek, a lakosság nagy örömére ismét bemutatták 
mit tudnak, mennyit fejlõdtek az év során. Településünk egyik legösszetettebb rendezvénye, ahol minden kulturális helyi csoport, fellép 
egy rendezvényen belül.
Magunk örömére a mi csoportjaink, a sportversenyeken, a játszósátrakban a mi gyerekeink a szüleikkel, családtagjaikkal együtt a saját 
örömükre versenyezhetnek és érezhették magukat jól. Hasonlóan a fõzni szeretõ és tudó baráti körök, csoportok.  
Köszönet mindazoknak, akik bármi módon hozzájárultak  rendezvényünk sikeres megvalósulásához!

 Jövõre találkozzunk  újra!

TISZTELT
EB TULAJDONOSOK!

Felhívjuk az eb tulajdonosok figyelmét,
hogy Tét városban 2013. évben

nem szervezünk összevezetéses eboltást.
Az ebek évi kötelezõ veszettség elleni oltását

házhoz hívásra végzik.
Kérje az oltást állatorvosától!

Dr. Kalmár János 06-20-447-44-06
Dr. Horváth Dezsõ 06-20-414-99-42
Dr. Paksi Imre 06-30-956-90-23
Dr. Berta István 06-30-927-45-90

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzõ

Merkó Norbert a vacsorát, amihez ebben az évben is 
kb. 40 kg vaddisznó húst kaptunk Czéhmester 
Árpádtól. Igazán nagy segítség ez, ritkán ehet az ember 
ilyen finomságot! Nagyon fontos a hozzánk hasonló 
közösségekben az összefogás, a szülõi segítség. 
Szerencsére sikerült egyik zenekari tagunkat, Salamon 
Hajnit „beépíteni” a Pedró Pékségbe, így sok éve õk is 
támogatják a tábort kaláccsal, kenyérrel. Köszönjük 
mindenkinek a segítséget! Ezen az esten a szülõkkel - 
fehér asztal mellett - kötetlenül lehet beszélgetni, 
ismerkedni, nemcsak a táborban zajlottakról, hanem az 
egész zenetanulás hasznosságáról, menetérõl, 
fontosságáról. Ilyenkor nemcsak a gyerekek, a szülõk 
is összekovácsolódnak, s így Tét városában egy 
színvonalas, tenni akaró közösség alakulhat ki.
 Steszli Tamás zenetanár

Folytatás az 1. oldalról
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 Méltósággal ünnepeltük augusztus 20-at Téten 
Augusztus 20. államalapító királyunk és az új kenyér ünnepe:  „A parasztember ilyenkor tekintett végig munkáján, és a 
termést learatva látta meg egész éves fáradozásának értelmét. Közös munkánk eredményeként megtermett ez évi 
kenyérnek valónk. Köszönet érte azoknak, akik nap, mint nap fáradoztak érte.
Azt kívánjuk, hogy mindennapi kenyerünkbõl minél nagyobb karéj jusson valamennyiönk asztalára.”

TÜDÕSZÛRÕ VIZSGÁLATOT 
SZERVEZÜNK 

(DAGANAT ÉS TBC IRÁNYÁBAN)
Az Önök településén a Sportpályán parkoló szûrõbuszon 
(9100 Tét, Fõ u. 1694/2 hrsz.),az alábbi idõpontokban:

00 002013. október 08. (kedd) 11 -16 óra között
00 002013. október 09. (szerda) 08 -13 óra között

00 002013. október 10. (csütörtök) 11 -16  óra között

A szûrésre hozzák magukkal: társadalombiztosítási (TAJ) 
kártyájukat és  személyi igazolványukat.
40 éves kor alatt kizárólag munka alkalmassági célból házi, illetve 
üzemorvosi beutalóval végezzük el a szûrést, melynek térítési díja 
bruttó 1700 Ft ( a 23/2013 KR. alapján ). A lelet lakcímre 
juttatásához-aki igényli-megcímzett és felbélyegzett 
válaszboríték szükséges! Boríték hiányában, a Gyõri 
Tüdõgondozóban vehetõ át (leletérõl a szûrés után legkorábban 2 
hét múlva érdeklõdhet a következõ telefonszámon: 96/418-
244/1735-ös mellék)
Betöltött  40 éves kortól a szûrés INGYENES és 
BEUTALÓMENTES. Egy éven belüli negatív mellkasröntgen 
megléte esetén nem szükséges újabb felvétel. A szûrõvizsgálatok 
alkalmasak a tüdõbetegségek idõben történõ felismerésére.

Panasz nélkül is lehet beteg! A szûréseken való részvétel 
önvédelem!

Amennyiben a fenti idõpontban a szûrés bármilyen oknál fogva 
elmarad, akkor a Tüdõgondozó kitûz a Polgármesteri Hivatallal 
együttmûködve egy néhány héten belüli pót idõpontot amit 
igénybe vehet, aki a szûrésen részt kíván venni!

