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Múzeumi jubileum
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati 
támogatásával felújított Boros házban 2004. március 15-én nyílt 
meg a Helytörténeti kiállítás.
Akkor nagy izgalomban voltunk, vajon hogyan tudjuk 
megtölteni. Együtt volt már akkor egy szerényebb gyûjtemény, 
ami alapot jelenthetett, de ezt egy helyiségben el tudtuk helyezni. 
A többi teremben helyi kézmûvesek, mûvészek alkotásai 
kerültek, idõszaki jelleggel. Akkor még csak bíztunk benne, 
hogy majd megtelnek a kiállítótermek.
Aztán hamarosan gyûlni kezdett az anyag és bõvült a 
kiállításunk azokkal a tárgyakkal, emlékekkel, amit a téti 
emberek bíztak ránk az utókornak való megõrzésre. Volt olyan 
is, hogy a Kisfaludy Napokhoz kapcsolódóan iskolatörténeti 
kiállítást rendeztünk, terveink szerint idõszaki jelleggel, de 
nagyon sok anyagot kaptunk és szerencsére nem kértek vissza 

s e m m i t ,  í g y  
á l l a n d ó  
kiállításunk lett.
J e l e n t õ s  
g y a r a p o d á s t  
jelentett Szente 
I s t v á n n é  
r á b a c s é c s é n y i  
hölgy felajánlása, 
rengeteg  üveg ,  
porcelántárgyat, 
konyhai eszközt, 
t e x t í l i á t  

ajándékozott nekünk. 
Ugyancsak jelentõs mennyiségû iratot, könyvet kaptunk Hujber 
László festõ mestertõl, aki a téti kisiparosokkal kapcsolatos 
dolgokat adta oda.
Felsorolni sem lehet, hogy ki mindenki adott már eddig féltve 
õrzött családi emléket, legyen az ruhadarab, irat, képeslap, 
köszönet érte!
A helytörténeti gyûjtemény kiállításai: Régi használati tárgyak, 
konyhai eszközök, sütõ- fõzõedények, tálak, korsók, kancsók, 
üvegek.
Textíliák: terítõk, falvédõk, konyharuhák, szakajtóruhák, 
vásznak, régi alsónemûk és egyéb ruhadarabok, vállkendõk.
Iparosok szerszámai: ács, asztalos, bognár mesterség 
szerszámai, régi varrógépek, cipészmûhely, iparossággal 
kapcsolatos tankönyvek, iparosok által használt árjegyzékek stb. 
Iskolatörténet: 1858/59-es tanévtõ kezdõdõen elemi iskolai 
nyilvántartó könyvek, a „Téti Magyar Királyi Állami Polgári Fiú 
és Leányiskola” értesítõi, iparos tanonciskola iratai, tankönyvek, 
iskolai taneszközök, bizonyítványok, fényképek, gyerekjátékok. 
Egy része szintén vitrinekben látható, az iratanyagba kérésre 
betekintést nyerhetnek az érdeklõdõk.
Az okmányiroda falában a felújítás során talált fémkazetta 
tartalma (levél, korabeli újságok 1898. szept. 18 és19-i, 
névjegyek digitalizálva láthatók.
Ebben az évben egy új emlékfallal gyarapodtunk, a Téti Csárdás 
Néptáncegyüttes emlékei láthatók egy vitrinben, amelyet Dr. 
Kiss László, az együttes vezetõje ajándékozott a múzeumnak.
A gyûjtemény gyarapítása mellett nyitástól kezdõdõen 40 
idõszaki kiállításunk volt, elsõsorban téti, vagy valamilyen 
formában Téthez kötõdõ alkotók munkáiból.

Dr. Kiss László 1970-75-ös évek néptáncos 
mûvészeti vezetõje üveges vitrint ajándékozott a 
m ú z e u m n a k .  A z  ö t l e t e t  s z á m á r a  a z  
„Elszármazottak” találkozója adta, amikor is 
meglátogatták a gyûjteményt. Egykor õk is tétiek 
voltak, így lenyûgözte õket a látvány, amit 

elõdeikrõl és az utókor 
s zámára  k i á l l í t va  
láttak, olvashattak. 
2014. március 1-én 
ragyogó napsütésben 
találkoztak az 1970-
7 5 .  é v  T É T I  
CSÁRDÁS tagjai és 
hozzátartozóik a 10 
éves Helytörténeti 
Gyûjtemény kiállító 
termében. A vendégek 

megtekinthették az új üvegszekrénnyel 
gazdagodott bútordarabot és benne az 5 év 
emlékeit, több mint 40 év távlatából (újságcikkek, 
albumok, emléklapok, fényképek, alapító tagok 
tablója), amit Dr. Kiss László ajándékozott a 
városnak. Az emlékek egy részét a volt táncosok, 
más részét a mûvészeti vezetõ gyûjtötte össze. 
Langné Balázs Ilona kitûnõ érzékkel állította 
össze a kiállítás anyagát. Beszédében 
hangsúlyozta, hogy a múltat meg kell õrizni a 
jelennek és meg kell tartani a jövõnek! Bizonyítja 
ezt az elmúlt 10 év is. Az 1970-75 évek 
sikertáncosainak emlékeit õrizni fogja. Az 
ünnepély fõszereplõje Dr. Kiss László volt téti 
lakos, mûvészeti vezetõ hangulatos elõadásával 
és a volt táncosai egyetértésével idézte fel a több 
mint 40 év eseményeit. Kiemelte, hogy a zene és a 
tánc megszépíti az emberek életét. felidézte a sok-
sok sikert amit az akkori falujukban Téten, Tét 
környékén és külföldön elértek. Rendes Róbertné 
szép idézetekkel méltatta a csoport mûködését: 
"Ha a táncunkat nézed, a szívünk szavait hallod." 
"A tánc olyan vers, amelynek a mozdulatok a 
szavai." "A tánc a lélek rejtett nyelve." (Martha 
Graham)
"A tánc a lélek érzéseit a test mozdulataival fejezi 
ki és méltó arra, hogy a zenéhez és a költészethez 
hasonló szerepet töltsön be." (Cezare Negri)
Emlékezett az iskolai tánccsoportra is, akik fõleg 
a május 1-i felvonulásokat tették látványossá, 
hangulatossá. Az ünnepély után az emlékezés a 
Panzióban folytatódott. A sok sütemény mellett a 
vacsora fénypontja Köntös Istvánné Kiss Judit 
60x40-es gyertyafényes tortája volt, amin a volt 
táncosok képei szerepeltek. 
Köszönjük Dr. Kiss Lászlónak, aki megszervezte 
a találkozót és mindazoknak, akik részt vettek az 
ünnepélyen és köszönjük a találkozóra hozott 
süteményeket.

 TÉTI CSÁRDÁS 1970-75.Tíz éves a helytörténei kiállítás Tíz éves a 
múzeum
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A teljesség igénye nélkül, festmény, egyéb képzõmûvészeti, 
fafaragó, kézimunka, hímzés, majd gobelin, ikon, intarzia, fotó, 
baba kiállítás. Nyugdíjasok visszaemlékezései, Téti Ifjúsági 
Fúvószenekar jubileumi kiállítása, 10 éves Tét város képekben. 
Mindegyik nagy érdeklõdésre adott számot, gyakran jöttek a 
környezõ településekrõl is, de volt olyan, hogy újságból értesültek 
róla és távolabbról is voltak érdeklõdõk pl. a gobelin, vagy az 
intarzia kiállításra.
Idõszaki kiállításaink 2011-ben megszûntek, amikor az épületbe 
költözött a Kisfaludy Emlékkiállítás a Panzióból és így már nem 
maradt üres helyiségünk.
Kisfaludy Emlékkiállítás
a Téti Szövetkezeti Bizottság (melynek tagja volt az Építõipari 
Ktsz. az Autójavító Ktsz. és Téti  ÁFÉSZ is) keretein belül mûködõ 
Kisfaludy Irodalmi és Baráti körben kezdõdött a gyûjtõmunka egy 
lelkes amatõr, a baráti kör titkára Szuh László jóvoltából az 1970-es 
évek elején. 
Szuh László mindent megtett azért, 
hogy a Kisfaludy Károl lyal ,  
Kisfaludy Sándorral és a családdal 
kapcsolatos fellehetõ emlékeket, 
tárgyakat, könyveket ajándékba vagy 
pénzért megszerezze a gyûjtemény 
számára. Folyamatosan gyûjtötte az 
akkoriban Kisfaludyval kapcsolatban 
megjelent újságcikkeket (több 
bekötött könyv készült belõlük), 
összegyûjtötte melyik városban, 
településen neveztek el utcát a 
Kisfaludyakról, lehetõség szerint 
fényképet is szerzett róla.
A Gyûjtemény a Téti Építõipari Ktsz klubhelyiségében talált méltó 
otthonra. Baranyai László a Szövetkezeti Bizottság elnöke 
szívügyének tekintette a gyûjtemény gyarapítását, így az Építõ 
Szövetkezet anyagilag is támogatta a relikviák vásárlását. 
A gyûjtemény tartalma a teljesség igénye nélkül: könyvek 
Kisfaludy Károly és Kisfaludy Sándor munkái, a Kisfaludyakkal 

foglalkozó könyvek, iratok, 
dokumentumok, fényképek, 
megzenésített Kisfaludy vers 
k o t t á j a ,  ö s s z e g y û j t ö t t
ú j ságc ikkek ,  a  K i s f a ludy  
kultusszal kapcsolatos egyéb 
anyagok. (Kisfaludy napok 
m e g h í v ó i ,  f é n y k é p e i ,  
emlékbélyegzések s tb.) ,  a  
legendás Kisfaludy Dalárda 

zászlója, 1938-bõl, zászlórúd, a dalárda tagjainak a nevével, a 
zászlón lévõ szalagok.
Kisfaludy Károly színdarabjait szívesen tûzték mûsorukra a 
színházak, több mûvét játszották a Gyõri Kisfaludy Színházban, de 
az ország más tájain levõ színházak is. Az elõadásokon készült 
képek is megtalálhatók a gyûjteményben.
A gyûjteménynek vannak olyan darabjai is, amelyek nem 
kapcsolódnak a Kisfaludyakhoz. Pl. régi téti térkép, „Téthi Földes 
Urak Kiosztási Birtok Könyve 1849”, „Emléklapok az 1907. évi 
április hó 27. és 28.ik napjain a Téthi Ág. Hitv. Evang. 
Gyülekezetben tartott püspöki egyházlátogatásról.”
Az 1970-es években nagyszabású, több napos rendezvények voltak 
Téten a Kisfaludy Napok. A korabeli meghívók, plakátok, 
fényképek dokumentálják ezeket a rendezvényeket. Irodalmi 
pályázatokat írtak ki, több helytörténettel kapcsolatos pályamunka 
is született, ezek is megtalálhatók bekötött formában.
A gyûjtemény a mai Gurító büfé mögötti klubhelyiségben volt 
látható évekig, ahonnan átkerült a Cipész Ktsz helyére, az utcafronti 
helyiségbe. Innen az Építõ Ipari Szövetkezet emeletére költöztették. 
2003-ban a Petõfi Irodalmi Múzeum munkatársai a költõ emlékéhez 
méltó emlékkiállítást állítottak össze, amely a Kisfaludy Panzióban 

Folytatás az 1.oldalról

volt látogatható.
2011-ben az Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. vezetõje, 
Nagy Mihály úgy döntött, hogy átadja Tét városának. Ekkor került át 
Múzeumunkba.
A Hagyományõrzõ Egyesület tagjai folyamatosan dolgozzák fel a 
múlt emlékeit írásban is.
Témák nagyon változatosak, a helyi étkezési szokásokról, a 
közigazgatásilag Téthez tartozó puszták életérõl, egyházakról, a 
megszûnt és jelenleg is mûködõ helyi üzemek történetérõl, téti 
nemesi családokról, iparosokról, utcák történetérõl, népszokásokról, 
stb. készültek a dolgozatok. Eddig 38 nálunk elhelyezett alkotás 
született, amibõl 17, Kiss Lászlóné Ilonka néni munkája. Nem 
lehetünk elég hálásak, csak köszönettel tartozunk neki, hogy idõt, 
energiát nem kímélve fáradhatatlanul dolgozik ezen a területen is. 
Reméljük, hogy a gyûjteményünk gyarapítására a jövõben is lesz 
lehetõségünk. Várjuk és szívesen fogadunk minden felajánlott 
tárgyat, iratot, képet, emléket, ami Téttel, téti emberekkel 
kapcsolatos, és segít abban, hogy múltunkról bármilyen formában 
újabb információt szerezhessünk.
Nyitvatartási idõ: csütörtök 14-16. Elõzetes egyeztetés alapján más 
idõpontokban is látogatható, egyéneknek és csoportoknak. 
Tel: 2 0/324-69-07        Langné Balázs Ilona 

a Helytörténeti Gyûjtemény kezelője

„Az emlék olyan virág, amely nem hervad el soha, Esõ nem tépi el, 
szél nem hordja tova,Gyûjtsél tehát csokorba, amennyit csak lehet,A 

csokor közt õrizd meg …..”
2014. március 2-tõl az üveges vitrinben az 
egykori „Téti Csárdás” tánccsoport 
emlékei, újságcikkek, fotók, helyi, 
ausztriai, csehszlovákiai sikerekrõl szóló 
történetek olvashatók. A szervezõk nem 
feledkeztek meg  azon személyekrõl, akik 
nélkül a csoport nem mûködhetett volna 
úgy ahogy mûködött: Bata Károlyról†, 
Tóth Saroltáról†, Csurkáné Hámori 
Rózsiról†,  Domján Lajos akkori  
tanácselnökrõl és az õt követõ Giczi 
Gyula† tanácselnökrõl, (1974-tõl) akik 

n a g y b a n  s e g í t e t t é k  a  c s o p o r t  m û k ö d é s é t .
Kiss Lászlóné

Folytatás 1. oldalról

Valaki egyszer úgy og lma ott, a tá cnál ninc  õsibb ozgásfo ma az emberiség f a z n s  m r
történetében. A tánc maga az élet, s az élet nem létezhet t nc nél ül.Bensõnkbõl  á k
fakad, mint az desanyánk éneke a bölcsõ melle t.é t
Kedve  Emlékezõk!  múlt elmúlt, a jövõ titok, a jelen ajándék. Emlé ezni jöttünk.s A k
Ki ne emléke ne kö ülünk a Csárd s Néptán  yüttes fellépéseire, si ereire. z z á c Eg k
T psoltunk a szer pléseken, a néptánc találkozókon a Köz onti és a Csillag a  e p
Vendéglõ u varain.d
Tágra nyíl  szemekkel i yeltük a kidolgozott lépé ek t, a libbenõ szokn ákat és az t f g s e  y
egyszerre dobbanó csizmákat.
Aztán mi is átélhettük a csodát. Szeretett osztályfõnö öm, Kiss Lászlóné Ilonka  k
néni a 70-es évek végén szakkörre hívott bennünket.
25 gyerek ré zv telével megalakult az iskolai néptánc szakkör. Ilonk  néni a s é a
botla ozó lábú ki gyerekekbõl, ha nem is profi, de a néptáncot tisz elõ és szeretõ d  s  t
táncosokat nevelt. A gyakorlati foglal ozások n h mze t párnák jó szolgálatot k o í t
tettek a párnás tánc an, a  üve es táncnál pedig nagyon vigyáz unk, hogy az üveg a b z g  t
fejünkön aradjo .m n
Szíves n jártun  a próbákra  zerettük a közösséget. Fellé tünk a szüreti bálokon, e k , s p
az anyák napi, a nõnapi és az évzáró ün epélyeken.n
Kedve  Alapító Táncosok! Nagyon örültünk, miko  eljöttetek a próbáinkra és s r
tõletek tanulhattuk meg az j tánc alaplépéseit. Büs kék voltun , mikor az ú z k
ünnepélyeken a fellépéseitek e õtt  ha nem is z ,, lõzenekar”, e az e õtáncosaitok l , a e d l
lehettünk.  múlt emlék.  jövõ titok! A jelen ajándék!A A  
Kedve  Táncosok!A város most jándékot ka ott õletek. Köszönjük az s a p t
öss egyûj ött dokumentumokat, emléktárg akat.És jövõ! Az ovis néptáncosoké és z t y
az unokáké. Olivér, Nóra, anna, Dóri, Réka és a többiek.  P
Legyenek õk a jövõ néptáncosa , és miért ne lehetnétek T  a tanítóik?i i
Végül h llga sák meg Fred Astaire világhírû táncmûvész go dolatait:a s n
„A tánc verítékes munka. Eleinte csak ísér etezel és próbálk zol. Kuta od a k l o t
tök letest. Sok nap vég ztéve  csak a fár dtság vesz majd körül. I õbe telik, amikor é e l a  d  
si erül úgy t ncolnod, ahogy szeretnél, és si erül valami maradandót alk tnod.”k á k o
Kedve  Csárdás Néptánc Együtte ! Nektek sikerült!Köszönjük!    Rendes Róbertnés s  
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Sok évvel ezelõtt úgy döntöttünk, hogy iskolánk felsõs tanulóinak kirándulást szervezünk német 
nyelvterületre. Célunk a tanult nyelvi ismeretek alkalmazása a gyakorlatban. Fontos az interkulturális 
nevelés. Ismerjék meg a tanulók más nemzet történelmét, szokásait, ünnepeit. A kirándulásra minden 
évben advent idején megyünk. Jártunk Bécsben, Eisenstadtban pedig már hét alkalommal voltunk. 
Tavaly megnéztük Fraknó várát is. Tanulóink körében nagy az érdeklõdés, szinte minden felsõs legalább 
egyszer utazott velünk Ausztriába. 
Ebben a tanévben december 4-én került sor a kirándulásra. Tanítványaink elõtte gyûjtõmunkát végeztek, 
utánanéztek Rust és Eisenstadt nevezetességeinek. 
Elsõként Burgenland legkisebb települését, Rust városát tekintettük meg. Megcsodáltuk a hangulatos 

belvárost, elolvastuk a német nyelvû feliratokat. Meglepett bennünket a város nyugalma és tisztasága. Meggyõzõdhettünk arról, hogy szinte 
minden ház kéményén van gólyafészek. Majd lesétáltunk a Fertõ tóhoz. Ezután Eisenstadtba, Burgenland székhelyébe utaztunk. Megnéztük az 
Eszterházy kastélyt, a házat, ahol a híres zeneszerzõ, J. Haydn élt, a sétálóutca szép barokk épületeit és a városházát.
Az adventi vásárban igazi ünnepi hangulat fogadott bennünket. Betlehem, karácsonyfa, égõsorok, kellemes karácsonyi zene, a levegõben fahéj, 
szegfûszeg kellemes illata.  Itt a gyerekek „Kinderpunschot”, teát ittak, süteményt, gesztenyét, sült krumplit ettek és apróságokat vásároltak. 
Sikerélmény volt számukra, hogy a korábban tanult szófordulatokat, párbeszédeket tudták használni vásárlás közben. 
Élményekben gazdagon érkeztünk haza. Pár nappal késõbb a látottakról és hallottakról egy teszt feladatsort töltöttek ki a résztvevõk. Szinte 
hibátlan megoldások lettek, amit kis ajándékkal jutalmaztunk.  Joó Erika és Rendes Róbertné   némettanárok

