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Már február elején elkezdtük a készülõdést az 
óvodai Kisfaludy Napokra. Kiírtuk a 
rajzpályázat témáját, és a környezõ falvak 
óvodáiba elküldtük a meghívókat, az ének-, 
versmondó-, rajzversenyekre. A téti óvodások is 

lelkesen készítették a rajzokat, próbálgatták 
énekhangjukat és tanulták a verseket. A 
Kisfaludy Napokra óvodánkból is a legjobbak 
kerülhettek, ezért háziversenyen mérték össze 
tudásukat ének és versmondó kategóriában. 
Elõzõ évekhez hasonlóan idén is szerveztünk 
kiállítást óvodánkban. A gyermekek lelkesen 
hozták el babájukat, illetve szüleik, nagyszüleik 
féltett kincseit. Különleges darabokban is 
gyönyörködhettek a látogatók: porcelán, 

m a g y a r  
n é p v i s e l e t e s  
baba. A kiállítás 
s z í n v o n a l á t  
emelte, hogy 
O l a j  P á l n é  
Aranka néni téti 
Gyémántkoszor
ús babakészítõ 
m e s t e r  
a l k o t á s a i  i s  
l á t h a t ó a k  
voltak: Móra 
F e r e n c  
mesé j ébõ l  a  
Didergõ király 

és 3 egyedi baba.A rajzverseny témája idén a 
Tündérmesék voltak. Több napon át készítették 
a gyermekek a rajzversenyre szánt rajzokat. 
összesen 47 rajz került kiállításra a 
tornateremben, amelyet 10 település ovisai 
készítettek Évrõl-évre a leendõ 1. osztályos 
tanító nénik zsûrizik a rajzokat. Az alkotásokat a 
kidolgozottságuk, a színviláguk, és alkalmazott 
technikák alapján értékelték. Az eredmények: 

XXIII. Kisfaludy Napok az óvodában

Az óvodában a Kisfaludy Napok keretében 
ebben az évben is megrendeztük az énekversenyt. 
Az izgalmat közös énekléssel oldottuk: kicsik-
nagyok, felnõtt-zsûritagok közösen énekeltek. 
Hisz „ A levegõ tele van muzsikával... mindössze 
annyit  kell  tenned, hogy jó mélyeket  
lélegzel.”(Edward Elgar)
A versenyre 7 községbõl 13 kisgyermek nevezett.  
A fellépõ gyerekek nagyon bátran, szépen, és 
tisztán énekelték a népi gyermekdalokat, és 
népdalokat. Ez az igazi kincs! E dalok 
hangterjedelme áll legközelebb az óvodás 
gyermekek hangjához. A verseny nagyon szoros 
volt! A zsûrinek nehéz volt a döntés. Sajnos az 
idén a vidéki versenyzõk vitték el a díjakat, de 
nem csüggedünk, a mi kisgyermekeink is nagyon 
ügyesek voltak. Ezen a délelõttön mindenki 
nyertes lett, a kicsik kiállták a bátorságpróbát! Az 
eredmények: 1. helyezett:  Kõvári Kata (Beled) 2. 
helyezett:  Pingitzer Klaudia (Gyömöre) 3. 
helyezett.  Németh Patrícia (Rábaszentmihály) A 
zsûri különdíját kapta:  Hunyadi Orsolya 
(Rábacsécsény) Zsebedics Pál (Gyömöre) 
Köszönjük a pedagógusoknak, szülõknek a 
felkészítést, és a részvételt. A megmérettetés nem 
csak öncélú, általa megvalósul a múlt értékeinek 
megõrzése és élõ továbbvitele.  A hagyomány 
segíthet megláttatni a közös pontokat és a 
megõrzendõ, maradandó értékeket. Ezért van 
szükség a hagyományõrzõ és teremtõ 
kezdeményezésekre.A versenynap nagy 
izgalommal telt, vártuk a versenyzõket, az 
érdeklõdõ szülõket, nagyszülõket, a zsûritagokat.  
A gyermekek izgalmát a várakozási idõben 
játékkal, színezéssel, rajzolási lehetõséggel 
próbáltuk oldani. A zsûri döntése idején 
megvendégeltük a gyermekeket és kísérõiket. A 
d í j á t adó  óvodánk  szépen  fe ld í sz í t e t t  
tornatermében zajlott. Az óvó nénik kórusa, a 
hagyományokhoz  h íven ,  da lcsokor ra l  
köszöntötte az egybegyûlteket. A helyezett 
kisgyermekek értékes ajándékot kaptak, de senki 
nem távozott üres kézzel. Reméljük, hogy ez a 