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház  Pulmonológiai Gondozó  
Gyõr Zrínyi u.13
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szülei mondókát mondanak, simogatnak, bizonyítottan 
könnyebben tanulnak meg olvasni. 
Egy-másfél éves korban elõkerülhetnek a forgatható képes 
kockák, leporelló, kihajtható képeskönyvek. Megnevezhetjük a 
képeken szereplõ személyeket, állatokat, tárgyakat. 
Kettõ évesen már következhet a tárgyképeskönyv, melynek 
kemény lapjain egy-egy ismert tárgy látható. Olyan tárgyak, 
amelyek a gyermekek életében elõfordulnak, de itt kicsit másként, 
más színben, formában vannak ábrázolva. 
Három- négy éves gyermekek számára ajánlott képeskönyvekben 
már szöveg is van, egyszerû, rövid történetek, állatmesék. A 
könyvet lapozgatva hallgatják a verset, mesét, énekelhetnek, 
érdekesebb, ha ritmikus mozgást is kapcsolunk hozzá - Töröm, 
töröm a mákot, Zsipp, zsupp, kenderzsupp. Negyedik életév körül a 
folyamatos történetet tartalmazó képeskönyveket is érdemes 
elõvenni, amelyekbõl ilyen és ehhez hasonló meséket 
mesélhetünk, mint Három kívánság, A kisgömböc, Nyakigláb, A 
gombakirály címû népmesék. A meséléssel észrevétlenül 
megtaníthatjuk a gyermekeket, hogy képesek legyenek 
koncentrálni, figyelni mindarra, amit hallanak. Ez késõbb az 
olvasásánál és a szövegértésnél is az egyik alapkövetelmény lesz. A 
meséléssel a szókincs is nagyszerûen fejleszthetõ, ráadásul a 
gyermek önként sajátítja el, miként szervezõdik egésszé egy 
szöveg, hogyan épülnek fel egymás után a mondatok. 
Négy-öt éves korban már a varázsmesék, tündérmesék világa felé 
fordul a gyermekek kíváncsisága. A népmesék mellett a mai 
magyar írók mûmeséit is ismertessük meg velük. Itt többek között 
Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, Gárdonyi Géza, Zelk Zoltán, 
Petrolay Margit, Hárs László, Tordon Ákos, Lázár Ervin, Kányádi 

Folytatás az 1 oldalról

Adventi koncert az oviban (Sopron trió )
December
Mikulás várás a csoportokban
Óvodai projekt: ÜNNEPVÁRÁS 
(furulyások mûsora, mézeskalács sütés, 
karácsonyváró a szülõkkel, betlehemezés 
az idõsek otthonában, nyugdíjas klubban)
ÓVODAI KARÁCSONY
Téli szünet: dec.23.-jan.3.
Január
Iskolaérettségi vizsgálatok 
(nagycsoportosok körében)
Szakértõi kontroll vizsgálati kérelmek 
elküldése
Óvodai projekt hét: FEHÉR HÉT
Február
Fogadó órák
Ovis farsang
Óvodai projekt hét: MACKÓ HÉT
Kisfaludy Napok az óvodában (rajz-, 
ének- és versmondó verseny, kiállítás)
Március
Szülõi értekezlet a nagycsoportosoknak. 
Vendégek: leendõ 1. osztályos  tanítók
Nyílt napok az óvodai csoportokban 
Óvodai projekt hét: LOVAS HÉT
Versmondó verseny Tényõn
Fényképezés (Jelmezben: huszár, 
királylány)
Nõnap az óvodában
Április
TAVASZI VÁSÁR (Húsvéti ünnepek 
elõtt ) 

Sándor, Kormos István meséire gondolok. Az sem baj, ha nem 
értenek meg mindent a mesékbõl, a ritmus, a rím gyönyörûsége 
még sokkal fontosabb. 
Három-hat éves korban válnak a kisgyermekek valóban 
mesehallgatóvá és mesélõvé. Ez az életkor az, amikor belsõ 
képeibõl építkezve, el tudja képzelni a legcsodálatosabb 
mesevilágot is. A gyermek együtt érez a mese fõhõsével, 
belehelyezkedik lelkivilágába, együtt él vele, de közben tudja, 
hogy ez nem a valóság, tudja, hogy ez csak a mesében lehetséges. 
Öt-hat-hét évesek számára már az igazi irodalmi élményt a 
cselekményesebb, terjedelmesebb mesék jelentik. Ilyenek 
például: Az igazmondó juhász, Az aranyszõrû bárány, Hófehérke, 
Csipkerózsika, Hamupipõke, Békakirály. Szívesen hallgatják 
folytatásokban is a meseregényeket, nekik már lehet válogatni a 
csalimesék és tréfás mesék körébõl is. Az ilyen korú óvodás 
kisgyerekek már a végig tudnak ülni, hallgatni egy hosszabb 
történetet, szívesen idõznek a csodák birodalmában és megértik a 
fabulák erkölcsi üzeneteit. Jó szívvel ajánlom minden mesélõnek 
Janikovszky Éva és Szepesi Mária szeretettel megírt és a 
gyermeki gondolkodás ismeretérõl tanúságot tévõ könyveit, 
valamint Csukás István humoros gyermekkönyveit, Süsü 
történeteit. 
Kedves szülõk, nagyszülõk, kedves felnõttek! Meséljünk a 
gyermekeknek, használjuk a mesélés nyújtotta csodálatos 
lehetõséget, élvezzük a meséléssel,  a gyermekekkel együtt  
töltött perceket!
„A mese a felnõtt szívbõl jövõ ajándéka” (Bruno Bettelheim). 

Csécs Károlyné Ibolya óvó néni

(2013-  2014  nevelési év)
Szeptember
Új gyerekek fogadása, beszoktatása, 
családlátogatások, visszaszoktatás
Csoport szülõi értekezletek
„Külön” foglalkozások iránti 
érdeklõdés felmérése
Papírgyûjtés
Óvodai projekt: NÉPMESE HETE 
Szülõi Munkaközösség 
választmányának összehívása
Október
Külön foglalkozások beindítása
A szülõi igényektõl függõen 
úszásoktatás  (Helyszín: Pápa)
Óvodai projekt: EGÉSZSÉG HÉT
A gyerekek képesség szerinti felmérése, 
a fejlettségmérõ lapok folyamatos 
kitöltése.
Õszi nevelõtestületi értekezlet 
elõkészítése (Téma: gyerekek mérése)
Színház-bérlet elõadásainak 
megszervezése
Fényképezés
Õszi szünet okt.28.-okt.31. ( A szünet 
ideje alatt gyerekfelügyeletet igény 
szerint biztosítunk!)
November
Márton napi lámpás járás
Fogadó órák megszervezése
Óvodai projekt: LIBA HÉT A
Ajándékkészítõ délutánok  (szülõkkel, 
civil szervezetek tagjaival)