 Iskolai hírek

Egyik kedvenc gyerekdalunk soraival köszöntjük az 
olvasókat.
Mi vagyunk a téti Kisfaludy Károly Általános Iskola 
diákszínjátszói. Az érdeklõdõk már láthatták néhány 

produkciónkat, de sajnos, nincsenek túl sokan. Úgy gondoltuk, most 
bemutatkozunk, hátha így majd többen kíváncsiak lesznek ránk.
Másfél éve alakult a csoport, azóta mi tizenketten, na meg Hajni néni, 
nagyon sok vidám percet töltöttünk el együtt. A foglalkozásaink 
érdekesek, változatosak: szeretjük a szituációs gyakorlatokat, a 
szójátékokat, nyelvtörõket és mindent, ami a memóriánkat fejleszti 
szóval imádunk játszani. Mindig készülünk valamire, amit másoknak 
is meg akarunk mutatni. A legközelebbi alkalomra valamikor a tavasz 
folyamán kerül sor, de hogy mit adunk majd elõ, az egyelõre 
maradjon titok.
Egy kedves élményünket viszont szívesen megosztanánk 
mindenkivel. Január 31-én vendégünk volt: ellátogatott hozzánk 
Pingiczer Csaba, a Gyõri Nemzeti Színház mûvésze. Nagy 
izgalommal vártuk, hiszen nem minden nap találkozik az ember igazi 
színésszel. Nem tudtuk, mire számítsunk: talán mesél majd magáról, a 
munkájáról, a színházról, mi pedig hallgatjuk, kérdezünk, vagy…? 
Hát a valóság minden várakozásunkat felülmúlta! A kölcsönös 

bemutatkozás után 
r ö g t ö n  e l k e z d e t t  
v e l ü n k  j á t s z a n i .  
Rendkívül élveztük az 
összes gyakorlatot! 
Gyakoroltuk például a 
helyes kiejtést, ilyen 
s z a v a k k a l ,  m i n t :  
e s z k i m ó t a x i ,
h a l h a j o l a j ,
c s i b e c o m b c s o n t .  
(Tessék kipróbálni!) 
Rájöttünk, milyen 
nehéz, de mulatságos 

dolog az improvizáció. Megtanultuk, mi az az „antré”, meg azt is, 
hogyan lehetünk „lassan idegesek”. Nem tudjuk szavakkal kifejezni 
azt a hangulatot, ami két órán keresztül uralkodott az iskola nyolcas 
termében: jókedvûek voltunk, felszabadultak lehet, hogy a saját 
szüleink sem ismertek volna ránk! Felejthetetlen volt ez a délután, és 
folytatásra is számíthatunk. Ígéretet kaptunk arra, hogy látogatást 
tehetünk a gyõri színházban, és betekinthetünk a kulisszák mögé. 
Izgatottan várjuk az újabb találkozást!
Hálásak vagyunk Pingiczer Csabának, hogy idõt szakított ránk, és ide 
varázsolta nekünk a színházat az iskolába! Köszönjük Baraksó Péter 
tanár bácsinak, hogy megszervezte ezt a találkozót, fotókat és videó 
felvételt készített rólunk!Aki szeretne hasonló élmények részese 

lenni, lépjen be a következõ tanévtõl a színjátszók 
közé! Aki pedig kíváncsi a munkánk 
eredményére, nézze meg a mûsorainkat!
Mindenkit szeretettel várnak a színjátszók : 
Drobina Hajnalka, Makkos Dávid, Gulyás Flóra, Nemes Boldizsár, 
Holbok Ferenc, Pátkai Martin, Horváth Alexandra, Somlai Adél, 
Horváth Zsolt, Tóth Eszter, Kukorelli Bianka,ZsolniÁdám.

             Szabó Hajnalka tanár néni

„…pedig hát a gyerek, az egy olyan szerkezet,
ki utálja a spenótot, de JÁTSZANI SZERET!”

ADVENT EISENSTADTBAN

Iskolánk 1992-ben felvette településünk híres szülöttje 
Kisfaludy Károly nevét. Ettõl az évtõl kezdve, - immár 22 éve  évrõl-évre, 
hagyományteremtõ szándékkal kerül megrendezésre a Kisfaludy Napok 
rendezvénysorozata. Intézményünk feladatkörébe tartozik a sajátos 
nevelési igényû gyermekek ellátása. Felmerült annak gondolata, hogy 
számukra is rendezzünk versenyeket, hiszen nekik kevés lehetõségük 
adódik a megmérettetésre. Az elsõ ilyen vetélkedõre 1999-ben került sor. 
Kezdetekben e rendezvénysorozat keretein belül a tanulásban 
akadályozott gyermekek részére hirdettünk meg tanulmányi 
versenyeket.Megyeszerte nagy örömmel fogadták gyógypedagógus 
kollégáink ezt a lehetõséget, mellyel szép számmal éltek. Számos 
településrõl érkeztek nevezések (Sopron, Kapuvár, Szany, Beled, 
Nagyszentjános, Nyúl, Tényõ, Pannonhalma, Pér, Gyömöre, 
Gyõrszemere, Mórichida, Hegyeshalom, Kajárpéc, Rábacsécsény, 
Gyarmat). A nagy sikerre való tekintettel bõvítettük a jelentkezõk körét, 
diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás tanulóknak is lehetõségük nyílt arra, 
hogy összemérjék tudásukat.Évente rendszeresen kerül sor a vers- és 
prózamondó, valamint a rajz versenyek lebonyolítására. Ezek mellett 
szépírás, szépolvasás, szövegértés valamint matematika versenyeken 
való részvételre is van lehetõség.Támogatóink (ÉSSE, Máltai 
Szeretetszolgálat, Tét Város Önkormányzata, Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Téti Tankerülete, a „Sokoróaljai Segítõ 
Kéz” Közhasznú Egyesület) jóvoltából, - akiknek ezúttal mondunk 
köszönetet -, értékes ajándékokkal jutalmazzuk meg a résztvevõk 
teljesítményét, akik évrõl-évre visszajárnak hozzánk.Az idei tanévben a 
vers- és prózamondó valamint a rajz versenyen kívül matematika 
versenyt is hirdettünk. 10 településrõl 58 tanuló érkezett, közülük többen 
részt vettek kettõ vagy mindhárom megmérettetésen.Ezek között a 
tanulók között is nagyon sok tehetség található  van aki matematikában, 
van aki versmondásban, rajzban, vagy szépírásban emelkedik ki társai 
közül. Mindenki nagyon jól érezte magát, senki sem távozott üres kézzel. 
Bízunk abban, hogy ezt a hagyományt a jövõben is folytatni tudjuk, 
hiszen a résztvevõk már készülnek a legközelebbi találkozásra 

B o r o s   Z o l t á n n é ,
                Horváthné Dániel Katalin, Takács Veronika

Sajátos nevelési igényû tehetséges tanulók versenyei
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Óvodai hírek
Az óvodánk mozgalmas napokat élt meg a februári 
hónapban is. Nagy volt a sürgés- forgás, mindenki tette a 
dolgát, farsangi hangulat szállt a levegõben  a bálok végén 

pedig farsangi fánk illata is átjárta az óvoda minden zegét-
zugát. A csoportok külön-külön farsangoltak kedvük szerint. 
Ilyenkor a szokásokhoz híven a gyermekek belebújnak 
maskarába, na meg a játékos kedvû felnõttek is követik a 
gyermekek példáját, és õk is felveszik a jelmezeket. A 
Nyuszi csoportos óvó nénik az ördög öreganyjának és 
virágáruslánynak öltözve vonultak végig óvodánkon, így 
adtak hangot fergeteges jókedvüknek. A Süni csoportos óvó 
nénik, pedig szerencsét hozó kéményseprõknek öltözve 
ûzték a telet. A Halacska csoportban cigányasszony és 
kisegér öltözékbe bújtak az óvó nénik.
A Katica csoportban madárijesztõnek és stílszerûen 
katicának voltak öltözve az óvó nénik, a Csiga csoportban 
pedig szívecskének, valamint pincérnõnek.
A fergeteges, jókedvû bálok lebonyolítása elõtt és után sem 
tétlenkedtek az óvó nénik, mert szervezték a versmondó, 

ének és rajzversenyt, ezzel egy idõben pedig a 
csoportjaikban felkészítettek az ügyes kis versenyzõ 
jelölteket. A verseny színvonalát szigorúan megtartva a 
zsûrizésre szakmailag felkészült zsûri tagokat kértek fel.
A szervezés a Süni csoportba dolgozó óvónõkre jutott, Kati, 
és Nóri nénire. Szorgosan dolgoztak,  Meghívókat küldtek 
szét a környékbeli települések óvodáiba, hogy onnan is 

érkezzen sok-sok kisgyermek. A meghívás sikeres volt, mert 11 település 
képviseltette magát az énekversenyen, a rajzversenyre 14 településrõl érkeztek 
rajzok, a versmondó versenyre pedig 10 településrõl jelentkeztek a szép 
hanglejtéssel és ügyes elõadásmóddal megáldott kis tehetségek. 
A többi óvó néni sem tétlenkedett. A Halacska csoportos Ili és Vera óvó nénik 
feldíszítették a tornatermünket, ahol a díjak ünnepélyes átadására került sor. 
Ezen kívül elkészítették a versenyzõ gyerekek részére, (míg a zsûri 
gondolkodott) a játszóházakat, és különbözõ játék lehetõségeket kínáltak fel a 
kis vendégek számára. 
A Nyuszi csoportos Zsóka és Betti óvó nénik pedig a maci kiállításról, és annak 
színvonaláról gondoskodtak. Óvodánk elõterében egy igazi bájos kis 
mackókiállítást szerveztek a gyerekek valamint a felnõttek örömére.
A Katica csoportban is szorgos munka folyt. Nóra óvó néni készítette a zsûri 
tagoknak szánt ajándékainkat. Kedves kis bohócot barkácsolt össze, melynek 
kezében attól függõen, hogy a zsûri melyik versenyszámban volt hivatott, 
aszerint a bohóc kezében könyv, toll, festéktartó került. Így ezzel a kedves és 
ötletes ajándékkal jutalmaztuk a munka végeztével a kedves és lelkes 
zsûritagokat. Anna óvó néni pedig a protokolláris dolgokat koordinálta össze, és 
kedvesen fogadta az érkezõ vendégeket. 
A Csiga csoportos óvó nénik pedig vitték a hátukon ( a házuk helyett) a 
legnehezebb feladatot  õk voltak a verseny házigazdái.  Az ének verseny 
házigazdája Timi óvó néni kedves szavakkal köszöntötte a kicsit megszeppent 
vendégeket és kísérõiket, valamint a zsûri tagjait. A feszültség és a szorongás 
oldására egy közös éneklésre invitálta a résztvevõket. A kisgyerekek szívesen 
vették a felkérést a „Cifra palota..” kezdetû kis ének éneklésére, ami egy-két 
pillanaton belül érezhetõen oldottabbá tette a hangulatot, és mindenki jobb 
kedvre derült, és bátrabban mutatta meg egyéni tudományát is. Ugyanabban az 
idõben folyt a versmondó verseny is, ahol Melinda óvó néni volt a házigazda. Õ is 
szép szavakkal méltatta köszöntõjében a megjelenteket és a vendégeket, 
valamint Kisfaludy Károly” Szülõföldem szép határa…” kezdetû verssel 
hangolta rá a versenyzõket a versmondás szépségére. 
A zsûritagok lelkesen és ámulattal kísérték végig a kis pici gyermekek 
produkcióit.  A színes és szép oklevelekért a lelkes és ügyes óvodatitkárunk, 
Farkas Franciska felelt.Az izgalomtól megéhezett kis lurkókat a konyhás nénik 
finom pogácsával és ízlésesen kidíszített szendvicsekkel várták, melyet a 
dadusnénik kínáltak fel részükre.Míg a zsûri, a nehéz döntéseket meghozta, a 
gyermekek újra birtokba vehették a Sünisek kis játszóbirodalmát, kedvükre 
színezhettek, vághattak ragaszthattak. A verseny csúcspontja a helyezések 
kiosztása volt, amit azonban megelõzött az az óvó nénik kórusának éneke: „Én 
elmentem a vásárba fél pénzzel….”A gyerekeknek oly módon tetszett, hogy õk is 
együtt énekelték az óvó nénikkel a dalt. Ezt követte a díjkiosztás, melyet nagy 
izgalommal vártak mind a gyerekek, mind pedig a felkészítõ pedagógusok. A 
gyerekek nagy és örömteljes tapssal örültek a társaik sikerének.Ibolya óvó néni 
zárószavai, mely szerint jövõre találkozunk, újra inspirálta a felkészítõket, 
szülõket, hogy a jövõ évben is megmérettessék a tehetséges gyermekek tudását.