I.Helyezett: Szabó Csenge(Gyõrszemere) 
II.Helyezett: Kassai Júlia (Felpéc) III. Helyezett: 
Kovács Levente (Tét) Különdíj: Szûr Janka 
Boglárka (Lovászpatona) Mohácsi Noémi (Tét) 
Gratulálunk az elért helyezésekért! Minden 
kisgyermek büszke lehet alkotására, mert életkora, 
egyénisége, tapasztalata tükrözõdik róla. „Minden 
rajznak meg van a maga szépsége”- a zsûri 
véleménye alapján. Trombitásné Schandl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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hagyomány a következõ években sem szakad meg. Lesznek 
lelkes óvodások, óvó nénik, szülõk, akik vállalják a 
felkészülés fáradtságát, izgalmát. Soósné Drobenák Tímea 

     óvó néni

Immár huszonharmadik alkalommal rendeztük meg a téti 
óvodában a Kisfaludy Napok versenysorozatát. Eleinte 
rajzversenyt hirdettünk különbözõ témákban, azonban mára 
már bõvült a paletta ének és versmondó verseny 
megszervezésével. Az idei évben a versmondó versenyre 17 
csillogó szemû, felkészült kisóvodás érkezett szülõk és 
felkészítõ pedagógusok kíséretében kilenc településrõl. Az 
összeszokott zsûrinek nehéz dolga akadt: a versválasztást, 
versértelmezést ,  szövegtudást ,  kommunikációt ,  
elõadásmódot és még sok egyéb szempontot figyelembe 
véve döntött a produkciókról. A zsûri elnöke kiemelte, hogy a 
témaválasztás a gyermekek életkorának megfelelõ volt, sõt 
testhezálló elõadások is színesítették a versengést. A 
megmérettetés eredményei:  I. helyezés: Skrabán Erik 
(Lovászpatona)II. helyezés: Bohus Kelemen Róza 
(Lovászpatona)III.  helyezés: Szabó-Réti Gábor 
(Gyömöre)Különdíjasok: Goldschmied Kinga (Beled) 
Prikler Vilmos Sándor (Rábacsécsény)Gratulálunk! Így 
születtek a felejthetetlen produkciók, a lélekemelõ percek, 
amikor megállt az idõ, amikor átszólt, átüzent a költõ és író a 
sorokon, amikor éreztük és láttuk, hogyan töprengett a 
medve, milyen íze van a palacsintának, milyen óvodás Nyúl 
Tamás, milyen felelõsségteljes feladat a naposi munka.                                                                                                                               
„Felemelkedik minden szív a népdal madarával, amely 
örökké énekel és nem hal meg soha.” (Hans Christian 
Andersen)        Csébi Melinda óvónéni 
                                                                                                        

Advent Eisenstadtban 

December elején ismét Ausztriában voltunk. Tanulóink 
élményeit olvashatják a következõkben: 
Nyolcadikosként elmondhatom, hogy 5. osztályos korom 
óta egy eisenstadti kirándulást sem hagytam ki. Legfõképpen 
a kisváros hangulatos adventi vására vonzott. Mindig volt 
egy-két apróság, ami megtetszett és nem tudtam neki 
ellenállni. Nagyon sajnálom, hogy ez volt az utolsó 
kirándulásom ezzel a csoporttal. (Gulyás Flóra) Délután fél 
1-kor indultunk Eisenstadtba. Elõször az Eszterházy kastélyt 
néztük meg, ahol Haydn udvari zenészként dolgozott. Utána 
elsétáltunk a belváros régi, barokk stílusú épületei mellett és 
egy templomba is bementünk. Mire odaértünk az adventi 
vásárba, már sötétedett. Megkóstoltam a gyerekpuncsot és a 
sült gesztenyét. Néhány ajándéktárgyat vettem a szüleimnek. 
(Németh Fruzsina) Eltelt újra egy év. Az iskola megint 