Papírgyûjtés
A szülõi igényektõl függõen 
úszásoktatás  (Helyszín: Pápa)
Óvodai projekt: ZÖLD HÉT
Néptánc találkozó Gyõrszemerén
Ovis projekt: MÁJUSFA ÁLLÍTÁS
Hittanos évzáró (evangélikus 
templomban)
Tavaszi szünet: ápr.17.- ápr. 22. ( A 
szünet ideje alatt gyerekfelügyeletet 
igény szerint biztosítunk!)
Május
Anyák napi köszöntés
Nagycsoportosok látogatása az elsõ 
osztályban
Manó tanoda a nagycsoportosoknak az 
oviban
Óvodai projekt: GYEREKHÉT az 
óvodában
Elégedettségi/elégedetlenségi 
vizsgálatok  célcsoport: nagycsoportos 
gyerekek és szülõk
Évzárók a csoportban
OVIS GYEREKNAP
„Mesélõ nagyik”
Június
Májusfa döntés
Hittanos családi délután
Nagycsoportosok évzáró kirándulása
Baba-mama klub összejövetelén: 
2014/2015 nevelési év óvodai 
csoportjainak  kialakítása

E S E M É N Y N A P T Á R  T É T -  Ó V O D A
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Vedd a magyart!
A 80-as,- 90-es években szinte hetente jártam ki Csehszlovákiába 
illetve késõbb Szlovákiába. Megérte, mert a benzinért kb. 30 
forinttal kevesebbet fizettem literenként, mint itthon, de a cipõk, a 
gyermekruhák, az élelmiszerek is jóval olcsóbbak voltak, fõleg a 
húsfélék, és a finom sör és a ruszli! Az igaz, hogy nem lehetett 
behozni, de hát Istenem, az ember leleményes és megtalálja a 
kiskapukat. A gyerekeim nyaggattak, már hogy, apu vigyél már ki 
bennünket, szeretnénk egy kicsit körülnézni „külföldön”. Na, jó, 
váltottunk nekik útlevelet, és egy szombati programként, irány 
Szlovákia! Ahogy átértünk a határon a kisebbik fiam, aki akkor 
olyan tízéves lehetett, megszólalt, te apu, hiszen itt is zöldek a fák, 
és a növények! A benzinkútnál érte a másik meglepetés, te apu, 
hiszen itt magyarul beszélnek! Idõbe telt elmagyarázni a 
gyerekeimnek, hogy a határ, az csak mesterséges választóvonal, 
amit a természet nem vesz figyelembe, és csak arra való, hogy 
jelölje, hogy azt a területet ki próbálja idõlegesen birtokolni. Ez a 

történet azért jutott eszembe, mert az utóbbi idõben felerõsödött a 
“Vedd a magyart!” mozgalom, amit én meg is értek, mert igenis 
támogatni kell a hazai termelõket. De, ne mondjuk azt, hogy pár 
kilométerrel odább más ízû fû terem, és más íze van ez ottani 
tejnek, de még azt sem hogy az ottani feldolgozó üzemek nem EU 
szabvány szerinti higiéniával dolgoznak. De, mint 
kisnyugdíjasnak az a kérdésem: ha ugyanolyan minõségû áru 
közül a külföldi jóval olcsóbb, akkor reklám ide, reklám oda, 
félreteszem a honfi érzésemet és az olcsót választom!  Értem én 
azt, ha a hazait veszem, akkor a magyar termelõt, vele együtt a 
hazai gazdaságot támogatom! Csak azt nem értem, hogy az 
importot miért tudják olcsóbban adni? Próbáltam megérteni, hogy 
mit is, és miért, de azután legyintettem, míg nem leszek ahhoz elég 
gazdag, hogy ne okozzon gondot a „jó” magyar termék megvétele, 
sajnos az olcsót keresem, még ha külföldi is!             Zsolnai Ferenc

Becsöngettek: az iskolakezdés nehézségei
Gyermeknek, szülõnek, pedagógusnak egyaránt okoz némi szorongást 
az iskolakezdés, de sok örömöt is jelent, amennyiben jól döntöttek, és 
megfelelõ idõben történt a gyermek beiskolázása is.

Mit jelent az iskolaérettség?

Fejlõdése során a gyermek több, szakaszosan jól elkülöníthetõ testi 
változáson megy keresztül. Hatéves kor körül a hosszú, csöves csontok 
megnyúlása következtében hirtelen nagyon megnõ. Fizikai ereje 
fokozódik, ami nélkülözhetetlen lesz a kitartó munkához. Valamelyest 
csökken a gyermek mozgásigénye, de ez nem azt jelenti, hogy nincs 
szüksége a friss levegõn való ugrándozásra, mozgásra. Ellenkezõleg: 
tudatosan kell fizikai erõnlétét növelni. Az iskolai elfoglaltságok 
fizikailag is nagyon fárasztóak, és ha a gyermek fáradékony, 
teljesítményei is megsínylik ezt.

Tapasztalhatjuk az anatómiai változásokat a kéz fejlõdésében is. A 
kéztõcsontok, a kéz ízületei ekkorra jelentõs fejlõdésen mennek át, ami 
lehetõvé teszi a finommotorika (mozgatás) kiteljesedését. Ez az alapja a 
folyóírás elsajátításának is. A motoros ügyesség fokozza a gyermek 
önállóságát egyedül tud öltözni, cipõfûzõt kötni, barkácsolni, egyszerû, 
de igen hasznos munkákat végezni stb. , amellett terhelhetõbbé, 
kitartóbbá válik. Ezen tulajdonságok befolyásolják pszichés fejlõdését.