Csizmaziáné Borbély Nóra    

Az ének verseny zsûri tagjai: Vladika Zsófia, Nagypálné Vékási Márta,Steszli 
Tamás
A versmondó verseny zsûri tagjai: Horváth Magdolna, Katona Szabolcs, 
Lappints Levente
A rajzverseny zsûri tagjai: Hegyi Ferencné,  Novákné Fehérvári Angelika
Köszönet a zsûri tagoknak a lelkes munkájukért!
A 2014-es Kisfaludy Napok ének-verseny eredményei: I.hely: Csendes 
Boglárka Nyúl, II.hely: Nagy Boglárka Mórichida, III.hely: Surányi Réka Tét 
Nyuszi csoport, Különdíj: Gombay Marcell 
A 2014-es Kisfaludy Napok versmondó verseny eredményei: I.hely: Feller 
Levente Mórichida, II.hely: Czigler Bence Tét  Süni csoport, III. hely: Horváth 
Cecília  Beled, Különdíj: Bencsik Ákos Tét-Csiga csoport, Soós Luca 
Mórichida.
A 2014-es Kisfaludy Napok rajzverseny eredményei, I. hely:  Szabó Regina 
Tét- Nyuszi csoport, II.hely: Kincses Orsolya Gyõrszemere, III.hely: Szabó 
Zsanett Renáta Tényõ, Különdíj: Pátka Dzsenifer Rábacsécseny,Burján 
Medárd Tét -Csiga csoport, Óvoda legszebb rajza:Babics Noémi Mórichida, 
Jakab Kristóf Beled, Császár Alexa Lovászpatona, Anderle Flóra Tét Csiga 
csoport, Vaczkó Zsófia Nyúl, Bakó Csenge Töltéstava, Kocsis Kinga 
Sokorópátka, Éliás Gergõ Gyõrújbarát
Köszönjük a gyerekek és a felkészítõk áldozatos munkáját a téti óvó nénik 
nevében 
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Az óvodában az évnek a legmozgalmasabb idõszaka a tavasz.
Farsangkor elbúcsúztattuk a telet, s ezzel megkezdõdött egy újabb 
évszak. A nõnapi készülõdést összekapcsoljuk az elsõként nyíló 
virágok megfigyelésével, rajzolásával. A fiúk kis üdvözlõlapot 
készítenek a csoportbeli lányoknak és az édesanyáknak, 
lánytestvéreknek. 
Március 15-ét megelõzõ napokban hazánkról, lakóhelyünkrõl 
beszélgetünk. Megfigyeljük nemzeti jelképeinket (zászló, kokárda), 
ismerkedünk a térképpel. Huszárokról, katonákról szóló könyveket 
nézegetünk. Az ünnepnek megfelelõ verseket, mondókákat, énekeket 
tanulunk. Elõkerülnek a lovacskás, katonás, váras játékok. Nemzeti 
színû zászlót, kokárdát festünk, ragasztunk. Az ünnep elõtti napon, ha 
az idõjárás engedi, kisétálunk a temetõbe a 48-as honvédsírokhoz, és a 
gyerekek által készített kokárdákat tûzzük köré.
A néphagyományokhoz kapcsolódva Sándor, József, Benedek napján 
a tavaszt köszöntjük dallal, mondókákkal. Ilyenkor magokat ültetünk, 
ágakat hajtatunk, megfigyeljük a visszatérõ költözõ madarainkat, 
gólyákat, fecskéket. A gyerekek által nagyon kedvelt ünnep a húsvét. 
A népszokásnak megfelelõen tojást festünk, kifújt tojásokból 
különbözõ figurákat készítünk. Az ünnephez kapcsolódóan 
állatokkal, (nyúl, bárány, kacsa, csibe) ismerkedünk. Felelevenítjük a 
locsolás hagyományát, locsolóverseket, húsvéti köszöntõket 
tanulunk. A fiúk meglocsolják a lányokat, óvó néniket. Április utolsó 
napjaiban szokássá vált óvodánkban a májusfa állítása. A csoportok 
díszeket készítenek a fára, amit a tûzoltók állítanak fel, majd közösen 
énekelünk, körjátékozunk. A májusfa kitáncolása a gyereknaphoz 
kötõdik. 
Minden évben nagy hangsúlyt fektetünk az édesanyák, nagymamák 
köszöntésére. A gyermekek lelkesen készülnek rajzzal, apró 
ajándékokkal és köszöntõ énekekkel, versekkel.
A tavasz folyamán foglalkozunk még a Víz- és a Föld világnapjával. A 
tanév végén még kirándulásokat szervezünk a gyerekeknek.

Halacska csoportos óvó nénik

2013 szeptembere új helyzet elé állította a bölcsõdei „Kiscsibe” 
csoportot. Végre elkezdõdhetett a bölcsõdénk felújítása, átalakítása!
Ezért a tornaterembe költöztünk a Családi Napközisekkel együtt. 
Igyekeztünk otthonossá és zökkenõmentessé tenni az itt töltött 
heteket, mert a beszoktatás nehézségét is itt „vészeltünk” át. 
Hamar eltelt ez a két hónap, és novemberre birtokba vehettük a 
felújított bölcsõdei részt. Nagyon vártuk a szülõkkel és a gyerekekkel 
együtt. 
Teljesen új mosdót kaptunk, helyet kapott egy betegszoba és egy 
gondozónõi szoba is. A csoportszobába új polcokat, asztalokat és 
székeket kaptunk. Mire a Mikulás jött, már otthonosan mozogtunk a 
bölcsõdénkben. Adventi hangulatot varázsolva készültünk a 
karácsonyra. A tél végén a farsangot vártuk nagy lelkesedéssel, 
mindenki jelmezbe öltözött, a gyerekek nagy örömére még mi 
gondozónõk is. Az örömünket fokoztuk egy új házikóval, amit az 
általunk gyûjtött dió árából vettünk. Szeretnénk még a játék 
készletünket kibõvíteni a csoportszobába és az udvarra egyaránt. 
Teljes létszámmal mûködünk (12 fõ). „Kiscsibéink” jól érzik magukat 
nálunk, és ezt a jó hangulatot szeretnénk mindig megtartani.

Gondozó nénik

Az óvodai Szülõi Munkaközösség szervezésében hosszú évek után, 
2014. február 22-én ismét megrendezésre került városunkban az 
Óvodás Bál. A kezdeményezés egyik célja az volt, hogy az óvodai 

farsangi forgatag közepette a szülõk számára is 
lehetõség nyíljon egy kis mulatságra, másrészt a 
bál bevételével megalapozzunk gyermekeink 
számára egy kellemes gyereknapi program 
kavalkádot a tavasz folyamán. A tavaly 
megkezdett bõvítés folytatásaként további óvodai 
udvari játékokra is szánunk ebbõl az összegbõl.
A „Retro” érzületû bálnak a Kisfaludy „Központi” 
Vendéglõ adott otthont. Óvodavezetõnk „mesés” 
köszöntõjét követõen fellépett - Farkas Antal 
kíséretével - Hajnal Nikolett, aranykoszorús 
nótaénekes. A zenészek pedig Õri Miklós, Tóth 
János és Baranyai Zoltán jó hangulatot teremtve 

szolgál ta t ták egész éjszaka a  
talpalávalót. Mindannyiuknak hálás 
köszönettel tartozunk azért, hogy 
részvételüket önzetlenül ajánlották fel.
Az este folyamán fogyasztottunk a 
Pedró Pékség által felajánlott ízletes 
pogácsákból, valamint a vacsorát 
követõen mindenkinek jutott az Õsze 
Cukrászda süteményébõl, desszert 

gyanánt. 
Aki ott volt, remekül érezte magát, a tánctér rendre zsúfolásig telt, és 
aki bírta, hajnalig ropta. Összességében elmondhatjuk, hogy ez egy 
remek lehetõség volt szülõk számára a kikapcsolódásra itt, helyben, a 
mi Városunkban. 
Szeretnénk köszönetet mondani a szervezõknek, hogy ezzel a 
kezdeményezéssel is igyekeztek a téti szülõket közelebb hozni 
egymáshoz, valamint a résztvevõknek, akik nélkül nem lett volna ilyen 
fergeteges hangulatú ez a bál. Továbbá köszönjük mindazoknak a 
magánszemélyeknek, vállalatoknak és vállalkozóknak egyaránt, akik 
bármilyen formában - támogatói jegy vásárlásával vagy tombola 
felajánlással hozzájárultak ahhoz, hogy a bált anyagiakban is nagyon 
sikeres megmozdulásnak könyvelhessük el. 
Végezetül hadd fejezzem ki reményemet  megannyi óvodás szülõ és 
dolgozó nevében -, hogy jövõre, megtartva közösségünk lelkesedését, 
ismét együtt mulathatunk Tét Óvodás báljában            Hujber-Kovács Éva

Óvodai Szülõi Munkaközösségi Tag

Óvodás bálTavasz a Halacska csoportban

Élet a „Kiscsibe” bölcsõdében

Köszönetnyilvánítások:
A Katica csoport nevében szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak a 
Kedves Szülõknek, akik bármely formában támogatták óvodai életünket.
Baranyai Kata, Baranyai Levente családjának, hogy gazdagították karácsonyi 
ajándékainkat.
Borbély Virág, Cserepes Marcell, Hujber Hanna, Király Rebeka,Pongrácz 
Fanni, Pryma Raul, Szalai Noémi szüleinek, hogy hozzá járultak papírral és 
egyéb eszközökkel mindennapi munkánkhoz.Katica csoportos gyerekek és 
felnõttek
A Nyuszi csoport nevében szeretnénk köszönetet mondani Pécsi Vivien Kira 
szüleinek a Mikulásra kapott csomagokért, valamint Surányi Réka 

anyukájának a szép adventi koszorúért.A Nyuszi csoportos gyermekek és óvónénik

A Csiga csoport nevében szeretnénk köszönetet mondani Bencsik Ákos 
családjának a Mikulásra kapott csomagokért és karácsonyi ajándékokért

Csiga csoportos gyermekek és óvónénik  

Eljött a nap a szabadság a 
f ü g g e t l e n s é g ,  a z  1 8 4 8 - a s  
forradalom és szabadságharc 
ünnepélyes megemlékezésének 
napja, március 15-e. 
Tavasz van, a szabadság virágai 
nyílnak, a megemlékezés koszorúit 
h e l y e z z ü k  e l  a  1 8 4 8 - a s  
emlékmûveinken, a szabadság 
zászlóit fújja a szél, és minden 1848 
emlékérõl beszél. 

A szabadság minden, nélküle nem értelmes a lét, nincs boldogság a 
szívekben „érte lángra lobbant a szikra, ezért harcolt a magyar nép március 
idusán”. 
A magyar nép különleges szabadságszeretetérõl beszélt, és idézte fel a 
szabadságharc emlékét és szellemét dr. Kukorelli László polgármester úr, 
kiváló irodalmi szerzemények segítségével 2014. március 14-én a téti 
Mûvelõdési Házban. 
Az ünnepi megemlékezés színvonalát a Téti Ifjúsági Fúvószenekar, a 
Kisfaludy Károly Általános Iskola tanulói rendhagyó mûsorukkal tették 
felejthetetlenné, gondoskodtak elõadásukkal az ünnep méltó 
megünneplésérõl. 
Gratulálok a színvonalas mûsort elõadóknak és a felkészítõ tanároknak 
egyaránt. Az ünnepi megemlékezés koszorúzással zárult, a megemlékezés 
virágait a Téti Katolikus Temetõben helyezték el az ünneplõk.

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzõ

Március 15-e Téten



Szülõföldem l Téti Híradó6 2014. Tavasz

Az óvodai Szülõi Munkaközösség kezdeményezésére 2014.01.15-én 
tartottunk Téten egy fórumot a Mûvelõdési Házban, ahova meghívtuk 
az érintett szülõket, a pedagógusokat. Elõzménye az általunk, óvodás 
gyermekek szülei által szerkesztett és kitöltött kérdõív volt, amelyben 
arra voltunk kíváncsiak, hogy mit várnak a szülõk az általános 
iskolától. A fórumra a téti oktatás vezetõit kértük fel elõadónak: Csécs 
Károlyné óvodavezetõ asszonyt, Boros Zoltán iskolaigazgató urat, 
Horváth Lajos téti tankerület igazgatót és dr. Kukorelli László 
polgármester urat. Megkértük õket, tájékoztassanak bennünket a 
helyi oktatási életrõl. 
Eljöttek az óvodai- iskolai pedagógusok, viszont rendkívül kevés 
szülõ tartotta ezt fontosnak.
Elõször Barsi Adrienn mutatta be a kérdõív kiértékelését. A kérdõívet 
42 szülõ töltötte ki, kiderült, hogy jellemzõen középsõs és 
nagycsoportos gyermekek szülei. Megkérdeztük, hogy ha van 
idõsebb gyermeke, hol tanul. Akinek van idõsebb gyermeke, az 36%-
ban Téten, 6%-ban nem Téten tanul. Óvodás gyermekének 
iskolázatását 33% Téten képzeli el, 17% nem Téten képzeli el, 50% 
egyenlõre Téten képzeli el. Aztán kiderült, hogy ha Téten képzeli el a 
szülõ gyermeke általános iskolai tanulmányait, 57% azért, mert 
helyben van/ szép új épületben, 24% büszke a helyi gyermekek 
eredményes szereplésére (mazsorett, fúvósok) és szeretné, ha 
gyermeke is megkapná ezt a lehetõséget, 17 % megfelelõnek tartja a 
helyi oktatás - nevelés minõségét. Ha a szülõ nem Téten képzeli el, 
36%-a mástól hallotta vagy idõsebb gyermekénél tapasztalta, hogy 
nem elégedett a helyi oktatás- nevelés színvonalával, 31%-a azt 
gondolja, hogy máshol magasabb szintû felkészítést kap, 17%-a 
vállalja a gyermeke utaztatásával kapcsolatos anyagi és idõbeli 
ráfordítást. Abban a kérdésben, hogy mit tart fontosnak a szülõ 
gyermeke képzésében/ nevelésében 93% az idegen nyelvet, 76% a 
sportot, 60% az alaptantárgyak emelt szintû oktatását, 50% a 
tehetséggondozást, 50% a szabadidõs tevékenységeket emelte ki. 
Kíváncsiak voltunk még arra is, hogy milyen észrevételeik, 
javaslataik vannak a szülõknek a helyi iskolával kapcsolatban. Az 
alábbi válaszok érkeztek: sikeres felvételik, nyelvi táborok, nyílt 
tanítási napok, nagyobb fegyelem megköveteléses az iskola egészére 
nézve, egységes ünneplõruha, magatartásproblémák hatékony 
kezelése, szeretetteljesebb légkör, olyan minõségû oktatás, hogy ne 
kelljen a gyereket különórára járatni, hatékonyabb nyelvoktatás, 
tagozatos osztályok, szebb környezet, sport ne csak foci legyen.
Meghívott elõadóink megkapták a kérdõíveket valamint 
kiértékelésüket.  Megkértük õket, ezeket a szempontokat is 
figyelembe véve mutassák be oktatási intézményüket, ismertessék 
velünk terveiket, elképzeléseiket.
Gyermekeink oktatási állomásait követve elõször Csécs Károlyné 
óvodavezetõ tartott egy rövid összefoglalót a bölcsõdés és óvodás 
életrõl. Büszkén mutatta be a régóta várt bölcsõdei szárny felújított 
állapotáról hozott képeket. Elmondta, hogy az óvópedagógusok 
rendkívül felkészültek, 9 fõnek ehhez kapcsolódó másoddiplomája 
van, úgymint nyelv és beszédfejlesztõ, mentálhigiénés szakember. Jól 
mûködõ programok a baba - mama klubok a leendõ ovisoknak, iskolai 
furulyások fellépése, munkadélutánok, nyílt napok, oviúszás és az 
ovisoknak tartott különfoglalkozások, mint például a zeneovi, játékos 
német, báb, ovis néptánc, mazsorett és hittan. 
Ezután iskolaigazgató úr következett. Boros Zoltán üdvözölte 
kezdeményezésünket és hangsúlyozta, hogy az iskola egyik 
legfontosabb célja, hogy hatékonyan tudjon a pedagógus és a szülõ 
együttmûködni. Kitért arra is, hogy mint idézte „jó bornak is kell a 
cégér”, milyen fontos, hogy a szülõk elsõ kézbõl tájékozódjanak az 
iskolával kapcsolatban, lássák az itteni eredményeket, terveket, ne 
hallomás alapján ítéljenek, mert persze a rossz hír mindig érdekesebb, 
mint a jó. Ezért az iskola mindenképpen nagyobb hangsúlyt szeretne 
fektetni az ún. „PR” tevékenységre, azaz, a reklámra, az információk 
megfelelõ átadására. Itt megemlítette az év elején kiküldött, rövidített 
munkatervet az éves programokról, ezen felül a diákok ellenõrzõjén 
keresztül történõ tájékoztatást az eseményekrõl, figyelembe véve, 
hogy a szülõk idõben értesüljenek és fel tudjanak készülni. Példának 
említette a közelmúltban sikerrel lezajlott kézmûves délutánt, ahol 
pedagógusok, szülõk és gyermekek tevékenykedhettek együtt, 