szervezett egy utat Eisenstadtba. Kaptam a lehetõségen és 
jelentkeztem. A városnézés után két órát töltöttünk a 
vásárban. Volt ott édesség, enni- és innivaló, szemet 
gyönyörködtetõ karácsonyi ajándékok. Senki sem jött haza 
üres kézzel (Somlai Adél) Elõször az Eszterházy kastélyt 
néztük meg. Ezután egy kis városnézés következett. Egy 
katolikus templomba is bementünk. Lehetett kapni 
kinderpuncsot, forrócsokit, teát, gesztenyét, kalácsot.                                                                                                          
(Németh Noémi).        
 A kirándulást szervezték: Joó Erika és Rendes Róbertné 
tanárnõk
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II. ,,Retro” Óvodás Bál
Ebben az évben is megrendezésre került a most 
már hagyománnyá vált ,,Retro” Óvodás Bál, amit 
február 14-én tartottunk a Kisfaludy Ven-

déglõ
ben. 
I d é n  
i s  
s z é p  
s z á m
m a l  
vettek 
részt,  
közel  
1 2 0  
fõ,  a  
hajnal

ig tartó mulatságon. A talpalávalót Baranyai 
Zoltán, Tóth János és Õri Miklós adták. 
,,Sztárvendégeink” voltak Lehoczkyné Idei Viola 
és Lehoczky Miklós, akik a bécsi keringõvel 

nyitot
t á k  
meg a 
b á l t ,  
m a j d  
vacso
r a  
u t á n  
i s  
tartott
a k  
e g y  
bemu

tatót. A jó hangulatot fokozta Csizmazia Petra és 
Õsze Viktória, akik a vacsora elõtt énekeltek. Még 
egyszer is köszönjük nekik a színvonalas 
elõadást. A bál bevétele a tombolából és a 
belépõjegyekbõl 288.725 forint. Ezt az összeget a 
decemberben megrendezett gyermekszínházi 
elõadás bevételével, ami 147.000 forint volt, az 
óvoda tornatermének korszerûsítésére fordítja az  
Téti Kisfaludy Károly Általános Mûvelõdési 
Központ. Ezúton is szeretnénk megköszönni 
mindenkinek, akik támogatták a Óvodai Szülõi 
Munkaközösség ,,Retro” Óvodás Bálját.          

,A gyermeki élet pedig maga a csoda.” 

Tavasz a tûzoltóknál    
Tavasszal a jó idõ beálltával kezdõdik a versenyre 
való felkészülés a tûzoltó egyesületnél. 
Szeretnénk az elmúlt évek tendenciáját folytatni, 
és egy újabb csapattal indulni a májusi 
tûzoltóversenyen. 2013-ban iskolai csapattal, 
2014-ben felnõtt nõi csapattal, 2015-ben pedig 
senior csapattal gyarapodott egyesületünk. Az 
idén május 16-án Gyõrújbaráton lesz a 
tûzoltóverseny. Bízunk benne, hogy az iskolai fiú 
csapat tavalyi sikeres szerepléséhez hasonlóan, más kategóriákban is jó 
eredményt tudunk elérni.. Az iskolai fiúk jövõre egy kategóriával 
feljebb lépnek, ezért várjuk a 10-14éves korú gyerekek jelentkezését az 
iskolás csapatba, hogy a mostaniakkal együtt gyakorolva sok ismeretet 
elsajátíthassanak. Nyugodtan 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. Bátran keressetek 
bennünket, vagy akár egy számotokra ismerõs tûzoltó egyesületi tagot, 
hogy felvehessük veletek a kapcsolatot!
Tavasszal a kertekben is indulnak a munkák, jön a vágási hulladék 

égetésén-
ek ideje. A 
t ü z e l é s  
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s e  e l õ t t  
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o d a  a  
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k oda pár fontos dologra. Szélben soha ne tüzeljenek, mert bármikor 
változhat a széliránya és az erõssége is. A tüzet éghetõ anyagoktól és a 
gyümölcsfáktól kellõ távolságra gyújtsák meg és ne hagyják soha 
felügyelet nélkül. Amikor végeztek, vízzel locsolják le, majd földdel 
fedjék el a tûz helyét. Arra is célszerû odafigyelni, hogy az elégetni 
kívánt hulladék száraz legyen, és ne egy nagy füstölõt készítsünk a 
környéken lakók bosszúságára.  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. 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 
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A véradásról