Kulcsszónak számít a beiskolázás és a sikeres iskolai elõmenetel 
szempontjából a gyermek feladattudata és feladattartása. E 
tulajdonságok a fizikai alapok mellett egyfajta pszichés érettséget is 
jelentenek. Ez elsõsorban azt a motivációs szintet jelöli, mely a 
megismerésre, az új ismeretek befogadására készteti a gyermeket. A 
kíváncsiság minden életkorban alapvetõ emberi tulajdonság, de 
kisiskolás korban ez még inkább érvényesül.

A szabálytudat kialakulásával, a szabályok belsõvé válásával nõ a 
gyermek fegyelmezettsége. A fegyelmezettség pedig növeli figyelmét, 
akaraterejét. Feladatvégzése során nincs már szüksége állandó külsõ 
kontrollra, figyelmeztetésre. Megteremtõdnek az önkontroll 
kialakulásának alapjai.

Új környezet, új problémák

Nagyon fontos a gyermek szociális érettsége. Mennyire képes egy 
közösségbe beilleszkedni, a közösség szabályaihoz igazodni, társaival 
való viszonyában milyen stratégiákat és taktikákat alkalmaz, 
megtanult-e már bizonyos mértékig kompromisszumot kötni?

Ezek a tulajdonságok alapvetõen befolyásolják a gyermek viselkedését, 
és egy új szituációban, új környezetben, többnyire ismeretlen 
társaságban fokozottan érvényesülnek. Vannak, akik uralkodni 
próbálnak a többi gyermek fölött, míg mások teljesen alárendelik 
magukat egyes társaiknak. Egyik véglet sem jó, és erre különösen a 
pedagógusoknak kell odafigyelniük.

Akik nincsenek hozzászokva a közösséghez való igazodáshoz, az 
esetleges konfliktus megfelelõ kezeléséhez (mert pl. nem jártak 
óvodába vagy csak rendszertelenül), azoknak komoly nehézségeik 
támadhatnak.

Nehezen alkalmazkodó gyermekeknek mindig több problémájuk adódik 
az iskolában is. A viselkedési, magatartási zavarok a legszembetûnõbben 
zavarják az iskolai munkát. A gyakori negatív értékelés, esetleges 
büntetés ellenállást, agressziót válthat ki a gyermekbõl. Amennyiben ezt 
a problémát nem tudják megfelelõen kezelni, komoly problémái lesznek 
a tananyag elsajátításában, az iskolai elõmenetelben, és sikertelenné 
válhat.

Hozott tudással

Végül szóljunk az iskolakezdés és az iskolai elõmenetel talán egyik 
legfontosabb elemérõl: ez a mentális érettség, a megfelelõ tudásszint, 
melyre az iskolai tanulmányokat építeni lehet.

Sok gyermek tanulási problémája abból adódik, hogy nem volt elegendõ 
az a tudás, mellyel az iskolát megkezdte. Az iskolai követelményeket 
úgy alakították ki, hogy feltételeznek egyes ismeretet, képességeket. A 
gyermeknek tudnia kell bizonyos mértékig tájékozódni idõben és térben; 
birtokában kell lennie egyfajta analitikus-szintetikus képességnek, 
megfelelõ verbális szintnek; ismeretekkel kell rendelkeznie a 
számosság, a matematika területén is. Ha ezek hiányoznak, és nem tudja 
pótolni õket, menthetetlenül lemarad.

Nagyon fontos, hogy a szülõk fokozott figyelemmel kövessék a gyermek 
teljesítményeit, és észleljék a viselkedésében, magatartásában 
megmutatkozó a legkisebb változásokat. Ez ugyanis a legjobb "mûszer", 
mely rögtön jelzi, hogyha valami nincs rendben. Beszélgessenek 
rendszeresen a gyermekkel, hogy elmondhassa, kibeszélhesse 
problémáit, sikereit, új baráti kapcsolataiban adódó konfliktusait, 
örömeit.

Ha a szülõk negatív változást észlelnek, beszéljék meg a teendõket a 
pedagógussal, az iskolapszichológussal, vagy forduljanak más 
szakemberhez, aki az adott területen mûködõ nevelési tanácsadóban 
dolgozik.

Ma még kevesen veszik igénybe a nevelési tanácsadást, szinte csak 
akkor, mikor a probléma már kialakult, és kezelése nehéz. Nem kellene 
szégyellni, ha valaki szakembertõl kér tanácsot, hiszen a gyermek 
érdekében történik. Mindenki ugyanazért a célért, a gyermek sikeres 
elõmeneteléért tevékenykedik.

Adorján Katalin  gyógypedagógus, pszichológus

Tét Város Képviselõ-testülete az alábbi rendeleteket hozta, és módosította a 
közelmúltban:

4)2013.(III.28.)Intézményi térítési díjak térségi_rendelet 2013
5)2013.(V.02.)2012. évi költségvetési rendelet módosítása
ZÁRSZÁMADÁS INDOKLÁSA 2012
6)2013.(V.02.) ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET TERVEZET 2012 Tét
7)2013.(V.2.)2013. évi költségvetési rendelet módosítása
8)2013.(V.2.)anyakönyvi események
9)2013.(V.2.)igazgatási szünet 2013
10)2013.(VI.28)Közterületi filmforgatás
11)2013.(VIII.1.)Étkezési térítési díjak
A rendeletek szövegei a www.tet.hu weboldalon megtekinthetõk.
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Temetõlátogatóknak, temetõi 
gondokról