valamint az alsós- felsõs együttmûködést, hogy az alsós (3-4. 
osztályos) gyermekeket meghívják a felsõs mikulás buliba és 
farsangra. Régi hagyományként van jelen a téti iskolában a 6. 
osztályosok erdei iskolai programja, ahol a gyermekek természetes 
környezetben tanulhatnak pár napot. Igazgató úr megjegyezte, hogy 
szülõi kérésre, néhány éve beindították a választható 2. idegen nyelvet, 
az angolt, mint tantárgyat, azonban ez nem hozott pozitív 
tapasztalatokat. A 2. nyelv bevezetése plusz tehernek bizonyult a 
diákoknak, kevesen tudták megszeretni, mivel ebbõl a tárgyból is 
felelni, osztályozni kell. Ráadásul az akkori fenntartó 
önkormányzatnak is többlet költséget jelentett, mivel ezt nem 
finanszírozza az állam.  Az iskola úgy gondolja, hogy 2. idegen 
nyelvet esetleg szakköri szinten lehetne hatékonyan oktatni.
Igazgató úr délutáni elfoglaltságként felsorolt néhányat, és kiemelte jó 
hatásait, például a fizika szakkört, ami verseny felkészítõként is 
mûködik, a színjátszó szakkört, itt úgy gondolják, hogy a színpadi 
szereplés pozitívan hat a gyermek kommunikációjára, felkészíti a 
társadalom elvárásaira. A táblajáték szakkörnél a manipulatív 
tevékenység a gyermek észbeli képességeit fejleszti. A német szakkört 
a tehetséges gyermekek nagy élvezettel látogatják, kiegészítve az órai 
tananyagot. A sportolni vágyó gyermekek igényeit a foci, a kézilabda 
és az atlétika mellett a bevezetésre kerülõ napi testmozgás is kielégíti. 
A tehetséggondozás már mûködik a téti iskolában, amely elsõsorban 
versenyfelkészítést jelent, valamint jelen van a lemaradt tanulók 
korrepetálása is. Az iskolának szoros a kapcsolata a rendõrséggel is, ez 
elsõsorban az évente megrendezett, prevenciós célú elõadásokat, 
bemutatókat jelenti leginkább a bûnmegelõzés, a drog és az internetes 
bûnözés témakörökben. 
Eredményként Igazgató úr említett néhány számadatot: 2013-ban a 
gimnáziumba jelentkezõ 5 fõbõl 4-et felvettek, szakközépiskolába 12-
bõl, 11-et. A jelentkezõk 70%-át az elsõnek megjelölt helyre, 23%-át a 
másodiknak- és 7%-át a harmadiknak jelölt helyre. Az éves 
kompetencia mérésnél a hozzáadott értékek vonatkozásában a téti 
iskola jobban teljesített, mint a gyõri Révai Gimnázium. 
Átgondolandónak tartotta azt a szempontot, hogy míg egy „divatos” 
iskola 26 fõs osztályában 1,7 perc jut a tanórából egy tanulóra, addig a 
helyi többségi iskola 16 fõs osztályában 2,5 perc. Itt a pedagógusnak 
több ideje van megismerni a gyermeket, adott esetben egyénileg is 
foglalkozni vele. 
Végezetül Boros úr egy ókori görög mondást idézett ”a lovat el lehet 
vezetni a vályúhoz, de hogy igyon, arra nem lehet kényszeríteni”. A 
téti iskola az „elvezetést” és a friss vizet garantálja.
Horváth Lajos, a téti tankerület igazgatója kiemelte, hogy fontos a 
tankerület, mint fenntartó szempontjából is az intézmény és a szülõk 
együttmûködése, mert nemcsak Tétrõl, de a többi településrõl is sok 
gyereket visznek el másik iskolába, sokszor olyan okokból, ami 
megfelelõ kommunikációval megoldható lenne. Tankerület - igazgató 
úr beszélt az elõzményekrõl, miszerint a 2011. évi köznevelési törvény 
alapján az állam nagyobb szerepet vállal az oktatásban, megalapította 
a Klebersberg Intézményfenntartó Központot, ezen belül pedig a 
tankerületeket, ahol is az intézmények fenntartását átvállalta az 
önkormányzatoktól. A cél, hogy az országban minden egyes gyerek 
hasonló esélyeket kapjon az oktatás területén. Téten az iskola 
üzemeltetését megtartotta az önkormányzat. 
Ezek alapján átdolgozták a pedagógiai programokat, bekerült többek 
között az erdei iskolák, az úszásoktatás, a tanulmányi kirándulások, 
amelyek finanszírozását a fenntartó átvállalja. Azonban a helyi 
intézményi sajátosságok megmaradnak, hiszen a téti iskola 
kiemelkedõen mûködött eddig is az alapfokú mûvészetoktatás és a 
sport terén. 
Igazgató úr beszélt arról, hogy dolgoznak az intézményt érõ kritikák 
megoldásán. Példának említette, hogy Téten a szakos ellátás immár 
közel 100%-os, amely meghaladja a gyõri iskolák szakos ellátásának 
átlagát. Jogszabályi szempontból is megfelel a téti iskola, ez a szám is 
jobb a gyõri átlagnál. Eredményként említette, hogy Tétnek jó esélyei 
vannak a saját tanuszodára, de amíg ez nem épül meg, az ingyenes 
úszásoktatás más uszodában biztosított a fenntartó által. Lehetõség 
továbbá, hogy a 16 óráig tartó oktatás alatt, amely elsõsorban nem a 
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napközit jelenti, hanem inkább szakköröket, a szülõk és gyermekek is 
jelezhetik ilyen irányú igényeiket. A térségben kísérleti jelleggel 
bevezetésre kerül alsóban az egész napos iskola-, ahol például a sakk 
már az órarendbe beépítve jelenik meg. Ha eredményesnek bizonyul, 
továbbvihetõ más iskolákba is, akár Tétre. Jól mûködik - elsõsorban 
Fodor Pálné által - a pályázatírás, amelynek eredménye többek között 
a határon átnyúló, iskolák közötti kapcsolatok, valamint a digitális 
eszközök és interaktív tananyag, amely a mai virtuális világ 
elvárásaira készíti fel gyermekeinket. Eredmény továbbá az ingyenes 
tankönyv  ebben az évben az elsõ osztályosoknak. Lehetõségnek 
említette Igazgató úr az évfolyamok képességek szerinti bontását, 
azonban ehhez megfelelõ osztálylétszámok kellenek, mert egy 
évfolyamot nehéz bontani, ráadásul a fenntartó szempontjából is 
jelentõs többletköltséget jelent. A tankerület továbbra is nyitott a 
szülõi megkeresésekre, fontosnak tartja az együttmûködést.
Dr. Kukorelli László polgármester úr elmondta, hogy bár 2013-tól a 
téti iskola mûködtetése már nem az önkormányzat feladata, a 
bölcsõde és az óvoda igen, úgy érzi, hogy továbbra is jó az 
intézmények és az önkormányzat kapcsolata, kifejezetten pozitív 
hagyományokat ápol a szülõi munkaközösséggel. Az önkormányzat 
jó néven veszi a fejlesztõ jellegû ötleteket és megkereséseket és 
lehetõségeihez mérten támogatja is ezeket. Példának említette a 
szülõk által kezdeményezett játszótér építését, ahol a civilek által 
összegyûjtött támogatást az önkormányzat kiegészítette. 
Hasonlóképpen a tavalyi évben az óvodai szülõi munkaközösség 
kezdeményezésére indult, közös erõvel megvalósult óvoda udvar 
játékainak beszerzését és telepítését. Polgármester úr kitért az 
iskolaszárny építésre, amely a rögös indulás után úgy tûnik, sínen van, 
a 2014.április 30-i határidõre átadásra kerül. Sõt, sikerült megtalálni a 
forrást az alsósok számára készülõ új szárny új bútoraira is! Kiemelte, 
hogy a település fontos feladata, hogy jó legyen Téten óvodába, 
iskolába járni és az önkormányzat ezért nyitott mindenféle ezzel 
kapcsolatos ötletre, kezdeményezésre.
Az elõadások elhangzása után lehetõség volt a résztvevõknek 
kérdéseket feltenni.
Gyulai Gabriella -elsõ osztályos anyuka- szerette volna tudni, hogy 
van-e lehetõség 2. osztálytól idegen nyelvként az angolt választani. 
Erre a két igazgató úr ismertette a törvény általi elõírást, miszerint 
második idegen nyelvet csak 4. osztálytól lehet választani, azonban a 
kéréstõl - hogy 2. osztálytól német helyet lehessen angolt választani- 
nem zárkózik el az iskola, csak kell hozzá akkora osztálylétszám, 
hogy a csoportbontást meg lehessen oldani és a fenntartó biztosítsa 
ehhez a többletkiadáshoz a finanszírozást. 
Második kérdés volt a nyári szünetre vonatkozó napközis felügyelet, 
amelyre Boros igazgató úr ígéretet tett, azzal a kikötéssel, hogy az 
igényt május 31-ig nyújtsák be az érintettek, lehetõleg azok, akik 
tényleg dolgoznak, és nem tudják megoldani a nyári szabadságolást.
Harmadik kérdésként hangzott el, hogy az ebédpénz utalással is 
kiegyenlíthetõ legyen, erre Polgármester úr egyértelmû „igennel” 
válaszolt, ésszerûnek tartja ezt a típusú rugalmasságot. 
Negyedikként az iskolabüfé igénye merült fel. Iskolaigazgató úr 
elmondta, hogy az üzemeltetésrõl elõrehaladott tárgyalásokat folytat 
egy vállalkozóval, mindenképpen mûködtetni szeretnék, hiszen ez az 
elfoglalt szülõknek nagy könnyebbség lenne. Az iskolabüfére olyan 
szigorú elõírások vonatkoznak, hogy csak egészséges ételt, italt 
árulhatnak. 
Zsolnai Mónika érdeklõdött a helyi tehetséggondozás lehetõségeirõl, 
amely kérdést az igazgató úr kiegészített még azzal, hogy 5. és 8. 
osztályban jelenleg is mûködnek magyar és matematika tárgyakból a 
csoportbontások, és a többi tárgyakból pedig a versenyre való 
felkészítések. Ezen kívül kérdezte még, hogy milyen lehetõség van a 
tagozatos osztályok megvalósítására. Itt hasonló válasz érkezett az 
iskola és a tankerület részérõl, hogy létszámfüggõ, nagyobb létszámú 
osztályoknál könnyebben megvalósítható, ráadásul a finanszírozás is 
jobban biztosítva van. Tankerületi igazgató úr még hozzátette, hogy a 
pedagógus - életpálya modell több lehetõséget ad ennek a 
megvalósítására, hiszen szakos pedagógusoknak is ki kell tölteni a 
megadott óraszámot, ezért így könnyebben lesz megvalósítható mind 
a tehetséggondozás, mind a lemaradt tanulók felzárkóztatása.
Barsi Adrienn érdeklõdött arról, hogy az iskola hogy áll a 

marketinggel, azaz van-e saját honlapja, és ha van, szerepelnek- e rajta 
azok a számadatok, statisztikák a felvételikrõl, nyelvvizsgákról, 
amikrõl Igazgató úr beszélt. Erre Boros igazgató úr elismerte, hogy a 
téti iskolának ez egy kényes kérdés, mert bár sokszor felmerül, mégis 
lemaradva érzik magukat a reklám szempontjából és igazán hatékony 
megoldást nem találtak rá, hogy a szülõket, a lakosságot megfelelõen 
tudják tájékozatni a valós, elért eredményekrõl. Ugyanis az a 
tapasztalat, hogy a legtöbb szülõ hallomás alapján ítél, és sokszor a 
szóbeszéd inkább a negatív szenzációt emeli ki. Ezen mindenképpen 
dolgozik az iskola.
Kovács Krisztián hozzátette, hogy ezeket az eredményeket és 
lehetõségeket már óvodai szintre is érdemes lenne eljuttatni, hiszen - a 
kérdõíves felmérésbõl is kiderült-, már az óvodás gyermekek szülei is 
gondolkodnak az iskolaválasztásról.
Felmerült még a súlyos magatartás problémás esetek kezelésére 
vonatkozó kérdés, amelyre Horváth Lajos tankerület igazgató úr 
elmondta, hogy mûködnek most már a szakszolgálatok, akik 
szakemberei segítenek idõben felismerni és fejleszteni a magatartás 
problémás gyermekeket, és felvenni a szülõkkel a kapcsolatot, de ez 
csak akkor eredményes, ha a szülõ is együttmûködõ. Létrejött a HÍD 
program, amely szerint megjelennek olyan intézmények, akik a súlyos 
eseteket kiemelik és ellátják. 
Végezetül visszatértünk a használható, kommunikációalapú 
nyelvtudás kérdésére, amelyre Boros igazgató úr felajánlotta, hogy 
meghívják az óvodás szülõket is a felsõs nyílt napokra, ahol láthatják, 
hogy egy 7. osztályos már milyen szinten tud kommunikálni idegen 
nyelven. Elismerte, hogy ez a kérdés joggal fontos a szülõknek, hiszen 
a mai világ elvárásai között fontos helyen szerepel az idegen nyelven 
történõ kommunikáció.
Elhangzott még, hogy a tankerület jó kapcsolatot ápol különbözõ 
tehetséggondozó alapítványokkal, például nyelvtanulási 
alapítvánnyal, a kamarával, és segítséget adnak a szülõknek, hogy akár 
intézményen kívül felvegyék velük a kapcsolatot.
A hosszúra nyúlt fórum zárásaként sikeresnek és folytatásra 
alkalmasnak ítéltük a kezdeményezést és a szülõi munkaközösség 
nevében segítségünket ajánlottuk fel a további helyzetfeltáráshoz és a 
helyi intézmény pozitív kommunikációjához.   

Kovácsné Töreki Réka ÓvodaiSzülõi Munkaközösség

Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2014. január 
29-én megtartott ülésén
 többek között a 2014-es évre szóló bérleti szerzõdések 
felülvizsgálata, az Alapító Okiratok módosítása az aktuális 
jogszabályoknak megfelelõen, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei 
Rendõr-fõkapitányság levelének megtárgyalása, a Gyõr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás levelének 
megtárgyalása, a Szociális rendelet megtárgyalása volt 
napirenden.Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 
2014. február 13-án rendkívüli ûlést tartott.
A rendkívüli ülés témája:Pályázat benyújtásának megtárgyalása az 
óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, 
felújítására.
A pályázatot Fodor Pálné képviselõasszony készítette el. Mivel 
településünk nem hátrányos helyzetû település, ezért a költségek 
20%-t kell vállalnia az önkormányzatnak.
Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete, pályázatot nyújt be a 
Kisfaludy Károly Általános Iskola sportcsarnokához tartozó vizes 
blokk felújítás és a járulékos szakipari munkálatok elvégzésére, 
továbbá a sportcsarnok burkolatcseréjére, sportpadló elhelyezésére. 
A fejlesztés értéke bruttó 17 726 047 Ft, azaz tizenhétmillió-
hétszázhuszonhatezer-negyvenhét forint. 
A támogatás összege: 14 180 837 Ft, azaz tizennégymillió-
száznyolcvanezer-nyolcszázharminchét forint. 
A képviselõ-testület kötelezettséget vállal a bruttó 3 545 210 Ft, azaz 
hárommillió-ötszáznegyvenötezer-kétszáztíz forint összegû önerõ 
biztosítására, melyet a 2014. évi költségvetésben biztosít. Az ülések 
r é s z l e t e s  j e g y z õ k ö n y v e  e l o l v a s h a t ó  a

 web címen.http://www.tet.hu/index.php?fomenu=3&almenu=4
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Helyi földbizottság megválasztása, 
összetétele és feladatai 

A mezõgazdasági és 
erdõgazdasági földek 
forgalmáról szóló törvény 
szerint 2014. év tavaszától 
mind a földtulajdon 
s z e r z é s e ,  m i n d  a
földhasználat szerzése 
engedélyköteles lesz, 
mely engedélyhez a helyi 
f ö l d b i z o t t s á g
állásfoglalását is be kell 
szerezni. Kikbõl áll ez a 

bizottság, mi a pontos feladata, mi történik, ha mûködésképtelen egy 
bizottság?
Helyi gazdálkodói közösségek
A hazai települések közigazgatási területén földet használó 
földmûvesek, mezõgazdasági termelõszervezetek, más természetes 
és jogi személyek településenként úgynevezett helyi gazdálkodói 
közösséget alkotnak. 
Földmûvesnek minõsül a Magyarországon nyilvántartásba vett 
belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki 
mezõgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel 
rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve 
Magyarországon mezõ-, erdõgazdasági tevékenységet, illetve 
kiegészítõ tevékenységet saját nevében folytat.
A jogszabály szempontjából földmûves továbbá az, aki a legalább 
25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett 
mezõgazdasági termelõszervezet olyan tagjának minõsül, aki mezõ-
, erdõgazdasági tevékenységet, illetve mezõ-, erdõgazdasági és az 
azokat kiegészítõ tevékenységet személyes közremûködésként 
végzi;
A másik nagy alanyi kör a helyi gazdálkodói közösségben a 
mezõgazdasági termelõszervezet. Errõl akkor beszélünk, ha a 
mezõgazdasági igazgatási szerv az adott szervezetet nyilvántartásba 
vette, és amelynek alaptevékenysége olyan mezõ-, erdõgazdasági 
tevékenység, illetve kiegészítõ tevékenység, amelyet a jogügyletet 
megelõzõen legalább 3 éve folyamatosan folytat, vagy amely 
újonnan alapított mezõgazdasági termelõszervezetnek minõsül.
A helyi földbizottság
A helyi földbizottságok a fent meghatározott helyi gazdálkodói 
közösségek képviseleti szervei, melyeket a közösség tagjai 
választanak meg. A helyi földbizottság a település közigazgatási 
területéhez tartozó földek mértékének arányában legalább 3, 
legfeljebb 9 fõbõl áll.
A bizottság választással jön létre, melyhez a települési 
önkormányzat jegyzõje összehívja a helyi gazdálkodói közösség 
közgyûlését.
A helyi földbizottság feladata
A helyi földbizottság a település közigazgatási területén a törvény 
hatálya alá tartozó földek tulajdonjogának forgalmát befolyásolja.
A mûködésének célja
a birtokviszonyok átláthatóságába spekulatív földszerzések 
megelõzése,
az üzemszerû mûvelés alatt álló élet- és versenyképes, egységes 
birtoktagot képzõ földbirtokok kialakítása és megõrzése,
a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése.
2014 május 1-ig fel kell állnia a helyi földbizottságoknak. Ha ez nem 
történik meg, illetve ha a
megválasztott helyi földbizottság mûködésképtelen, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara (NAK) területi szerve veszi át a szerepét. A 
termõföldvásárlást ebben az esetben a NAK megyei elnöksége 
hagyhatja jóvá.
A helyi földbizottság akkor minõsül mûködésképtelennek, ha a 
feladatainak ellátását a tagjainak megválasztásától számított 30 
napon belül nem kezdi meg vagy 30 napot meghaladóan szünetelteti, 
illetve, ha a bizottság taglétszáma a megengedett alá csökken.