„Egy ember soha nem magányos, ha érdekli egy másik 
ember sorsa. Segíteni mindig lehet, mindig lehet egy 
kicsivel többet adni.” (Szepes Mária)
 A tervezett mûtétek elõtt a legtöbb kórházban ma már azt 
ajánlják a betegeknek, hogy minél több rokonukat, 
ismerõsüket vegyék rá véradásra, mert így talán nem kell 
elhalasztani a beavatkozást vérhiány miatt. Egyre 
kevesebb az önkéntes véradó, miközben a kórházakban 
egyre több transzfúziót igénylõ mûtétet végeznek. Sokan 
ma már csak akkor hajlandók vért adni, ha ismerõsüket 
éri baj. Akár névre szólóan is adhatunk vért a 
hozzátartozónknak, de a helyzet megoldása ennél 
bonyolultabb. Elõ szokott fordulni, hogy az elõre 
tervezett mûtétre bejön a beteg, megvan a mûtõ, készen 
állnak az orvosok, de nem tudjuk elkezdeni, mert az 
Országos Vérellátó Szolgálat nem tud elegendõ vért adni. 
A kórházban ezért az utóbbi idõben tényleg azt ajánlják a 
fontos mûtétekre váró betegeknek, hogy küldjék el 
ismerõseiket, családtagjaikat véradásra. Így nagyobb 
esély van rá, hogy a beavatkozást a kitûzött idõben el 
tudják végezni. Ez persze csak egy ajánlás, mert a kórház 
nem mondhatja azt a betegnek, hogy ha nem hoz véradót, 
akkor el fog maradni a mûtétje. Emiatt semmilyen 
hátrány nem érheti. Aki ezt nem tudja megszervezni, a 
kitûzött idõpontban természetesen az is sorra kerül a 
várólistán. Az õ esetükben, fõleg a ritka vércsoportúaknál 
ugyanakkor elõfordulhat, hogy halasztani kell a mûtétet. 
A csúszás általában egy-két nap, de volt már, amikor két 
hetet kellett várni, míg lett megfelelõ vér. Ez fõleg akkor 
jelent problémát, ha a beteg már bejött a kórházba, és 
lélekben felkészült a mûtétre. Mindenkinek nagyon 
rossz, hogy ilyenkor azt kell neki mondani: jöjjön vissza 
késõbb.  Természetesen nem a betegeknek kell magukkal 
vinniük egy zacskóban az ismerõsök által összeadott 
vért. Ennek mára kialakult gyakorlata van, amit irányított 
véradásnak neveznek. A családtagok, barátok elmennek 
vért adni az Országos Vérellátó Szolgálathoz. Ott egy 
formanyomtatványon rendelkezhetnek arról, hogy a vért 
az ismerõsük mûtétjére ajánlják fel. Meg kell adni ehhez 
a beteg nevét, TAJ- számát, vércsoportját és a mûtétet 
végzõ kórház nevét. A vért ezután az Országos Vérellátó 
Szolgálat 1-4 napon belül eljuttatja a megjelölt kórházba. 
Az sem feltétel, hogy megfelelõ vércsoportú vért adjanak 
az ismerõsök. Ilyenkor a leadott vért majd más vagy 
mások kapják meg, a betegnek pedig továbbítanak egy 
egységnyi megfelelõ vércsoportú készítményt. Ha nem 
megy másként, akár mi is támogathatjuk saját magunkat 
vérrel. Ezt hívják autotranszfúziónak. A mûtét elõtt 
leadhatjuk a szükséges mennyiséget, amit a mûtétünkig 
tárolnak. A saját vérnek több elõnye van: nem kell idegen 
vérkészítményt elfogadni, és a mûtét után gyorsabb és 