Az evangélikus temetõt az evangélikus egyház mûködteti. A 
római katolikus temetõ hivatalos neve köztemetõ, az 
önkormányzat tulajdona. Mindkét helyen az egyházadókból, 
adományokból befolyt összeg egyéb kiadásokra: lelkész 
fizetése, lelkészlakás rezsije, víz, villany, templom fûtése, 
telefon stb. megy el, így a szemét elszállítására nem marad 
pénz. A szûkös anyagi körülmények miatt a tárolókból szelektív 
úton távolítjuk el a felgyülemlett hulladékot. Külön válogatjuk 
az éghetõ anyagokat a komposztálható növényeket, virágokat. 
A mécseseknek, gyertyáknak, üvegeknek zsákokat raktunk ki, 
ami veszélyes hulladéknak számít így idõnként egy lelkes 
presbiter Kiss Gábor szállítja el az erre a célra kijelölt telepre. A 
gödröt Soós Ferenc készítette. A környezetszennyezés 
elkerülése miatt kérjük, hogy oda csak lebomló növényeket 
rakjanak! A mûvirágokat, koszorúkat, az önkormányzati 
rendeletnek megfelelõ engedélyezett tûzgyújtási idõpontokban 
elégetjük. Ilyenkor kérjük az ott lakók türelmét a füst miatt, 
amit elõre jelzünk. A szinte mindennapos munkát önkéntesek 
végzik, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. Dicséretet 
érdemelnek azok a temetõlátogatók, akik segítik munkájukat. 
Elmarasztaljuk viszont azokat, akik hozzátartozójuk sírját sem 
gondozzák. A hirdetõtáblán olvasható annak a személynek a 
neve, aki sírgondozást vállal. Felhívjuk figyelmüket azoknak a 
felelõtlen személyeknek, akik a temetõt, így saját halottjaikat is 
meggyalázva nem temetõi hulladékot is visznek a tárolókba. 
Találtunk méteres nagyságú játékautót, használt ruhanemûket, 
villanyégõket, ételmaradékokat, romlott húst, napernyõt és 
legképtelenebb oda nem illõ dolgokat.
Elõdeink a XX. századig a temetõt kegyeleti, szent helynek 
tartották, ahol a gyermekeknek is csendben kellett lenni, tilos 
volt a szemetelés, csak csendben beszélgetõ és imádkozó 
emberekkel lehetett találkozni. A XXI. század rohanó világában 
is szeretnénk, ha hasonlóan viselkednének a temetõlátogatók és 
nem hátráltatnák az ott feladatot teljesítõket, hanem segítenék 
és hozzájárulnának szeretteik környezetének rendben 
tartásához. 
Várjuk azoknak a segítõkész embereknek a jelentkezését, akik 
szabadidejükben segítenék az õszi lombhullás idején a levelek 
összegyûjtését. Odafigyeléssel a rend megtartásával tiszteljük 
halottaink emlékét. Vezetõség

Hová tartunk?

Egy néprajzkutató elõadását hallgatva fogalmazódott meg 
bennem a kérdés „hova tartunk?” Az elõadás témája a mai 
„fogyasztói” társadalomból visszafordítani az embereket az 
önellátásra épülõ gazdálkodás felé. Az elõadás lényege az volt, 
hogy mindent próbáljunk magunk elõállítani, és a termelt 
felesleget eladni, esetleg elcserélni. Olyan szépen hangzott, és 
olyan szuggesztíven adta elõ a mondandóját hogy szinte igazat 
adtam neki, csak késõbb indult el a gondolat! Hogy is van ez? 
Jöttek vissza a gyerekkori képek, a mai szemmel nézve, a vidék 
lakosságának a nagy része milyen szegénységben élt! A 
legtöbbjének nem volt mása csak a dolgos két keze, és a 
munkaerejét próbálta eladni, hogy a saját, illetve családja 
megélhetését biztosítani tudja. Nehéz sors várt arra a családra, 
ahol valamilyen okból nem tudták megkeresni az egész évre 
való gabonát, ahol nem tudtak tartani pár baromfit! Természetes 
nem volt mindenki szegény a faluban, de a módos kis-, és 
nagygazdák sem bõvelkedtek a földi javakban, mert a termelt 
javakat a vagyonuk gyarapítására próbálták fordítani! Az 
igényszint nagyon alacsony volt szegénynél, gazdagnál 
egyaránt: egy rend ünneplõ ruha, egy rend munkaruha egy pár 
cipõ, és a napi kenyér! A rezsi a petróleum az ecet, és a só! Se 
villany, se vezetékes víz, se autó, se telefon, sem internet, vagy 
esetleg egy szerény nyaralás, és még ki tudja mennyi, a mai 
korban igényelt luxus! Ma a termõföldek nagyrésze pár ember 
kezében összpontosulnak, akiknek az érdeke merõben más, 
mint a nagy többségé! Igaz, hogy van olyan kormányprogram, 
hogy pár hold földet kiosztanak, és termeld meg a 
szükségleteidet, de vajon hány holdat kellene osztani, hogy 
abból a mai kornak megfelelõ életszínvonalat lehetne 
biztosítani! A termõterületek koncentrációja, a nagyfokú 
gépesítés sok embernek elvette a kenyerét, akiket a pangó ipar 
nem képes felszívni! És akkor újra a kérdés: Hova tartunk? 

Zsolnai Ferenc 

„Vendég” voltam a gyõri kórházban!
39 napig kényszerûségbõl vendége voltam a gyõri kórház 
kardiológiai osztályának. Közelbõl volt alkalmam 
megtapasztalni az ott folyó gyógyító munkát. Sokat beszélnek 
az egészségügy problémáiról, de úgy érzem, és azt 
tapasztaltam, hogy, aki beteg annak nincs ereje a 
negatívumokra figyelni, mikor legfõbb gondja a gyógyulás az 
egészség visszaállítása! Röviden a történetem: Nagyon 
fulladtam, a lábaim, és az egész testem feltelt vízzel! Kértem 
egy idõpontot a kardiológus kezelõorvosomtól Dr. Pócza 
Géza fõorvostól, aki rövid idõn belül fogadott is, látta, hogy 
nagy a baj, és azonnal befektetett az osztályra! Két nap után - 
mivel a vesemûködésem nem indult el - következett az 
intenzív osztályon való kezelésem. Dr. Kovács Gabriella 
fõorvos irányításával mindent megpróbáltak a”jó útra” 
térítésem érdekében, ami nem is volt egy könnyû feladat! De 
akartuk a sikert, és valószínû ezért is sikerült a gyógyulásom, 
ami elõször szinte reménytelennek tûnt!