     Bereczkiné Dr.  Kovács Piroska jegyzõ

Önkormányzati hírek

A Téti Evangélikus Gyülekezet Presbitériuma 2014. februárjában határozott 
a 2005-ben elfogadott temetõrendelet módosításról. A Presbitérium döntését 
a gyülekezett közgyûlése is  elfogadta, így az hatályba is lépett.
A módosítás a szabályrendeletnek azt a részét érintette, amely meghatározta, 
hogy milyen feltételekkel biztosítható sírhely a Téti Evangélikus temetõben.
Az új szabályozás rövid ismertetése elõtt fontos hangsúlyozni, hogy a téti 
Széchenyi utcában található temetõ a Téti Evangélikus Gyülekezet 
tulajdonában áll. A temetõ, ravatalozó fenntartásához, rendben tartásához 
sem állami, sem központi egyházi támogatást nem kap a gyülekezet, minden 
a temetõt érintõ kiadást ugyanúgy az Evangélikus Gyülekezethez beérkezõ 
egyházfenntartói járulékból, önkéntes pénzbeli adományokból kell fedeznie 
a gyülekezetnek, mint a templom és a parókia fenntartását, illetve a személyi 
kiadásokat.
A pénzbeli adományokon túlmenõen a gyülekezeti tagok áldozatos önkéntes 
munkájának köszönhetõ, hogy - a lehetõségek adta keretek között  sikerül 
biztosítani, hogy szeretteink méltó körülmények között nyugodhassanak.
A gyülekezet éves zárszámadását tárgyaló presbitergyûléseken évrõl évre 
sajnálattal kell megállapítani, hogy folyamatosan csökken befizetett az 
egyházfenntartói járulék összege és ebbõl adódóan folyamatosan csökken az 
az összeg, amelyet a temetõ, a ravatalozó, a templom és parókia 
fenntartására, illetve a gyülekezet mûködésének biztosítására tudunk 
fordítani.
A téti evangélikus gyülekezetben évszázados hagyomány, hogy nincs 
sírhelymegváltás, (csupán egy csekély összegû egyszeri regisztrációs díj). És 
persze évszázadokon keresztül az is a hagyomány része volt, hogy a 
gyülekezet tagjai évrõl évre befizetik az egyházfenntartó járulék 
(közismertebb nevén egyházi adó) összegét. Mindazok tehát, akik 
rendszeresen befizették az egyházfenntartói járulék összegét, 
sírhelymegváltási díj nélkül jogosulttá váltak az evangélikus temetõben való 
temetkezésre.
Sajnos már az elsõ szabályrendelet idején is voltak, akik nem fizettek 
egyházfenntartói járulékot. Ilyen személy elhalálozása esetén a temettetõnek 
10 évre visszamenõleg kellett megfizetnie az egyházfenntartói járuléknak a 
temetés idõpontjában aktuális összegét. A szabályrendeletnek ez a pontja azt 
eredményezte, hogy többen a 30, 40, 50 éves korosztályból úgy döntöttek, 
kifizetõdõbb az egyházfenntartói járulék 10szeresének a megfizetése, 
mintsem az egyházfenntartói járulék egy életen át tartó rendszeres évi 
fizetése, és sajnos megtagadták a járulékfizetést.
Természetesen azok, akik nem fizetnek járulékot, ugyanúgy elvárják, hogy a 
temetõ rendben legyen és igény esetén részesülhessenek az egyház 
„szolgáltatásaiból”.  
A fenti okokból a gyülekezet az egyházfenntartói járulékot pontosan és 
rendszeresen fizetõk iránti felelõsségérzettõl vezérelve úgy határozott, hogy 
a járulékot nem fizetõ elhunyt temettetõjének nem tíz évre visszamenõleg 
kell megfizetnie az elmaradt egyházfenntartói járulék összegét, hanem annyi 
évre visszamenõleg, ahány éven át az elhunytnak fizetnie kellett volna.
Tehát ha valaki 21. éves korában elkezdett dolgozni és 85 éves korában hunyt 
el, 64 éven át fizetett egyházfenntartói járulékot. Amennyiben soha nem 
fizetett, úgy az aktuális egyházfenntartói járulék 64-szeresét kellene 
megfizetni. Amennyiben a számított összeg meghaladná a 250ezer forintot, 
úgy maximum 250ezer forint fizetendõ.
Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a gyülekezetnek nem az a célja, hogy 
horribilis összeggel terhelje a temettetõket.
A gyülekezetnek az a célja a döntéssel, hogy rábírja a közteherviselésre 
mindazokat a gyülekezeti tagokat, akik eddig nem voltak hajlandók részt 
vállalni a gyülekezet fenntartásából. 
2014. évben nem változott az egyházfenntartói járulék összege, 4.500.-Ft/fõ 
/év mindazok esetében, akik már befejezték a tanulmányaikat. Az éves díj 
összege egy hónapra lebontva 375.-Ft-ot jelent. Az egyházfenntartói járulék 
részletekben is megfizethetõ, amennyiben az egyösszegû fizetés nehézséget 
okoz.
Aki most dönt úgy, hogy szeretné pótolni az egyházfenntartói járulék 
fizetését, ugyancsak élhet a részletfizetés lehetõségével is.
A más gyülekezetben igazoltan fizetõk, de a Téti Evangélikus Temetõben 
temetkezni szándékozókra vonatkozóan továbbra is él az a szabály, hogy az 
aktuális egyházfenntartói járulék 10-szeresét kell megfizetnie a 
temettetõnek.
A temetõrendeletrõl további információk a www. tet.lutheran.hu honlapon 
találhatók.         Téti Evangélikus Gyülekezet

TÁJÉKOZTATÁS A TÉTI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET 
TEMETÕI SZABÁLYRENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL



Szülõföldem l Téti Híradó2014. Tavasz 9

2013. február 28-án közös érdekeik érvényesítése, térségi szerepük 
növelése és közigazgatási apparátusuk minél (költség) hatékonyabb 
és szakszerûbb mûködtetése érdekében a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 85.§-a szerinti közös önkormányzati hivatal 
létrehozásához szükséges megállapodást írtak alá, mely alapján 2013. 
március 1. napjával együtt közös önkormányzati hivatalt hoztak létre.
2013. március 1-vel megalakult öt település részvételével a Téti 
Közös Önkormányzati Hivatal.  A székhely település Tét lett,- 
Rábacsécsényben és Rábaszentmihályon állandó kirendeltségek 
mûködnek. Az Mötv. 85. §-ában foglalt felhatalmazás alapján 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy igazgatási és pénzügyi feladataik 
ellátására Közös Önkormányzati Hivatalt alakítanak és tartanak fenn. 
Az Együttmûködési Megállapodás III./2. pontja alapján a jegyzõ vagy 
helyetteseként az aljegyzõ köteles az öt Önkormányzat Képviselõ-
testületének ülésein részt venni és ott a szükséges tájékoztatást 
megadni. A jegyzõ évente egyszer, együttes Képviselõ-testületi ülés 
keretében beszámol mind az öt Önkormányzat Képviselõ-
testületének a Közös Önkormányzati Hivatal mûködésérõl, ezen 
kötelezettséget eleget téve nyújtom a képviselõ-testületnek az alábbi 
beszámolómat: 
A folyamatos hivatali ügyfélfogadás ügyfélfogadási idõben 
biztosított. A Közös Hivatal személyi létszáma 30 fõ, mely szám 
tartalmazza a technikai személyzetet is. A hivatal személyi összetétele 
pár kivétellel szinte teljes mértékben kicserélõdött, az új dolgozóknak 
alapvizsgát kellett tenni, melynek minden esetben a tisztviselõk eleget 
tettek. Egyéb távoktatásos képzéseken is nagy számban részt vettünk, 
vizsgáinkat sikeresen teljesítettük.
A kezdeti nehézségektõl hosszú út vezetett el idáig, hogy ez a 
földrajzilag is távolesõ, szerkezetileg, település összetételben, 
tradíciókban is más-más teleülések egy közös hivatali vezetés alá 
kerüljenek. Elkészült a hivatali Szervezési Mûködési Szabályzat is.
Nem tagadom, ez a feladat nagyon összetett és embert próbáló volt 
nemcsak nekem, de kollegáim jó részének is. A közös munkákból 
mindenkinek jutott bõven feladat, és lesz a jövõben is, félek, egyre 
több. 
Mivel 2013 január 1-tõl a közigazgatás gyökeresen átalakult, hiszen a 
járási hivatalok megalakultak külön hatáskörökkel, feladatkörökkel, 
ezért a polgármesteri közös hivatali teendõinket is újjá kellett 
szervezni. Az okmányirodát teljes egészében átvette a 
kormányhivatal.
A kezdeti idõszak elsõ pár hónapjában szokatlan volt, mely ügyek 
tartoznak hozzánk, és melyek a járáshoz, sok utána járást, jogszabály 
ismeretet, jó munkaszervezést kívánt, hogy minden dolgozó a saját 
megmaradt munkaterületén végezze a tevékenységét.
Tartottunk több alkalommal munkaértekezleteket, hogy tudatosítsuk 
az elvárható magatartást, munkarendet, elvégzendõ feladatokat. 
Megbeszélnivaló volt bõven. A Közös Hivatal több területen is a 
feladatok újragondolását igényelte (hozzáférési jogosultság, 
jegyzõkönyvezések, jogszabálytár használata, közbiztonsági 
referensi helyek)
Az elsõ félévben helyettesítõ jegyzõ nélkül vittem a hivatalt, de 
szerencsére augusztus 1-tõl aljegyzõ asszonyunk is lett, így a 
feladatok jobban megoszlanak.
A megmaradt hivatali apparátusnak sok a feladata,hiszen helyi 
önkormányzati hatáskörben maradtak az alábbi ügykörcsoportok: 
Helyi adóigazgatási feladatok,Hagyatéki eljárás,Építésügy,Szociális 
igazgatás, átmeneti segély, méltányossági ápolási díj, foglalkoztatást 
helyettesítõ támogatás, rendszeres szociális segély, temetési segély, 
köztemetés, rgyk, Birtokvédelem, Választás, Helyi közfoglalkoztatás, 
Panaszügyek, Egyes igazgatási feladatok, Védelmi igazgatás
Egyes környezetvédelmi feladatok,Testületi ülések elõkészítése, 
segítése
Az ügyiratforgalomnál nem az ügyek száma jelentõs, hanem inkább 
az ügyek sokszínûsége a jellemzõ. 
A tárgyi feltételek a munkavégzéshez megfelelõ színvonalon 
biztosítottak. Mobil- telefonokat és diktafonokat vásároltunk, ezzel is 
j av í tan i  k íván tunk  a  munkavégzés  fe l té te le in  és  a  

Tisztelt Téti Polgárok!

költséghatékonyságon. Egy laptop vásárlására is sor került. Az 
internet elõfizetést ki kellett bõvíttetnem, hogy a biztonsági 
mentéseket is el tudjuk végezni a hivatalban. 
Az informatikai rendszer szoftver elemeit jövõ évtõl át kell 
alakítanunk, mert az XP futtatását a gyártó tovább nem támogatja. 
Várhatóan erre a jövõ év tavaszán kerül sor, s nem kevés összeget kell 
fejlesztésre fordítanunk.
Összefoglaló: A jogszabályok által adott feladatok teljesítését, a 
feladatok egységesítését, a közös gondolkodást, egymás elfogadását 
sikeresen teljesítettük. Ahol emberek dolgoznak, ott mindig akad 
súrlódás is, melyeket szinten átbeszéltünk.
Jó csapat állt össze, bár a a feladatok koordinálásán javítanunk kell. 
Egyes munkakörökben néha torlódás van, amelyen a 25 fõre 
csökkentett létszám nem ad megbiztató segítséget. Együttmûködés, 
emberség és persze nagyon jó fizikális és mentális állapot szükséges a 
mindennapi feladatok színvonalas teljesítéséhez. Mindehhez kérem 
az Önök megértõ, segítõ támogatását.          

 Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyzõ

Téti Kistérségi Gyógyítóház szakrendeléseinek beindításával 
kapcsolatban tartott lakossági fórumot Tét városa. A fórumon 

elõadóként Dr. Kukorelli 
László polgármester úr 
mellett Dr. Nagy Lehel 
Csaba ügyvezetõ igazgató is 
részt vett. 
A polgármester úr rövid 
bevezetõje után az ügyvezetõ 
igazgató úr ismertette a 
Gyógyítóház megnyitásáig 
megtett rögös, sok nehézséget 
rejtõ utat.

Tájékoztatott az intézmény feladatairól, lehetõségeirõl. Fontos 
gyakorlati kérdésekre hívta fel a figyelmet:
„Nagyon fontos és gyakorlati kérdés, hogy: „hogyan lehet 
jelentkezni a szakrendeléseinkre”? Függetlenül attól, hogy valaki 
már járt a szakrendelõben, minden esetben hozza magával a TAJ-
kártyáját, a lakcímigazolványát és egy fényképes igazolványt, 
lehetõség szerint személy igazolványt, jogosítványt. A beutaló 
köteles szakrendelésekre a beutalót is hozzák magukkal...
Területi ellátási kötelezettségünk arra a 19 településre vonatkozik, 
akik a Kft. tagjai: Árpás, Bodonhely, Csikvánd, Egyed, Felpéc, 
Gyarmat, Gyömöre, Kajárpéc, Kisbabot, Gyõrszemere, Mérges, 
Mórichida, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, 
Sobor, Szerecseny, Tényõ és Tét városa, 18 866 fõ, közel 20 000 
ember ellátását próbálja a szakrendelõ kiszolgálni a jövõben.
A területi ellátási kötelezettség azt jelentik, hogy a területrõl érkezõ 
betegeket a szakrendelõnek kötelezõ ellátnia, ellenben a nem ezen 
településekrõl érkezõ betegek ellátását a szakrendelõ megtagadhatja. 
A jövõben, hogy zökkenõmentes legyen a betegellátás, egy 
elõjegyzési rendszer kidolgozását kezdtük el, illetve ezt 
folyamatosan fejleszteni fogjuk, ezért elõre megértésüket kérjük, 
mert ez a rendszer még nem kialakult rendszer. Taj-kártyára és saját 
telefonszám megadására mindenképpen szükség lesz. 
Az idõpont kérésnek több módja lehet: 
személyesen a Gyógyítóházban a recepciónál
az elsõ vizsgálat során az adott szakorvos ad kontrollra egy idõpontot
telefonon a recepció 8-19 óra között tudja fogadni azokat a hívásokat, 
amelyek a 06-96/822-881 és a 06-96/822-882 telefonszámokra 
érkeznek
A ház nyitva tartása 7-20 óráig tart, de ismét felhívom a figyelmet, 
hogy a telefonos bejelentkezés 8-19 óra között lehetséges. 
Az alábbi szakrendelések vehetõk igénybe beutaló nélkül a 
Gyógyítóházban: 
Sebészet, szemészet, bõrgyógyászat, pszichiátria, urológia, 
szülészet-nõgyógyászat, fül-orr-gégészeti, szakrendelés

Lakossági fórum a Gyógyítóházról
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Az alábbi szakrendelések vehetõk igénybe kizárólag beutalóval a 
Gyógyítóházban: belgyógyászat
belgyógyászati kardiológia, ezen rendelésen ugyanazokat a 
vizsgálatokat el tudják végezni, mint a kardiológián-csecsemõ- és 
gyermekgyógyászat, neurológia, ultrahang diagnosztika, röntgen, 
diagnosztika, labor diagnosztika, fizikoterápia, gyógytorna 
,gyógymasszázs, reumatológia
Új szemléletet szeretnék Tétre hozni. Szeretném elérni azt, hogy a 
hozzánk betérõ beteget ne csak egy betegként kezeljük, ne csak annyi 
legyen a gyógyítás, hogy felírunk egy receptet, hanem szeretném 
elérni azt, hogy minden beteg megfelelõ választ kapjon a feltett 
kérdéseire. Nem elég az, hogy gyógyultan távozzon a rendelõbõl, 
hanem elégedetten is. Szeretném úgy tágra nyitni a kaput, hogy 
szorongás és félelem nélkül jöhessen be bárki, bármelyik 
szakrendelésre. Ha valakinek kérdése van, ha valaki a tünetei között 
nem tud eligazodni, a kollégáim segítõkészek lesznek és 
megpróbálják ezeket a problémákat is orvosolni- mondta el Nagy 
Lehel Csaba igazgató.
Az ismertetés után a fórumon résztvevõk tehették fel kérdéseiket, 
melyek a mindennapok során felmerültek: Hogyan jut a páciens a 
laborleletekhez? Lesz-e látótér vizsgálat? A várandós édesanyák 
tanácsadása is a Gyógyítóházban folyik-e majd?
A kérdésekre az ügyvezetõ igazgató úr igyekezett kielégítõ válaszokat 
adni. A nagy érdeklõdést mutatja az a tény, hogy a Mûvelõdési Ház 
nagyterme zsúfolásig megtelt, még pótszékeket is kellett hozni. A 
számos kérdés megválaszolása után Dr. Kukorelli László 
polgármester úr megköszönte mindenki részvételét, majd a fórumot 
bezárta. 

Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2014. január 27-én 
közmeghallgatást tartott.
Meghívott vendégek:  Varga Péter r. õrnagy, Menyhártné Pölöskei 
Eleonóra pénzügyi és gazdasági csoportvezetõ, Csécs Károly Istvánné 
Téti KKÁMK vezetõ
Elsõként Varga Péter r. õrnagy elõadását hallhattuk. Elmondta, hogy, 
amióta a Rendõrõrs megalakult Téten, kb. 50%-kal csökkent a 
bûncselekmények száma. Egy másik nagyon jó hír, hogy az elkövetett 
bûncselekményeknek, ha nem is a teljes 100%-át, de közel 30-40%-át 
sikerült felderíteniük. Megkezdõdött a Téti Rendõrõrs átalakítása, már 
folynak a munkálatok, ha minden jól meg akkor már tavasszal át fogják 
adni az épület-komplexumot, és akkor már egy nagyon jó színvonalú 
épületben dolgozhatnak, ahol fogadhatják az ügyfeleket, sértett, tanú 
illetve egyéb eljárás alá vont személyeket.
A kérdések között felmerült egy térfigyelõ kamera felállításának 
lehetõsége. A rendõr õrnagy úr egyetértett azzal, hogy egy ilyen kamera 
nagyban hozzájárulna a bûncselekmények számának csökkenéséhez. 
más hozzászólók is pozitívan értékelték a Rendõrõrs mûködédét 
településünkön.
Második napirendi pontként dr. Kukorelli László polgármester úr 
számolt be a 2013-as év legfontosabb eseményeirõl.
A 2013-as év egy rendkívül változatos, hektikus év volt. Az 
államigazgatás tekintetében Tét január 1-jétõl újra járási székhely, 
megalakult a Járási Hivatal. Az Okmányirodát átvette a Járási Hivatal. 
Az átalakítás részeként március 1-jétõl nem Polgármesteri Hivatal 
mûködik Téten, hanem Téti Közös Önkormányzati Hivatal.
A másik  tavalyi évben  lényeges pillanat mindannyiunk életében, amit 
lehet, hogy a mindennapokban kevesen tapasztaltak vagy annak a 
változását kevesen érezték meg, az oktatás átszervezése volt. Mert mi 
történt? 2012. december 31-én is volt iskola, és 2013. január 1-jén is volt 
iskola. Csak közben az intézmény fenntartója változott, nem a 
mûködtetõje. Mûködtetõként továbbra is az Önkormányzat áll az 
intézmény mögött ,  fenntartóként  pedig a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ.
Ami még a település életében lényeges volt, az a bölcsödének a 
felújítása. Az óvoda épületének egyik legrégebbi szárnyát újítottuk fel, 
és ennek eredményeként egy mai kornak megfelelõ bölcsõdei szárnyat 
tudtunk átadni a gyermekeknek és a szüleiknek. Mind a vizes blokk, 
mind a csoportszobák megfelelnek annak az elõírásnak, amely most 
elõírásra került az Önkormányzat részére. A legfontosabb kritérium az 
volt, hogy a csoportszobából is rá lehessen látni a vizes blokkra és 

fordítva. Ami ezzel az épülettel összefüggésben még elmondható, az, 
hogy köszönet az óvodás szülõknek azért az összefogásért, amit 
tanúsítottak és örömmel tette a képviselõ-testület, hogy kiegészítse az õ 
összefogásuk alapján összegyûjtött pénzt és így gyakorlatilag minden 
csoport új játékokat kapott az udvarra.
Végül a polgármester úr megköszönte a Tûzoltó Egyesület és a Polgárõr 
Egyesület áldozatos munkáját. 
Mivel most kérdés illetve hozzászólás nem érkezett, következhetett a 
harmadik napirendi pont:
Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyzõasszony beszámolója a Tét Város 
Önkormányzatának 2014-es költségvetésérõl.Ismertette a bevételi 
forrásokat: önkormányzatok költségvetési támogatása,gépjármûadó, 
magánszemélyek kommunális adója, iparûzési adó, normatív 
hozzájárulások, bírság és pótlék intézményi bevételek.
Új adónemet a képviselõ-testület nem vezetett be. A lakosság anyagi 
teherbíró képességét figyelembe vette a testület.
Kiadásaink:Az önkormányzatnak a legnagyobb kiadása lesz, ha 
befejezzük az Oktatási-nevelési környezet megújítása a Kisfaludy 
Károly ÁMK Tét városi intézményegységeiben címû, NYDOP-
5.3.1/A-10-2010-0016. számú pályázati beruházást, melyhez 
177.700.000 Ft-ra lesz szükségünk. Az új iskolai épületszárny 
jelentõsen befolyásolja az oktatási intézményekkel támasztott 
követelményrendszert, az új iskolával vonzóbbá tesszük nem csak a 
tanulást, hanem a tanítást is. Igaz, hogy az oktatás állami kézbe került, 
de az még sem elhanyagolható, hogy milyen környezetben tanulhatnak 
a diákok, bõvíthetik tudásukat.
 Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a 2014-es évben el 
kellene különítenie legalább 5.000.000 forintot a Mûvelõdési Ház 
tetõszerkezetének megjavítására, szükséges lenne a meglévõ útjainkon 
keletkezett úthibák megjavítására, természetesen csak a 
legszükségesebbekre.
Jó lenne, ha tudnánk kezdeni valamit a Kapuy-féle házzal, az Iskola 
közzel és az új iskolai épületszárny átadását követõen a régi úgynevezett 
„kis” iskolát civil centrummá lehetne átalakítani, nem kellene rögtön az 
elbontásán gondolkodni.
Kiadásainkban a legmagasabb összeget a személyi juttatások teszik ki, 
és nagy tételt tesznek ki a dologi kiadásaink. A cél a 2014-es évben a 
Gyógyítóház zökkenõmentes üzemeltetése,  a kapacitás 
legoptimálisabb mértékben történõ kihasználása akképpen, hogy az 
OEP által lefinanszírozott ellátások fedezzék a Gyógyítóház kiadásait. 
Célunk a közigazgatási feladatellátás színvonalas ellátása, 
intézményeink gazdaságos és hatékony mûködtetése.Dr. Kukorelli 
László polgármester úr kiegészítette::
Nagyon nehéz úgy gazdálkodni, hogy a szigorú költségvetés szigorú 
számai alapján stabilan mûködtessünk egy Önkormányzatot. Úgy kell 
gazdálkodni, hogy elõbb-utóbb a váratlan kiadásokra maradjon egy kis 
tartalék. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy annak figyelembe 
vételével amit elmondtam, azért próbálunk további beruházásokat is 
végezni a településen. Az egyik legfontosabb az iskolának a befejezése. 
Gyakorlatilag azt is mondhatnám, hogy a végénél tart. 
Hozzávetõlegesen egy hónap múlva az iskola használható állapotban 
lesz. Nyilvánvalóan a konyhánkra, az óvodánkra, a bölcsõdénkre és az 
iskolánkra ugyanúgy fogunk költeni, mint az elõzõ idõszakban.
Nagyon sürgõs lenne a Mûvelõdési Ház tetejének felújítása csakúgy, 
mint utak, útpadkák rendbetétele. Egyszerre mindenre nem jut pénz, 
ezért az lenne a legideálisabb megoldás, ha a költségek fedezetére 
pályázaton nyerne pénz az önkormányzat.
Még egy dolgot tettünk be a költségvetésbe  még ezt sem végleges 
számmal  a biztonsági rendszernek a kiépítése, egyrészt a település 
kamerarendszerének a kiépítése, amirõl beszéltünk a tavalyi évben is és 
amennyiben pályázat lesz rá, akkor biztos meg fogjuk csinálni, ha nem 
lesz pályázat, akkor biztos nem lesz rá pénzünk.
ebben az évben szeretnénk átalakítani valamilyen szinten a civil 
szervezetek támogatását. Méghozzá úgy, hogy lesz egy olyan összeg, 
amelyet az év elején - ilyenkor február-március környékén - kioszt a 
Képviselõ-testület a civil szervezeteknek, viszont lesz egy olyan 
összeg, amit arra a célra szánunk, hogy a civil egyesületeket 
támogassuk, de annak a kiosztása attól függ, hogy mit tesz az a civil 
szervezet.
Negyedik napirendi pontként közérdekû hozzászólások majd kérdések 
következtek.

Közmeghallgatás
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UNIÓS TÁMOGATÁS A SOKORÓS-S 
FEJLESZTÉSEKHEZ

2014.03.10.
A Sokoró Ipari és Kereskedelmi Kft. 2012-ben 112 
millió forint uniós támogatást nyert a „Komplex 

technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása” 
címû pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv 

keretében. A közel fél milliárd forintos 
összköltségvetésû beruházásból nemcsak raktárat 

bõvítettek, új gépeket szereztek be, de új munkahelyek 
is létesültek.

A SOKORÓ Ipari és Kereskedelmi Kft. a térség 
meghatározó munkáltatójaként letette voksát a folyamatos 
fejlesztések mellett. Beruházási aktivitásának csúcspontja 

a 2012-es év volt, amikor is az ingatlanjellegû bõvítés 
mellett modern technológiai megoldásokat képviselõ 

berendezésekkel is bõvítette gépparkját.
A 488 millió forintos projekt keretében új raktárépület 
épült, mellyel megoldhatóvá vált az alapanyagok fedett 

területen való tárolása. Technológiai korszerûsítést jelentõ 
gépbeszerzések (lézervágó, CNC esztergagép, profilhajlító 

berendezés, kompresszorok) valósultak meg, melyek a 
szélesebb körû fémmegmunkálási lehetõségek miatt a 

társaság értékesítési potenciálját is pozitívan befolyásolták. 
A környezetvédelmi, energiahatékonysági szempontok 

szintén elõtérbe kerültek, hiszen hatékony elszívó 
berendezést telepítettek a már mûködõ hegesztõrobotok 

mellé, illetve az üzemcsarnokok világítása is 
korszerûsödött.

A projekt keretében új munkahelyeket is létrehoztak 
e l sõsorban  szakmunkás  végze t t sége t  igénylõ  
munkakörökben.
2013.12.31-én a projekt megvalósítási idõszaka lezárult, a 
támogatási összeggel való elszámolás folyamatban.
A cégrõl és a fejlesztésekrõl bõvebb információt a 
weboldalon olvashatnak.

Köszönetnyílvánítás

A Mûvelõdési Ház új 
dolgozói szeretnék 
megköszönni Vámosiné 
Wurm Máriának, Marika 
néninek, és Langné Balázs 
Ilonának, Ilike néninek a   a 
kitartást és türelmet, amivel 
munkánkat segítették!

Téti  Sokoró FC Egyesület 2014 május 10-én (szombat) 17 
órakor egyesületi közgyûlést tart, melyre minden érdeklõdõt és 
sport szeretõ és támogató tagot ezennel meghív.
Helyszín: 9100 Tét, Fõ utca 1694/2 Hrsz. (Sportpálya)
Napirendi pontok:
Egyesületi tagok köszöntése: Sima Károly egyesületi elnök
1. Beszámoló az egyesület 2013. évi pénzügyi munkájáról
2. Tájékoztatás az egyesület szakmai munkájáról
3. Az egyesület 2014 évi költségvetésérõl és pályázati
lehetõségeirõl tájékoztatás
4. Hozzászólások, egyesület szakmai munkával kapcsolatos
észrevételek, javaslatok
2014. évi szakmai feltételek ismertetése, célok 
meghatározása
5. Jelölõ bizottsági tagok választása
Egyesületi Elnök és vezetõ tisztségviselõ 
választás.
6. Egyebek

A Téti Sokoró FC közgyûlést tart
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Beszámoló a labdarúgó egyesület 
tevékenységérõl

Tét városában a labdarugó szakosztály keretein belül több mint 70 fõ 
utánpótlás korú gyermek sportol. Nemzeti utánpótlás tornák 
megszervezésével az óvodás kortól kedve (U-7, U-9, U-11, U-13, U-
16, U-19) szervezett keretek között hivatalos edzõk irányításával folyik 
az utánpótlás nevelés. A sportkör nagy figyelmet fordít a pályák és 
játszóterek zöldterületeinek rendben tartására. A nem kis létszámú 
csapatok versenyekre való szállítása, felszerelésük beszerzése a szülõk 
számára is komoly anyagi áldozatot és nem kevés idõráfordítást 
jelentenek, akik mindezek ellenére szívvel-lélekkel támogatnak 
bennünket. Az önkormányzattól bérelt létesítmény minden igényt 
kielégít. Önálló utánpótlás öltözõkkel és külön nõi bírói öltözõvel 
rendelkezünk. Az önkormányzat napkollektoros rendszert szereltetett 
és nagy örömünkre szolgál, hogy külön kezelve a civil szervezetek 
közül a pályázati önrészekhez külön támogatást nyújt. Ennek is 
köszönhetõ az új pályakarbantartó gép beszerzése is.
Jelenleg csak egy füves hitelesített labdarúgó pálya áll a sportkör 
rendelkezésére, melyet hat utánpótlás korú csapat és a felnõtt megyei II. 
osztály használ edzésre és hivatalos bajnoki labdarugó mérkõzésre is. 
Ez nagyon megterheli a pályát és nagy gondot okoz a csapatok 
beosztásának megszervezése is. A pályázat keretében szeretnénk 
kialakítani a már létezõ nagyon rossz állapotú edzõpályánkat 
utánpótlás korú gyermekek versenyeztetésére. A pálya jelenlegi 
formájában nem hitelesíthetõ és a játéktér minõsége sem alkalmas a 
rendszeres használatra és helyenként balesetveszélyes is.
Az utánpótlás korosztály számára meglévõ edzõpályát szeretnénk 
használatba adni, melyet önállóan tudnának használni. 
Tét város járási központ. Központi szerepét erõsíteni szeretné a 
tömegsport és ezen belül a labdarúgás területén is fõként utánpótlás 
területén. A térség kis lélekszámú falvaiban a gyermekek számára 
szervezett keretek között nincs lehetõség sportolásra, ezt az ûrt 
szeretnénk kitölteni és a sportfinanszírozás lehetõségeinek 
segítségével kistérségi utánpótlás bázist szeretnénk kiépíteni, ahol 
szakemberek irányítása mellett tudnánk segíteni a fiatalok fejlõdését. A 
magyar társadalom, s ezen belül Tét város polgárainak megítélése 
szerint kiemelkedõ fontosságú a sport minden területe. Ugyanakkor, 
fontos célkitûzése a sportfejlesztési koncepciónknak  a fiatal 
korosztály megmozgatása, a sportba, a mozgásba való bevonása. A 
helyzet megváltoztatása érdekében, a Téti Sokoró Fc 
sportkoncepciójában megfogalmazott jövõképet úgy alakítottuk ki, 
hogy ne csak a versenyszerûen sportolóknak nyújtson iránymutatást, 
h a n e m  a  t á r s a d a l o m  m i n é l  s z é l e s e b b  á g a i t  t u d j u k  
megmozgatni,bevonni a sportéletbe, a mozgást megszerettetni az 
emberekkel.
A 2013/2014. bajnoki szezonban sikeresen elindítottuk a megyei 
bajnokságban az U13-as korosztályt. Az elõzõ sportfejlesztési 
programból lehetõségünk adódott az utánpótlás csapatok 
sporteszközeinek fejlesztésére, az utaztatás feltételeinek 
megteremtésével több gyermek látogatja az edzéseket. Az edzõi team 
szoros együttmûködésben dolgozik, ezáltal a szakmai munka 
minõségileg és magasabb lett, köszönhetõen a biztosított költségeknek. 
Konkrét céljaink közé tartozik, hogy központi szerepet szeretnénk a 
labdarúgás, mint tömegbázis tekintetében is megszerezni és ehhez a 
pályázati fejlesztéseket is igénybe kell venni. Tét Város 2013. január 1-
tõl Járási Központ Gyõr-Moson-Sopron Megyében. A környezõ kis 
településekrõl az utánpótlás korosztályos gyermekeket be szeretnénk 
hozni és ehhez a szállításukat és szakmai képzésüket meg kell oldani. 
Fokozott erõfeszítéseket kell tennünk az iskolai és diáksport 
minõségének javítása, a lehetõségek bõvítése, és a jelenleginél jóval 
nagyobb népesség szabadidõsportba történõ bevonása érdekében.

 Sima Károly  elnök

FELHÍVÁS!
A Téti Sokoró FC 2014.05.01-tõl meghírdeti a 9100 Tét, Fõ u. 1694/2 
hrsz.on, a kezelésében lévõ sportlétesítményben található 
klubhelységet, üzemeltetés céljából. A használat ideje határozatlan 
idõre szól. 
Írásbeli jelentkezéseket a sokorofc@freemail.hu címre várjuk. 
Érdeklõdni az egyesület elnökénél Sima Károly a helyszinen lehet 
szerda, péntek 17-19-óráig.