simább a gyógyulás. Így lényegesen kevesebb a mûtét utáni 
szövõdmény, kevesebb a járulékos a betegség. Az idõleges 
vérhiány problémája az Országos Vérellátó Szolgálat elõtt is 
ismert. Vannak területi egyenlõtlenségek is, de ezeket épp az 
országos vérellátás hivatott kiegyenlíteni. A vérkészletek 
elosztása az Országos Vérellátó Szolgálat dolga, a vér 
begyûjtésében és a véradások szervezésében a Magyar 
Vöröskereszt segít. Ha jobban belegondolunk, a vérrel való 
gazdálkodás nagyon nem egyszerû feladat:   évente átlagosan 670 
000 egység vérkészítményt használnak el; egy véradáson 450 ml 
vért vehetnek le; vért csak 18-65 éves kor közötti emberek 
adhatnak; eszerint több mint 6 millió potenciális véradó van, de 
egy évben csak körülbelül 300 ezren adnak vért; míg a férfiak akár 
egy évben 5-ször is adhatnak vért, a nõk csak maximum 3-szor; a 
nõk menstruáció idején nem adhatnak vért; nem lehet vért adni 
nátha, torokgyulladás, herpesz, alacsony hemoglobinszint esetén, 
kis- és nagy mûtétek után, HIV-fertõzés és egyéb, vérrel átvihetõ 
fertõzések kockázata esetén, vérképzõszervi betegségek vagy 
kezeletlen magas vérnyomás betegség mellett; két teljes véradás 
között minimum 56 napnak kell eltelnie; nyáron kevesebb vért 
adnak, mint az év többi idõszakában; az sem jó, ha egyszerre 
sokan akarnak vért adni akkor, amikor arra nincs igény  amikor 
ugyanis valóban kellene, sok véradó még nem adhat újra vért; a 
vörösvértest-készítmények 35 napig használhatók; 
Magyarországon az A+ vércsoport a leggyakoribb, ebbõl kell a 
legtöbb; egyetlen véradásból három betegen lehet segíteni, mert a 
levett vérbõl plazmakészítmények, vörösvérsejt- és vérlemezke-
koncentrátum készül. Igaz tehát a szlogen: adj vért, és ments meg 
három életet!  A világon mindenütt azonos problémákkal 
küzdenek: nincs elég rendszeres véradó, nehéz ma már az 
embereket rávenni arra, hogy idõt áldozzanak erre a karitatív 
tevékenységre. Amíg Magyarországon volt sorköteles katonaság, 
voltak nagy létszámú állami vállalatok és lelkes szocialista 
brigádok, sokkal könnyebb volt a vérkészlet begyûjtése. Ez a 
rendszer mára teljesen felbomlott. Nem véletlen, hogy a tipikus 
véradó ma is az az általában 50 évnél idõsebb, jellemzõen vidéki 
ember, aki még ebben a rendszerben szocializálódott, és büszke 
arra, hogy sokszoros véradó. Régen még vonzó volt, hogy a 
véradásért májkrémkonzervet, a katonáknak pedig eltávozást 
adtak, vagy nyilvános rendezvényeken sörrel és virslivel 
jutalmazták az embereket. Ma ezzel már aligha lehet bárkit 
becsábítani. Az még nem merült fel, hogy a vérellátó pénzért 
vegyen vért, de néhány évvel ezelõtt már hallani lehetett arról, 
hogy a nyugati határszélen megindult a vérturizmus. A 
gyógyszerek fontos alapanyagául szolgáló vérplazmáért ott 15-20 
eurót adtak. Remélhetõleg az egészségügynek ez az ága soha nem 
is kerül piaci alapokra, és soha nem kell embereknek pénzkereseti 
céllal vért adni. Az uniós szabályok egyébként is tiltják a véradás 
piaci alapokra helyezését, a kórházak legfeljebb az útiköltséget és 
a kiesett idõt téríthetik meg a donoroknak.Ahhoz azonban, hogy a 
jövõben legyen elég vér, új módszerek kellenek. Ha kell, ma már 
„házhoz is mennek" oda, ahol van elég önkéntes, és folyamatosan 
járja a vidéket a véradókamionjuk. Cégekkel is kötöttek 
szerzõdést, amelyek vállalták, hogy egy évben 2-3 alkalommal 
segítenek véradókat verbuválni a dolgozóik közt.  Az utóbbi 
idõben többször is rendeztek retróvéradásokat ingyen sörrel és 
virslivel. Ezzel a 70-es, 80-as évek hangulatát próbálják 
visszahozni annak az 50-60 éves korosztálynak, amelyiknek a 
véradás még közösségi élmény volt.A fiatalokat azonban ezzel 
már aligha lehet megfogni. Tény, hogy míg ma a gyerekek már az 
óvodában megtanulják a szelektív hulladékgyûjtés fontosságát, a 
véradás lényegérõl még keveset hallanak. Az OVSZ ezért azt 
szeretné, ha az egymás iránt érzett felelõsség és önzetlen 
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segítségnyújtás is tanítandó témává válna.  Önös 
érdekek A rideg tapasztalat az, hogy mindenki csak 
akkor érzi át a véradás fontosságát, ha õ maga vagy 
közeli hozzátartozója kerül bajba. Nem véletlen, hogy a 
mûtétekre várók ismerõseit a kórházak könnyebben rá 
tudják venni a véradásra. Az emberek nagy részét nem 
vonzza a véradás általános eszménye, ha viszont 
mindezt egy archoz vagy személyhez tudják kötni, 
jobban megmozdulnak Az ilyen kampányszerû és 
tömeges véradásokat azonban nem mindig szeretik az 
országos vérellátónál. Ahogy fent megírtuk: néha a túl 
sok vérrel nem tudnak mit kezdeni. Amikor viszont 
igazán kellene vér, mondjuk két hét múlva, ezek az aktív 
véradók még nem adhatnak vért  tehát rosszul 
gazdálkodtak az amúgy is szûkös kapacitásokkal. A 
k a m p á n y o k  v i s z o n t  s e g í t h e t n e k  a  t é m a  
népszerûsítésében és a véradási kedv fokozásában. Az 
OVSZ-nél azt szeretnék elérni, hogy akinek a 
hozzátartozója vért kapott, érezze, hogy ezt egy másik 
ember önfeláldozása tette lehetõvé, és köszönetül, 
viszonzásként vért adnának a közösségnek, egy másik, 
ismeretlen, rászoruló embernek. Tét városának 
egészséges lakóit várjuk a legközelebbi véradásunkra, 
mely 2015. õszén várható.    Vargáné Bandi Mária