 A kardiológiai osztály az új épületszárnyban mûködik, 
felszerelve minden olyan kellékkel, ami a betegek javát 
szolgálja, de a modem felszerelés semmit sem érne az orvosok 
és az ápolószemélyzet odaadó munkája nélkül! Nem tudom 
szándékosan, valami empátia vizsga alapján válogatták ki a 
személyzetet, de nem volt olyan nõvér, aki mosolygás nélkül 
csak kötelességtudásból végezte volna a dolgát! Sokszor 
nagyon jól esett a bátorításuk és az optimizmusuk! Gyógyítani 
akartak, és sok esetben tudtak is! Hála nekik!  Zsolnai Ferenc

Õszi események Téten:

- Október 14-én 16:00 órakor “Idõsek 
világnapja” a Mûvelõdési Házban.

- Október 23-án 17:00 órakor ünnepi 
megemlékezés a Mûvelõdési Házban.

- A “Hajnalcsillag” Dalkör önálló estje 
november 10-én 16:00 órakor a 
Mûvelõdési Házban.

- Adventi koncert az Evangélikus templomban 
december 1-én, 16:00 órakor az Ifjúsági 
Fúvószenekar közremûködésével.
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Gallyazási értesítõ
Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a villamos hálózatok gallyazására élet és 
vagonvédelmi okokból van szükség, mind az EON Áramhálózati Zrt, mind a 
fogyasztók érdekében.
A fent nevezett tevékenységet az alábbi törvények és rendeletek alapján 
végezzük:

A villamos energiáról szóló 2007. évi XXXVI. törvény 124. § (2) 
bekezdése, 133. § (3) bekezdése, 137. §-a, valamint
A villamosmû biztonsági övezetérõl szóló 122/2004. (X. 15.) GKM 
rendelet alapján.

Kollégáim a villamos energiáról szóló 2007. évi XXXVI. Törvény 124. §(2) 
alapján végezhetik el az Önök ingatlanján a munkálatokat, a törvény a 
következõket írja elõ:

124.§ (2) A hálózati engedélyes a vezetékjog, vagy a jogerõs üzemeltetési 
engedély alapján az építményeket üzemeltetheti, karbantarthatja, 
kijavíthatja és átalakíthatja, felújíthatja, továbbá a közcélú hálózat, termelõi 
vezeték, magánvezeték vagy a közvetlen vezeték mentén lévõ, a biztonsági 
övezetet sértõ növényzetet eltávolíthatja a felsorolt tevékenységek 
elvégzése céljából a vezetékjoggal érintett ingatlanra beléphet.

A vezetékjogot a jogerõs hatósági határozat hozza létre, a földhivatali bejegyzés 
elmaradása a vezetékjoghoz fûzõdõ joghatást nem érinti.
Köszönjük szíves megértésüket!



Szülõföldem l Téti Híradó2013. õsz 9

Vajda Péter 2002-ben nagy tervekkel, két alkalmazottal 
Sokorópátkán megalapította a róla elnevezett Pedró Pékséget, 
ami mára még Péter számára is meglepõ méretekre duzzadt.
Nyilván a multiknál az ilyen jellegû változás és növekedés a cég 
életében nem olyan nagy eredmény, mint egy megyei 
kisvállalkozásnak. Bátran kijelenthetjük: az egyik 
legdinamikusabban fejlõdõ vállalkozás régiónkban.
2002-ben még csak két fõ mondhatta el magáról, hogy „pedrós”, 
mára az õ számuk több, mint száz fõre nõtt.  Õk a 
mintaboltokban, a péküzemekben és szállításban vesznek részt, 
hogy mindenki friss pékárut vásárolhasson a Pedró 
Pékségekben. Mára Gyõrben, Gyõrszemerén, Téten,  
Pannonhalmán, Sokorópátkán összesen 11 szakbolttal 
büszkélkedhet a Pedró Pékség.

Megkérdeztük a Teleki utcában található mintaboltban 
vásár lókat ,  miér t  a  Pedró  Pékséget  vá lasz t ják?
Többek véleményét összegezve, elmondhatjuk: a vásárlók a 
változatos pékárut, a különleges választékot, a folyamatosan 
frissülõ árukínálatot és a „pedrósok” kedvességét emelték ki.

Vajda Péter tulajdonost kérdeztük, miért pont Pedró Pékség 
lett a vállalkozás neve, melyet már oly sokan ismernek?

Gyermekkorom óta pék szerettem volna lenni. Édesapám egyik 
legjobb barátja volt, aki egyedül így hívott. Így fonódott össze a 
név és a hivatásom. Éreztem, hogy jó lesz! Egy fiatalos, érdekes, 
szeretni való Pedró Pékség!

Pár mondatban, mi tükrözi legjobban a pékség és a cég 
filozófiáját?

Minõség mindenek felett! Igyekszünk mindig azon lenni, hogy 
Vásárlóink elégedettek legyenek velünk. Csak azok 
maradhatnak fent a jövõben, amelyek a leghatékonyabb 
eszközökkel, a legjobb minõséget tudják elõállítani.

Mi az, amit a legnagyobb sikernek könyvelhet el a pékség és 
jómagad? 

100 embernek adok munkát, amivel 100 család megélhetését 
biztosítom. Olyan kollégáim vannak, akikkel szívesen dolgozom 
együtt, akikre büszke vagyok. Olyan pékárut adunk ki a 
kezünkbõl, ami a mai piacon a királyok-királya, a Csúcs!