140 éves Tét Város Tûzoltó Egyesülete
 Az idei évben ünnepeljük egyesületünk 140 éves 
évfordulóját. 1874 május 14-én alakult meg Téten 
a „Téthi önkéntes tûzoltó Egylet”.  A 140 év alatt 
volt sok nehéz idõszak is, de azért a tûzoltás 
biztosítása mindig meg volt Téten. Hol nagyobb 
aktivitással, hol szerényebben, épp úgy mint a 
rendelkezésre álló eszközeik. Jelenleg a megye 
egyik legaktívabban vonuló egyesülete vagyunk. 
Köszönhetõ a 10 éve Leusdenbõl kapott 
gépkocsinak, a tagok aktivitásának, és a támogatók adományainak, 
ezen kívül még elég sok egyéb munkának.   
Egyesületünkrõl bõvebben honlapunkon tájékozódhatnak: 
http://tuzoltok.tet.hu .
Az idén az évforduló kapcsán Téten rendezzük meg a Gyõri körzeti 
csoportban lévõ egyesületek versenyét. A tûzoltó versenyen 
kismotorfecskendõ szerelésben, és tûzoltó váltófutásban mérik össze 
felkészültségüket a csapatok. Nyolc kategóriában 60-70 csapat 

részvételére számítunk. 
Városunk lakosságát is 
hívjuk rendezvényünkre, 
egy érdekes délelõt t i  
látványosságra.  
Továbbra is várjuk még 10-
14éves korú gyerekek 
jelentkezését az iskolás 
c sapa tba .  Nyugod tan  
érdeklõdhetnek a már 
jelentkezett gyerekektõl. 
Ezen kívül jelentkezni 
lehet: Bõsze Gábornál a + 
36 30 4022 911 vagy a +36 
20 5698 307(ügyeletes 
telefonon) , Varga Miklós 
Zsoltnál a +36 20 3345 319 
telefonszámon. 
B á t r a n  k e r e s s e t e k
bennünket, vagy akár egy 
számotokra ismerõs tûzoltó 
egyesületi tagot, hogy 
felvehessük veletek a 
kapcsolatot.
Már indul a gyakorlás, a 

versenyre való felkészülés, így minél elõbb várjuk a jelentkezõket.
Tavasszal a hulladék égetésekor kérjük nagyon figyeljenek oda pár 
fontos dologra. Szélben soha ne tüzeljenek, mert bármikor változhat a 
széliránya és az erõssége is. Mindig legyenek kéznél a tûz eloltásához 
szükséges eszközök és víz is. A tüzet éghetõ anyagoktól és a 
gyümölcsfáktól kellõ távolságra gyújtsák meg és ne hagyják soha 
felügyelet nélkül. Amikor végeztek vízzel locsolják le, majd földel 
fedjék el a tûz helyét.
Ha szükség van a tûzoltói segítségre hívják a 105-ös számot, vagy a téti 
ügyeletes mobiltelefont: száma  06-20/5698-307 . Ezt a számot célszerû 
elérhetõ helyen(a naptáron is rajta van), vagy a mobiltelefonban tárolni, 
hogy szûkség esetén könnyen hívni tudják!
Ezeket a dolgokat azért mondom el mindig, mert még most is sokan 
nehezen tudják adott helyzetben mit tegyenek. Az idén már 9 riasztásunk 
volt (március 16-ig), és ebbõl 3 lakástûz. 
Továbbra is várjuk a régi tûzoltós anyagokat. Ezért kérem, hogy, akinek 
van valamilyen tárgya vagy fényképe a téti tûzoltókkal kapcsolatosan 
jelezze felém: Varga Miklós Zsolt  06-20/3345-319 telefonszámon. 
Szívesen elfogadunk ilyen tárgyakat, amiket a szertárunkban ki is 
állítunk. Ha valaki nem szeretne megválni a fényképtõl vagy tárgytól, 
annak is örülnénk, ha lemásolhatnánk, vagy lefényképezhetnénk.
Köszönjük az idáig kapott támogatásukat, mellyel hozzájárultak 
egyesületünk munkájához. Kérjük továbbra is támogassanak 
bennünket, az 59800091-10006162 számú bankszámlánkon, vagy 
adójuk 1%-ával adóbevallásuknál a 18529887-1-08 adószámunkon. 
Tét Város minden lakójának és minden kedves olvasónak 
kellemes húsvéti ünnepeket kíván Tét Város Tûzoltó Egyesülete 
nevében Varga Miklós Zsolt  elnök
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A tizenötödik évfordulóra készülnek majoretteseink 

A 2013-as év sok szép eredményt hozott. A kezdõ csapatoknak jelentõs 
dátum volt március 27. , mert ekkor került megrendezésre számukra a 
területi verseny Mosonmagyaróváron.
 Eredményeink:
Csapataink : a második osztály csapata két második, az elsõ osztály 
csapata szintén második helyezést ért el kategóriájában.
Egyéniben : Pongrácz Marietta második, Lung  Réka hatodik, Németh 
Noémi kilencedik, Tóth Pálma tizedik helyezett lett tizennyolc 

versenyzõ közül. Mini korcsoportban Kiss Rebeka negyedik, Csik 
Brigitta ötödik, Vicha Viktória hatodik helyezést ért el.
 Párosban: Lung Réka - Németh Noémi második helyezett lett.
 Twirling 5 elembõl Vörös Rebeka a 3. hellyel büszkélkedhetett. 
Csapatunk elsõ helyezést ért el. 
A sikertõl felbuzdulva készültünk a nagy csapatok versenyére, amelyet 
Tápon rendeztek április 27-én. 
Eredményeink: a Star Girls csapat egy második és két harmadik, a Little 
Girls csapat két harmadik, míg a negyedik osztályosok egy harmadik és 
egy negyedik helyezéssel térhettek haza .
A versenyek után az évzáróra készültünk, amelyet június 8-án tartottunk. 
Június végén Balatonalmádiban töltöttünk egy hetet, ahol 
botforgatásokat tanultunk és tánctanár segítségével új koreográfiát, 
tánclépéseket sajátítottunk el.
 Júliusban a Városnapon vettünk részt, majd egy kis pihenés után 
augusztusban elkezdtük a próbákat, mert szeptember elején két szereplés 
várt ránk. 
Szeptemberben hat elsõ osztályossal bõvült egyesületünk létszáma, akik 
azóta is szorgalmasan dolgoznak. A többiek is nagy igyekezettel álltak 
neki a munkának, hiszen nyakunkon volt az õszi verseny, ahová egyéni- 
páros kategóriákra  készültünk, és a twirling 13 elemet kellett 
elsajátítani.
A felkészülés elég jól sikerült, mert a Mosonmagyaróváron 
megrendezett területi versenyrõl két arany, három ezüst és egy 
bronzéremmel, csapatunk pedig második helyezéssel térhetett haza.
November 30-án Tatabányán az országos egyéni - páros versenyen 
mérhettük össze tudásunkat. Itt egy harmadik, és egy negyedik helyezést 
értünk el.
Az évet december 5-én egy vidám délutánnal zártuk, ahová a Mikulás is 
ellátogatott, és ajándékkal köszönte meg a gyerekeknek a sok munkát. 
2014 januárjában nagy lendülettel álltunk a munkához, mert a tavasz új 
versenyeket, szerepléseket hoz számunkra. Március 29-én Dunaszigeten 
lesz a kezdõk versenye, melyet a kicsik nagy izgalommal várnak, hiszen 
elõször lépnek színpadra.
Április 12-én az idõsebb korosztály izgulhat, mert akkor õk mutathatják 
be tudásukat. Azért is fontos ez a dátum, mert mi rendezzük a területi 
versenyt, és még addig sok munka vár ránk. Természetesen minden 
kedves érdeklõdõt szeretettel várunk.
Nyáron tábort is szervezünk, ahol tökéletesíthetjük a botforgatást és 
új koreográfiákat is tanulunk, amelyet a városnapon szeretnénk 
bemutatni.
Õsszel szintén sok feladatunk lesz, mert október 11-én szintén mi 

rendezzük a megyei versenyt, ahol az egyéni és párosok versenyére 
kerül sor.
A 2014-es év jubileumi év is egyesületünknek, mert novemberben 
lesz 15 éve, hogy megalakultunk. Ekkor bemutatóval egybekötött bált 
szeretnénk szervezni, ahová szeretettel hívjuk és várjuk volt 
majoretteseinket és természetesen minden támogatónkat és 
érdeklõdõt.
Itt szeretném megköszönni Lampert Tamarának, hogy az óvodában 
két csoporttal foglalkozik, és segít a munkámban.
Köszönöm mindazoknak a segítségét és támogatását, akik 
hozzájárultak egyesületünk mûködéséhez és a sikerek eléréséhez.
A 2014-es év sok feladatot hoz egyesületünk számára, ezért továbbra is 
kérjük támogatásukat és segítségüket, amit jó szereplésekkel és szép 
eredményekkel igyekszünk megköszönni.
A közelgõ húsvéti ünnepek alkalmából kívánok minden kedves 
o l v a s ó n a k  á l d o t t  ü n n e p e k e t  é s   j ó  e g é s z s é g e t .

Tisztelettel Czifrik Sarolta

2013. november 27-én részt vettünk immár hagyományosnak mondható 
Jánossomorjai Rézfúvós Találkozó és Minõsítõ Hangversenyen. Ebben a 
tanévben 4. alkalommal rendezte meg a helyi zeneiskola ezt a megyei 
versenyt. Az elmúlt években mindig sikeresen szerepeltek tanulóink, így 
bátran indultunk neki az idei megmérettetésnek is. 13 gyermeket 
neveztünk a 3 korcsoportban folyó versenyre. Elsõ korcsoportban (3. 4. 5. 
osztály) Gombos Bence (trombita) a legmagasabb pontszámot kapva ért 
el arany fokozatot, mellé különdíjként hangszerolajat. Farkas Levente 
(tenorkürt) nehéz darabok elõadásával szintén arany minõsítést szerzett. 
Bognár Márton 1 ponttal lecsúszott az aranyról, õ jó szereplése ellenére 
ezüst minõsítést kapott. (Tavaly írtam e mûfaj szubjektív értékelés 
problémájáról, idén is lettek ennek áldozatai.)
A második korcsoport (6. 7. osztály) 13 versenyzõje közül 7 Tétrõl 
érkezett. Létszám fölényünk az eredményben is megmutatkozott. Szabó 
Stella (tenorkürt) a korcsoport legmagasabb pontszámát kapva lett 
„aranyos”, és kapott vásárlási utalványt jutalmul. Makkos Dávid 
(trombita) és Kiss Bianka (kürt) arany fokozata mellé kottaállványt is 
kapott. Arany minõsítést szerzett még Nemes Boldizsár (tenorkürt), 
Szabó Ákos Trisztán (tuba), Mohácsi Dániel (harsona). Szintén egy pont 
hiányzott Somlai Adélnak (trombita) az aranyhoz.
Harmadik korcsoportban (8. osztály, középiskolások) csak 3 téti tanuló 
volt, mert nálunk a középiskolások már nem folytatnak zeneiskolai 
tanulmányokat. Nyolcadikosaink így is remek eredményeket értek el. 
Merkó Patrícia (kürt) az évek során többedik kottaállványát nyerte arany 
fokozat mellé. Adorján András (tuba) aranya mellé hangszerolaj 
különdíjat is kapott. Orbán Lóránd szokásához híven jól szerepelt, 
jutalma arany fokozat.
Sikereink értékét növeli, hogy az idei évben rekord létszámú, 41 tanuló 
részvételével rendezték meg ezt a versenyt. Sopronból, 
Mosonmagyaróvárról, Jánossomorjáról, Fertõdrõl, Csornáról, Gyõrbõl, 
sõt Komáromból is jöttek versenyzõk. Tudomásom szerint a megyében 
csak két településen (Mosonszentmiklóson és Kapuváron) van még 
rézfúvós oktatás. A versenyre mindenki nyilván a legjobb növendékeit 
hozza. Ráadásul a tanárok többségének nagyobb létszámú tanszakaik 
vannak, mint nekünk. A 9 különdíjból 6-ot Tétre hoztunk, így nem 
meglepõ, hogy a legsikeresebb zeneiskolának járó ajándékcsomagot 
ismét a téti Kisfaludy Károly Általános Iskola kapta. (Érdekes, sikereink 
ellenére mi vagyunk az egyetlen intézmény, akinek a nevében nem 
szerepel, hogy „zeneiskola” vagy „alapfokú mûvészeti iskola”.) 
Évtizedek lelkiismeretes, kitartó munkának az eredménye az, hogy ilyen 
színvonal alakulhatott ki Téten. Természetesen gratulálunk a 
gyermekeknek! Köszönjük a szülõknek a biztatást az otthoni 
gyakorlásra. Külön örültünk, hogy nagyon sok szülõ kísért el minket idén 
is. Reméljük a szépen csillogó díjak még precízebb munkára sarkallják 
gyermekeinket. Tavaly így fejeztem be a cikket: „a vetélytársakban már 
buzoghat a bizonyítási vágy.” Már beszéltem a rendezõ iskola 
igazgatójával, jövõ tanévben is lesz verseny, bizonyíthatnak, mi ott 
leszünk!  Steszli Tamás

Változatos mûsorral lép színpadra 2014. április 21-én 16:00-kor 
a Mûvelõdési Házban a Téti Ifjúsági Fúvószenekar, hagyományos 

húsvét hétfõi koncertjén.
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

Ismét sikerek a zeneiskolából
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Az „ÉLETET AZ ÉVEKNEK” NYUGDÍJASKLUB 2013-as éve 
nagyszerûen sikerült.
Szinte minden hónapra jutott egy-egy jeles esemény, vagy kisebb-
nagyobb kirándulás.
Év elején egy kedves meghívót kaptunk Ménfõcsanak lelkes, kulturális 
programszervezõjétõl, amit nem hagyhattunk ki! Így februárban a 
Bezerédy-kastélyban megnéztük a Sulyok Vince emlékkiállítást, - 
kellemes meglepetésként - a verseibõl Bende Ildikó és a férje tartott 
zenés-verses elõadást nagy-nagy szeretettel!
Mi is örömmel hallgattuk. Az elõadás végén kávéval, teával vendégeltek 
meg bennünket. Utána elkalauzoltak minket a Galgóczy-emlékszobába, 
ahol Galgóczy Erzsébet író életérõl mesélt a sógornõje, valamint az 
Igazgató úr mondott érdekességeket.
Ugyancsak februárban fergeteges farsangi bulit tartottunk a klubban. 
Énekeltünk, sokat táncoltunk  vidáman telt a délután. A talpalávalót 
Tóth János szolgáltatta. Pár nap múlva Nagy Balázs gyõri színész 
verses-zenés mûsorát láthattuk. A szervezésben mi is aktívan részt 
vettünk. Március 21-én tizen utaztunk Mosonmagyaróvárra, hogy a 
város nevezetességeivel ismerkedjünk. Nagyon érdekes felfedezõ sétát 
tettünk a tüneményes belvárosban: megnéztünk több múzeumot, ahol 
nagyon szívesen fogadtak bennünket. Sok ismerettel gyarapodtunk. 
Április 18-án örömmel indultunk az óvodába, ahol a „MESÉLÕ 
NAGYIKAT” már várták a Halacska csoportos gyerekek, valamint az 
óvó nénik, Trombitásné Ilike és Világi Vera óvó néni. Nagyon kellemes 
délelõttöt töltöttünk el együtt a gyerekekkel  meséltünk, játszottunk, 
beszélgettünk. Képes-mesés könyvvel, színes ceruzákkal leptük meg 
õket, de õk is készítettek meglepetés ajándékot. Nemcsak ekkor, hanem 
májusban is, amikor anyák napján köszöntötték a klubot. Gyönyörû, 
megható, könnyeket csalogató versekkel és dalokkal, valamint maguk 
készítette ajándékokkal. 
Májusban Nyúlra kirándultunk, ahol megnéztük a híres nyúli pincesort. 
Az ottani Nyugdíjasklub tagjai pogácsával és üdítõvel vártak. A 
katolikus templomban egy helybeli tanár bácsi adott széleskörû 
áttekintést a község történetérõl, majd a szurdokon felgyalogoltunk a 
pincékhez. A finom bor a jókedvet és a nótát is meghozta!
Nagy szeretettel, odaadással vettünk részt a városi RETRO gyereknap 
megszervezésében, elõkészítésében. Süteményt sütöttünk, így is segítve 
a rendezvényt. 
Júniusban számunkra igen kedves eseményre készülõdtünk nagy-nagy 
izgalommal. Örömmel tettük, hiszen a klub fennállásának 35. 
évfordulóját ünnepeltük. A jubileumot az óvoda világos, tágas 
éttermében tartottuk. Örültünk a megjelent régi klubtagoknak és kedves 
vendégeinknek, valamint a meglepetés mûsornak az Igazgató úr 
jóvoltából. Mindnyájan nagyon jól éreztük magunkat. Nyár közepén a 
levendulahéten Pannonhalmára is ellátogattunk. Megnéztük a Bazilikát, 
a könyvtárat, a kerengõt. Csodálatos volt a kilátás a várból, és az 
idegenvezetõ úr is sok érdekes információval ismertetett meg. 
Jártunk az arborétumban, álmélkodtunk a gyönyörû, kék, nyíló 
levendulatáblákban, találgattuk a gyógynövények nevét. Megkóstoltuk 
a finom levendulaszörpöt, ittunk gyógyteákat. Érdekes volt látni a 
lepárlóüzemet, a levendula feldolgozását. 
Szeptemberben Budapestre, Csillebércre kirándultunk, szinte az egész 
klub. Megismerkedtünk a régen szebb idõket látott úttörõvárossal. 
Felültünk az úttörõvasútra, és a vonat ablakából gyönyörködtünk a 
csodás tájban.
A János-hegy megmászása után majdnem mindenki felült a Libegõre. 
Nagyon jól éreztük magunkat! Kellemesen elfáradtunk. Hazafelé a 
Sasfészek pihenõnél kihasználtuk a korlátlan ételfogyasztást, s a finom 
ételekbõl jól belakmároztunk. 
Minden évben megtartjuk az Idõsek Világnapját.
Részt vettünk a városi ünnepségen, ahol a Polgármester úr gyönyörûen 
köszöntötte az idõseket. 
November végén adventi díszek készítésére gyûltünk össze. 
Gyûjtöttünk zöld ágakat, tujákat, száraz virágokat, terméseket. 
Vásároltam néhány csokor száraz virágot és vizes habot. Együtt 
örültünk az elkészült csodaszép alkotásoknak. 
Decemberben kétszer is ünnepeltünk. Mikuláskor és karácsony elõtt.
December közepén az ovisokat vártuk kíváncsian, hogy karácsonyváró 
mûsorukkal hangolódjunk a szeretet ünnepére. Finom süteményeket 
sütöttünk, kis angyalokat készítettünk, úgy vártuk õket. Még a termet is 
feldíszítettük! Gyönyörû versekkel, énekekkel varázsoltak el a gyertyák 