Tájékoztató
Téti Polgárõr Egyesület 2014.-évi 

munkájáról
Egyesületünk 2014-es évben 49 aktív taggal 348 
alkalommal 1028 óra szolgálatot teljesített és 11.180 
km-t tett meg járõrszolgálat során. Az egyesület 
eredményes és hatékony mûködésének köszönhetõ, 
hogy 2014-es évben a korábbi évekhez képest még több 
kérés érkezett a lakosság részérõl az egyesületi vezetõk 
felé, hogy távollétükben házasságkötések, nyaralások, 
temetések, ill. különbözõ rendezvények ideje alatt 
vigyázzunk házaikra, értékeikre. A rendszeres és 
különbözõ idõpontokban történõ járõrözéseknek 
köszönhetõ, hogy 2014-es évben, nem nõtt az éjszakai a 
betörések, ill. a különbözõ bûnözések száma Tét 
városában. Egyesületünk tagjainak szabadideje ahogy 
csak engedte, az elmúlt iskolaidõszakban továbbra is 
biztosította reggelente 07:00-tól 08:00-ig a Gyõri úton 
elhelyezkedõ gyalogátkelõhelynél, a gyerekek és a 
gyalogosok balesetmentes áthaladását a zebrán 
forgalom leállítással, 148 alkalommal. A 2014-es évben 
is több nagyobb rendezvényt is biztosítottunk 
Pl.:Majorette bált, Zenekari bált, Megyei Tûzoltó 
versenyt 9 fõvel és 4 fõ ifjú polgárõrrel. A Városnapot 23 
fõvel 13.00-tól 05.00-ig, ebbõl 3 fõ ifjú polgárõr is jelen 
volt, akik 13:00-tól 18:00-ig segédkeztek a 
biztosításban. Ide hozzá kell tenni, hogy a korábbi 
évekhez hasonlóan a rendezõség meg volt elégedve a 
polgárõrök magaviseletével, és szervezettségével. 
Egyesületünk Együttmûködési megállapodást kötött az 
United Way Kisalföld alapítvánnyal, amelyben a két fél 
megállapodott abban, hogy az United Way Kisalföld 
alapítvány által mûködtetett GY-M-S Megyei Civil 
Információs Centrum Tájékoztatást nyújt az általa kínált 
s z o l g á l t a t á s o k r ó l ,  i l l e t v e  a z  E g y e s ü l e t  
bevonhatóságának körülményeirõl és részleteirõl. 