Amikor 2008-ban a téti nõi kézilabda csapat feloszlott, akkori 
edzõm, Hoffman Judit felajánlotta, hogy bemutat egy gyõri 
csapatnak, ahol akkoriban még Õ is játszott. Így történt, hogy 
az ETO XXL edzésein részt vehettem. Versenyekre ugyan még 
nem mehettem, mivel ez egy senior csapat, ahol a kezdõ 
korhatár 43 év. Így csak a következõ évtõl játszhattam 
bajnokságokon, addig szorgalmasan látogattam az edzéseket. 
2010-tõl én is részt vehettem a magyar országos 
bajnokságokon majd ezt követõen évente az Európa-
bajnokságokon is: 2010-ben Barcelonában (Berga) 4. 
helyezés, 2011-ben Lignanoban 4. helyezés és 2012-ben 
Ljubljanában szintén 4. helyezés. 
Idén, 2013-ban túl a kétfordulós országos bajnokságon és egy 
nemzetközi tornán a csapat részvételt nyert az olaszországi 
Brixen-Bressanonéban megrendezésre került EHF által 
rendezett kézilabda Európa-bajnokságra. Ez a neves esemény 
2013. június 14-16-ig került megrendezésre, ahol Európa 
tagállamaiból, több korosztályban nõi és férfi senior csapatok 
küzdöttek. Korosztályunkban 7 csapat mérte össze tudását. 
Magyarok, dánok és olaszok küzdöttek a döntõbe jutásért 
Brixen város négy sportcsarnokában. A háromnapos küzdelem 
eredménye az Európa-Bajnoki bronzérem lett, melynek a 
csapat minden tagja és Horváth Lajos edzõnk is rendkívül 
örült. Mint a csapat egyik legfiatalabb tagja büszke vagyok 
arra, hogy köztük lehetek, köztük, akik szintén családanyák és 
egyben dolgozó nõk is, hogy jut erejük, energiájuk és szabad 
idejük eme nagyszerû sport ûzésére - senior koruk ellenére is!  

Vigh  Miklósné

Európa-bajnoki bronzérmes 
kézilabda csapat 

TÉTI tagja

Az ETO XXL senior nõi kézilabdacsapata szép 
sikert ért el az olaszországi Brixenben 

Középen, jobbról a harmadik Vigh Miklósné - Trombitás Erzsébet

Gratulálunk a csapat sikeréhez! További eredményes szereplést 
kívánunk az ott játszóknak és fõleg Erzsinek, azért, mert általa ismét 
van egy terület, ahol városunkból is van egy résztvevõ,  
egy olyan személy, aki sportszeretetével kitartásával példa lehet az 
ifjúságnak. szerkesztõk

A “Csiga” csoportos óvodások 
Magyargencsen voltak. 



Szülõföldem l Téti Híradó 2013. õsz10

A Téti „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klub 
tagjai örömmel teli izgalommal várták ez év 
június 28-át. Rengeteg készülõdés, tervezés, 
szervezés elõzte meg, hiszen ezen a napon 
ünnepel te  a  klub fennál lásának 35.  

évfordulóját. Hol legyen az ünnepség, miként fogjuk 
megünnepelni e jeles  neves jubileumot.
Az „Életet az Éveknek” Téti Nyugdíjas Klub 1978-ban alakult. A 
klub elsõ vezetõje Csurka Józsefné, Rózsika néni volt 15 évig. 
Idõs korára és egészségi állapotára hivatkozva mondott le.
Utána Balassa Dezsõné, Irma néni lett a klub vezetõje, aki 
ugyancsak hosszú ideig, 18 évig vezette és szervezte a klub 
foglalkozásait, sok-sok szeretettel, lelkesedéssel, kitartással. Azt 
tartotta szem elõtt: „a közösség nélkül elvész az ember, civilek 
erõsítik a várost, az embernek szüksége van a családra, a 
munkahelyre, de azon kívül baráti közösségre, civil szervezetre 
is.” Nagyon sok érdekes programot szervezett, hagyományokat 
teremtett (Generációk találkozása, Mesélõ nagyik az óvodában). 
Irma néni leköszönése után Kereszt Kálmán lett a klub vezetõje 
nagyon rövid idõre. Mindössze fél évet kapott a sorstól, nem volt 
ideje rá, hogy kiteljesedjen. 
A 35 éves jubileumot az óvoda frissen elkészült, szép, tágas, 
világos helyiségében tartottuk, ahol valamennyien, - régebbi és új 
klubtagok,  valamint a vendégeink, kényelmesen elfértünk. Szinte 
mindenki eljött, akit meghívtunk, jelenlétével megtisztelt minket. 
A rendezvényt a polgármester úr nyitotta meg. Dr. Kukorelli 
László meleg szavakkal köszöntötte a megjelenteket, elismerve az 
elmúlt években végzett közösségi munkát, hangsúlyozva, hogy az 
idõs ember érték, akiknek a tapasztalataira lehet és kell is 
támaszkodni. Az iskolaigazgató úr Boros Zoltán - 
meglepetésvendégeket is hozott. Kukorelli Bianka és Pátkai 
Martin gyönyörû versekkel köszöntötte az évfordulóját ünneplõ 
klub tagjait.
Múlik az idõ, õszre jár, de langyos még a napsugár,
Aranyat szór és meleget, örüljenek az öregek.
Az õszidõ is szép lehet, kívánunk hosszú életet,
Maradjatok még itt velünk, jövõre újra eljövünk. 
-Hangzottak az utolsó sorok.
Ugyancsak meglepetés volt, hogy az igazgató úr köszöntötte a 
legidõsebb klubtagot, Horváth Kálmánnét, majd az egyetlen élõ 
alapító tagot, László Jánosnét, valamint a legidõsebb aktív 
klubtagot Bõsze Gyulánét, aki ma is rendszeresen eljár a 
klubfoglalkozásokra.
Miután rövid, néma felállással  gyertyák fénye mellett  
megemlékeztünk az elhunyt tagokról  én is szeretettel 
köszöntöttem és átadtam a díszoklevelet, valamint virágot a három 
legidõsebb hölgynek.
Zsámbokiné Budai Anna a Megyei Klubtanács és az „Életet az 
Éveknek” Országos Szövetsége képviseletében köszöntötte a 35 
éves téti klubot  a régi és a mostani klubvezetõt virággal, 
díszoklevéllel.
Pozsgai Balázs - a Pannon Nyugdíjas Szövetség elnöke- sem 
érkezett üres kézzel, tõle szép könyveket kaptunk a köszöntõ 
szavak mellé.
Balassa Dezsõné hosszan ecsetelte a régi idõket, visszaemlékezett 
az elmúlt 18 évre, összefoglalta a régi és megfogalmazta az új 
teendõinket is.
Az elején is, a végén is a Dalkör tagjai énekeltek nagyon szépen, 
majd Hajnal Nikolett csodaszép nótákat énekelt  a közönség 
bevonásával. Horváth Lajosné  Csöpike is elénekelte a kedvenc 
nótáját, miközben a hallgatóság már alig várta, hogy 
megkóstolhassa a sok finomságot, amelyet az óvodai konyhás 
nénik készítettek. Nagyon finom és gusztusos volt minden, 
gyönyörûen feldíszítették a hidegtálakat. Ezer köszönet érte.
A nap csúcspontja Fekete Vilmosné klubtag 3 db tortája volt, 