EZ TÖRTÉNT VELÜNK 2013-BAN fénye mellett!
Kölcsönösen megajándékoztuk egymást, és a klubtagok is kaptak 
csekélyke meglepetést. 
Sajnáltuk, hogy csak rövid ideig ünnepelhettünk, mert átadtuk a helyet 

egy másik ünneplõ közösségnek. Reméljük a következõ évünk is 
hasonlóan tartalmas lesz, sok jó programon vehetünk részt, és városunk 

elõbbre jutásában is segíthetünk!     Giczi Sándorné klubvezetõ

Az idei évben - az 
elõzõekhez hasonlóan -
, három "egész estés" 
programmal készülünk 
a z  Ö n ö k
s z ó r a k o z t a t á s a ,
népdalhagyományaink 
megõrzése, és nem 
utolsó sorban saját 
magunk szórakoztatása 
érdekében.
M é g  t a v a s s z a l
szeretnénk megtartani 
a "Kereszt Kálmán 

Dalest" -et, melyre a környékbõl szándékozunk hívni dalköröket, 
tisztelegve egykori elnökünk sokrétû és fáradhatatlan tevékenysége elõtt. 
A következõ nyilvános rendezvényünk - az idei év sok programja miatt -, 
elõre láthatólag õsszel kerül megrendezésre. A célunk ezzel a 
rendezvénnyel, a dalkörök mellett, a fiatalabb, még iskolás korú gyerekek 
bevonása népdalaink elõadásába. A harmadik, az elmaradhatatlan 
novemberi önálló est lesz, ahol a régi és új dalok mellett egyéni elõadóink 
is megmutathatják tehetségüket. Ezen az esten szeretnénk ismét hallani a 
KKÁI énekkarának csillogó gyerekhangjait, ami mindig külön öröm 
számunkra.
Természetesen meghívásra szívesen megyünk falunapokra, 
rendezvényekre. Számítunk a környékbeli, vagy akár a messzebb fekvõ 
települések felkéréseire, ahol Tét hírnevét öregbíthetjük, és 
bemutathatjuk éneklési tudásunkat. Bízunk abban, hogy a 2014-es évben 
felléphetünk szülõhelyünk sok színvonalas rendezvényén, ünnepi 
megemlékezésén is.
Új dalokkal készülünk az ebben az évben esedékes KÓTA országos 
versenyre, melyen az eddig elért eredmények megtartása a cél.
Az alkalmat megragadva, szeretnék meghívni minden téti lakost 
rendezvényeinkre. Weboldalunkon minden szükséges információt 
megtalálhatnak fellépéseinkkel kapcsolatban, vagy a feltöltött videók, 
képek megtekintése közben visszaemlékezhetnek az átélt kellemes 
élményekre.
Továbbra is szívesen várjuk a népdalokat kedvelõ, énekelni szeretõ 
fiatalok, és idõsek jelentkezését.
Tisztelettel: Lakatos György a Hajnalcsillag Téti Dalkör Egyesület 
elnöke  Www.hajnalcsillagdalkor.webnode.hu

A Téti Hajnalcsillag Dalkör idei céljai

Egyesületünk 2013. évben 229 alkalommal, 1104 óra szolgálatot 
teljesített. Ide tartoznak a különbözõ rendezvénybiztosítások is. 
12.072 km-t mentünk járõrszolgálatunk során. 
Két nagyobb nem várt eseménynél is kivették részüket a polgárõreink. 
Az egyik a rendkívüli hóvihar, amelynél a rendõrség kérésére a 83-as 
fõút lezárása történt Pápa irányában március 14-én 21.00-tól, március 
15-én  10.30-ig 11 fõvel, váltásban.
 Másik nagy rendkívüli esemény, a júniusi árvízi helyzet volt, amelynél 
a Polgárõrök a Tét város járõrszolgálatával egy idõben, június 7-én 
19.00-tól június 8-án reggel 07.00-ig 8 fõvel Ásványráró belterületén 
járõri feladatot láttak el.
 Koroncó belterületén június 8-án este 18.00-tól, június 10-én reggel 
06.00-ig, 18 fõvel váltásban (egy hidat kellett biztosítani a forgalom 
elõl, mert a megemelkedett vízszint miatt megrepedt a híd 
betonszerkezete).
Július 14-én szintén Polgárõrök biztosították a városnapot 20 fõvel 
13.00-tól 04.00-ig. A rendezõség a korábbi évekhez hasonlóan ismét 
nagyon meg volt elégedve a polgárõrök magaviseletével és 
szervezettségével.     
Az egyesület hatékony mûködésének köszönhetõ, hogy 2013-as évben 
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egyre több alkalommal keresték fel a polgárõrség vezetõségét, hogy 
segítsék a városban a különbözõ rendezvények nyugodt, biztonságos 
megrendezését. A téti lakosok is egyre többször hívták a vezetõséget, 
hogy távollétükben a polgárõrök figyeljenek házaikra, valamint 
lakodalmak, temetések ideje alatt a hozzátartozók házainak, 
vagyonainak megõrzésére. 
 A rendõrség tájékoztatója alapján, a rendszeres és különbözõ 
idõpontokban történõ járõrözésnek köszönhetõen 2012-es évhez képest 
2013-as évben, ismét jelentõsen csökkent a betörések és a különbözõ 
bûnesetek száma Tét városában.
Egyesületünk továbbra is, az elmúlt iskolai idõszakhoz hasonlóan, 
amikor a szabadidõnkbõl csak tellett, biztosította reggelente forgalom 
leállítással 7.00-8.00-ig Tét város Gyõri úton elhelyezkedõ 
gyalogátkelõhelynél a gyerekek és felnõttek balesetmentes áthaladását. 
 Egyesületünket továbbra is pályázatokból, vállalkozók támogatásaiból 
és magánszemélyek adományaikból tartottuk fenn.
Támogatást kaptunk Tét város Önkormányzatától, Gyõr-Moson-
Sopron Megyei Polgárõr Szövetségtõl, valamint pályázatot adtunk be 
és nyertünk a Nemzeti Együttmûködési Alaptól (NEA). 
 További támogatóink:
Baresz Autósbolt és Szerviz, Novák Péter Gumiszerviz, Kovács 
Zoltánné Könyvelõ Iroda, Tóth Tihamér és családja , A Téti Polgárõr és 
Tûzoltó bálon az adományozók  , Kiss Tamás és Kiss Ferenc családja , 
Rendes Róbert és családja, Farkas Mária  , Dr. Kukorrelli László , Goda 
Gábor és családja, Lang Ferenc és családja, Czifrik Sarolta , Nagy Anna 
, Nagy Árpádné , Bognár Bálintné , Gács Péter  , Hegedüsné Sopf Beáta 
és családja Id. Majsa Sándor , Ifj. Majsa Sándor, Papp Rudolfné , Simon 
Katalin és családja , Élõ Zoltán és családja , Ackerman László és 
családja , Nemes Tamás és családja , Kovács Zsuzsanna , Szabó Jenõné 
( Bõsze Irén ) , Bognár László és családja , Varga András
2013-as évben kapott adományok, támogatások, tagdíjak összegét 
szigorú és következetes elszámolás mellett, az egyesület fenntartásához 
elengedhetetlenül fontos különbözõ felszerelésekre, gépkocsi 
alkatrészekre, üzemanyag költségre fordítottuk.
Örömmel értesítem a tisztelt lakosságot, hogy a Téti Polgárõrség 
tagjainak létszáma nõtt lovas és siklóernyõs polgárõrök személyében. 
Lovas polgárõreink fõként az erdõkben, de a Tét városhoz tartozó külsõ 
településeken, területeken teljesítenek szolgálatot. Egy eltûnt személy 
keresésében is segítséget nyújtottak, olyan helyeken jártak, ahol mi 
gépkocsival nem tudtunk közlekedni, õk viszont akadálymentesen 
mehettek lóháton.
Magyarországon a második olyan egyesület a Téti Polgárõr Egyesület, 
ahol siklóernyõs polgárõr teljesít szolgálatot, nem csak a földön, de a 
levegõben is egyaránt jelen van a polgárõrség, amikor csak lehet. 
Siklóernyõs polgárõrünket akár eltûnt személy keresésére, akár más 
rendkívüli eseménynél fel tudjuk küldeni a levegõbe, hogy nézzen 
körbe egy bizonyos területet, amikor csak szükségét érezzük, és ha az 
idõjárási viszonyok is engedik. 
A Polgárõrség vezetõsége az általános iskola felsõ tagozatánál, az 
iskola igazgatójával egyeztetve felmérést végzett, és jelentkezõket 
keresett ifjú polgárõrök személyére.  Jelentkezõk vannak, létszámuk 
jelenleg egyeztetés alatt áll. De van 4fõ középiskolai tanulmányait 
folytató diák, akik beléptek már ifjú polgárõrnek. Õk éjszakai 
szolgálatot nem teljesíthetnek, de különbözõ rendezvényeken és 
nappali járõrszolgálatban részt vehetnek legalább 2fõ felnõtt polgárõr 
jelenlétében.
Célunk továbbra is a lakosság biztonságérzetének javítása, a 
polgárõrség és  lakosság közötti jó kapcsolat erõsítése. Vállaljuk 
ingatlanjaik õrzését, esküvõk, temetések és egyéb rendezvények 
alkalmával.
„A Téti Polgárõr Egyesület” tisztelettel megköszöni mindazoknak a 
támogatását, akik 2013-as évben valamilyen formában segítették, 
támogatták akár adó 1%-val is egyesületünket,vagy a 2013. évi szja 
1%-át az egyesületünknek adományozzák. Kérjük, aki teheti, segítse 
támogatásával az egyesületünket, hisz több támogatásból még többet 
tudunk járõrözni, segíteni. A Téti Takarékszövetkezetnél vezetett 
59800091-10013144 számlaszámra várjuk az adományokat.
Adószám:18539855-1-08 Elérhetõségeink: amelyek a nap 24 órájában 
hívha tó :  0620/3877776  vagy  0620/3391727   Emai l :

 Web cím:
Tisztelettel:  Kránicz Ferenc  egyesület elnöke

 
polgarortet@gmail.com www.tetipolgarorseg.mp5.eu 

A hazai Sing Up comedy legjelentõsebb 
képviselõje. Paródiái vidámabbá teszik 
a hétköznap reggeleket. Egy téti srác, 
akit bár munkája a fõvároshoz köt, 
sohasem felejtette el, honnan indult. 
Interjú Polgár Petivel.
Téten töltötted a gyermekkorod. Mit 
jelent számodra a város, milyen 
élményekkel gazdagodtál itt?
 Csak jó élmények sorakoznak az emlékezetemben. Család, 
természetjárások, fürdések a Marcalban, disznótor, focimeccsen 
szotyolázás….címszavakban is hosszú lenne felsorolni. Amivel ma 
foglalkozom, az Téten kezdett kicsírázni. Itt kezdtem el kibontakozni, 
zenélni (habár a próbaterem közelében lakóknak ez inkább zajnak 
tûnhetett), és lehet, hogy sokan nem tudják, de én szerveztem az elsõ 
falunapokat barátaimmal.  Akkor még nagyközség volt Tét.
Hogyan kerültél kapcsolatba a zenével, milyen stílusokban próbáltad ki 
magad?
 Apu Jugoszláviából hozott Beatles kazettái szerettették meg velem a 
zenét. 14 éves koromban kaptam az elsõ gitáromat, majd amint 4 körüli 
akkordot ismertem, barátaimmal zenekart alapítottunk. Elõször vacsoráért 
játszottunk téti vendéglõkben, majd bálokban, rendezvényeken. A 
Kombinén át a pop-rock slágerekig minden volt a repertoárban. Dalokat 
már ekkor is írtam, bár azok még elég kezdetlegesek voltak. Ezután sokféle 
zenekarban megfordultam, blues, punk, metal, jazz-rock, pop.
Melyik volt a kedvenc együttesed, amelyben játszottál?
 Mindegyik zenekarom valamiért kedvenc volt. Annyi féle zenei stílust 
szeretek, hogy ha tehetném, lenne vagy 20 zenekarom egyszerre. Talán 
amiket kiemelnék: Stand Up Johnny, Story, Ablak
Hogy sikerült berobbannod a média világába?
 Az a robbanás inkább egy létra fokról-fokra megmászása volt. Egy gyõri 
kis rádiónál kezdtem mindenesként, majd a Kék Duna rádióban folytattam 
szerkesztõként, gegmanként, majd innen csábítottak el a Danubius 
rádióba. A Danubius megszûnésekor Sebestyén Balázs csak úgy volt 
hajlandó a Class FM-en mûsor készíteni, ha a teljes stábot vihette magával, 
így kerültem én is a Morning showba. 
Mindig is parodizáltál? 
 Eleinte próbáltam leutánozni ismert elõadók hangját, paródiákat elõször a 
Kék Dunában készítettem, majd komolyabban a Danubiusban 
foglalkoztam vele. 2006 tájékán az Ablak zenekarommal játszottunk egy 
városnapon, ahol Ihos József volt a másik fellépõ. Elkezdtünk beszélgetni, 
majd jött egy közös mûsor ötlete. Rengeteg közös fellépésünk volt 
országszerte és a határokon túl is. Innentõl kezdve kezdtem el színpadon is 
a humort mûvelni. 2008 óta pedig önálló zenés mûsorommal járom az 
országot.
Honnan jött a nagy sikerû város himnuszok ötlete?
Elõször 2-3 ilyen ötlet volt meg, talán az Evitából a Don't cry for me. 
Albertirsa volt az elsõ. Balázséknak elõször nem is tetszett, majd egyszer 
mégis betették adásba, és lefagyott az sms- fal, mindenki himnuszt akart a 
saját településének. Szerintem Magyarországon nagyon erõs a 
lokálpatriotizmus, ezért lehetett sikeres a rovat.
Napi szinten reagálsz, odaböksz a celebvilág ismert személyiségeinek. 
Kell a kritika a mai bulvár világnak?
 Egyre durvább a bulvár világ, és rengeteg olyan hír jelenik meg az 
újságokban és mûsorokban, amitõl kinyílik a bicska az emberek zsebében. 
Én feladatomnak tekintem, hogy a dalaimmal képletesen hideg vizet 
öntsek az elkanászodott bulvárhõsök nyakába. Emellett azért szerencsére 
rengeteg más jellegû humoros írásom is megjelenhet az adásokban. 
 Kik voltak a legnagyobb hatással alkotói stílusodra?
 Mindig elõszeretettel tanulmányoztam a magyar humoristák 
munkásságát. Kiemelni senkit nem szeretnék, mindenki más nézõpontot, 
stílust tanított. Szerencsére ma már sokan közülük a baráti körömbe 
tartoznak, így testközelben tanulhatok tõlük.
A könnyedebb mûfaj mellett alkotsz komolyabb stílusban is?
 Igen, írogatok dalokat, de ezeket egyelõre fiókba teszem. Talán egyszer 
eljön az ideje, amikor elõveszem õket. Jelenleg a zenés humort szeretném 
minél jobb szintre emelni.
Tervezed, hogy egyszer haza költözz? 
 Soha nem lehet tudni. Egyelõre a fõváros közelében kell lennem a 
munkáim miatt, és remélhetõleg ez a munka még sokáig fog tartani. 
Vannak távolabbi tervek is, de ezeket még nem tudom, hol próbálom 
majd megvalósítani.

Interjú
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