2013. június 28:  35. évforduló

amellyel megajándékozott bennünket. Neki is nagyon köszönjük. 
Minden klubtagnak köszönöm, akik hozzájárultak a rendezvény 
sikeréhez, akár a munkájukkal, akár süteménnyel. Köszönjük 
Rendes Róbertné Katinak, hogy anyagilag is támogatott minket. 
Külön köszönet a polgármester úrnak, hogy lehetõvé tette a 35 
éves jubileum méltó megrendezését!

A magam részérõl azt kívánom, hogy nagyszerûen 
összekovácsolódott kis közösségünk szeretetben, békességben 
és egymást segítve érjünk meg még sok-sok együtt töltött évet.  

Giczi Sándorné klubvezetõ



szeptember 23.

A csillagászati õsz szeptember 23 - december 22-éig tart.

Szeptember 23: A napsugarak ismét az Egyenlítõn delelnek 90 fokos 
szögben. A nappalok és az éjszakák hossza az egész Földön 
egyforma. Ez az õszi napéjegyenlõség idõpontja. Utána a nappalok 
tovább rövidülnek az északi félgömbön. A szeptemberi 
napéjegyenlõség napja szeptember 22. (illetve szeptember 23.). Az 
északi féltekén õszi napéjegyenlõségnek, a déli féltekén tavaszi 
napéjegyenlõségnek nevezik. A két félgömbön ez a csillagászati õsz, 
illetve a csillagászati tavasz kezdete is egyben. Vége az Északi-
sarkon tartó állandó nappalnak, jön a féléves éjszaka és a Déli-sarkon 
következik a féléves nappal.

 Ebben az idõszakban a nappalok rövidülnek és az idõjárás 
fokozatosan fordul egyre hidegebbre, szelesebbre és 
csapadékosabbra. A lombhullató növények levelei elsárgulnak, 
elvörösödnek, átmenetileg gyönyörû színpompába borítva a 
természetet, mielõtt elszáradnának és lehullanának a fákról. Néhány 
késõn érõ növény még meghozza gyümölcseit.
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A csillagászati õsz kezdete 
Az õsz kezdetének, mint a többi évszaknak három idõpontja 

van:

- a naptári õsz: szeptember elsején 
kezdõdik az õsz hónapjainak 
f i g y e l e m b e  v é t e l e  m i a t t  
(szeptember, október, november)

- meteorológiai õsz: a lombhullató 
n ö v é n y e k  l e v e l e i n e k  
e l s á rg u l á s á v a l  é s  a z  i d õ  
lehûlésével kezdõdik

- csillagászati õsz: kezdete az õszi napéjegyenlõség napja, 

A minisztér ium ál ta l  
t á m o g a t o t t  p á l y á z a t  
keretében a térség több 
te lepülésérõ l  (Árpás ,  
C s i k v á n d ,  F e l p é c ,  
G y a r m a t ,  K i s b a b o t ,  
Mórichida, Rábacsécsény, 
R á b a s z e n t m i h á l y ,  
R á b a s z e n t m i k l ó s ,  
Sokorópátka) származó, 

helyben megtermelt zöldség, gyümölcs értékesítésére jövõ év 
februárjáig nyílik lehetõség.
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Szülõföldem  Téti Híradó 2013.3
Kiadja: Tét Város Önkormányzata

(9100 Tét, Fõ utca 88.)
Lapszerkesztés:

Vámosiné Wurm Mária;
Katona Szabolcs
Szerkesztõség:

9100 Tét, Mûvelõdési Ház, 
Fõ utca 80.  Telefon: 462-193 

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

1400 példányban 
 Nyomdai munkák: Palatia Nyomda, Gyõr 

Értesítjük Önöket, hogy 
településünkön ingyenes 

jogsegélyszolgáltatás 
mûködik

Tét, Fõ utca 94. sz. alatt
páros hét 

péntekén 14-18 óráig.

Kányádi Sándor: 

Jön az õsz

Jön már az ismerõs

százlábú, deres õsz.

Sepreget, kotorász,

meg-megáll, lombot ráz,

kruplit ás, szüretel.

Sóhajtoz nagyokat,

s harapja , kurtítja

a hosszú napokat.
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