Továbbá együttmûködési megállapodást kötöttünk a Lukács 
Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzõ Iskola és 
kollégiummal. Ez az együttmûködési megállapodás azt foglalja 
magába, hogy a  Lukács Sándor középiskolába tanuló téti diákok 
jelentkezhetnek a Téti Polgárõr Egyesületnél, hogy szeretnék 
ledolgozni a kötelezõ 50 óra közmunkát, amit az egyesületi 
vezetõ aláírásával, és a kiadott feladat elvégzésének 
leellenõrzésével beírásával igazol a tanuló munkafüzetébe, amit 
az iskola rendszeresen ellenõriz. A 2014-es évben egyesületünket 
továbbra is pályázatokból, vállalkozók támogatásaiból és 
magánszemélyek adományaikból tartottuk fenn. Az év elején GY-
M-S Megyei Polgárõr Szövetségtõl, és az Országos Polgárõr 
Szövetségtõl a polgárõr igazolványok után vissza nem térítendõ 
támogatást kaptunk. Támogatási pályázatot adtunk be a Megyei 
Polgárõr Szövetséghez, ahol szintén nyertünk. A Gy-M-S Megyei 
Polgárõr Szövetség a Téti Polgárõr Egyesületet beléptette a „ 250 
x 100 biztonság” programba, és ezáltal kaptunk az Országos 
Polgárõr Szövetségtõl vissza nem térítendõ támogatást. Tét Város 
Önkormányzatától 450.000 Ft támogatást kaptunk. Pályázatot 
adtunk be a Hankook Tire Magyarország Kft.-hez amelyen 
nyertünk 1 garnitúra téli és 1 garnitúra nyári gumiabroncsot. 
Pályázatot adtunk be az Országos Informatikai Programirodához, 
ahol szintén nyertünk 1 db használt számítógépet Windows 7, 64 
bit operációs rendszerrel telepítve, 1 db 20”-os  új Led monitort új 
billentyûzettel és új egérrel. További támogatóink: Baresz 
autósbolt és szerviz javításokkal, és kisebb alkatrészekkel 
támogatott bennünket, Pedró Pékség, Butrinti Pékség, Döner 
Faloda , Paár Imre  Kulcsmásoló,  Tibold Barnabás és Tóth László 
egész évben saját költségre, és saját gépkocsival járõrözött , 
Kovács Zoltánné könyvelés, Novák Péter téti gumiszerviz, Kiss 
Tamás és családja Tétszentkút, Kiss Ferenc Tét Széchenyi u, Lang 
Ferenc Tét Kisfaludy u, Czifrik Sarolta, Papp Rudolfné, Dr. 
Kukorreli László, Szabó Ferenc , Hegedüsné Sopf  Beáta , Szabó 
Ferenc, Kóczán Imre ,Szabó Dorián, Nagy Anna, Soós Dénesné,  
Szalai Katalin, Nagy Árpádné Fõ út, Kováts Zsuzsanna ,Id. 
Bognár László,Bõsze Irén
2013-as évi személyjövedelem adó 1%-ból befolyt összeg: 
95.595 Ft. A Téti Polgárõr Egyesület, a kapott támogatások, 
adományok, pályázatok egy nagyobb részét, az egyesület 
fenntartásához elengedhetetlenül fontos üzemanyagköltségre, 
egyenruhák vásárlására, felszerelésekre, kisebb részét pedig 
adminisztrációs eszközökre fordítottuk. A Téti Polgárõr 
Egyesület nagy tisztelettel megköszöni mindazoknak a 
támogatását, akik adományaikkal, 2013-as évi személyjövedelem 
adó 1%-val, vagy valamilyen más formában támogatták, 
segítették az egyesület hatékony és eredményes munkáját.
Célunk továbbra is a lakosság biztonságérzetének javítása, a 
polgárõrség és lakosság közötti jó viszony erõsítése. 'Szem 
mozgalom' létrehozása, „Egy iskola egy polgárõr” program 
létrehozása, ifjú és felnõtt polgárõr tagok toborzása. Szívesen 
állunk továbbra is rendelkezéseikre, hogy vigyázzunk házaikra, 
értékeikre esküvõk, temetések, és egyéb rendezvények 
alkalmával. Tisztelettel kérjük, hogy aki teheti, segítse 
szervezetünk hatékony és eredményes mûködését, hisz még több 
t á m o g a t á s s a l  t ö b b e t  t u d u n k  j á r õ r ö z n i .  A T é t i  
Takarékszövetkezetnél vezetett :59800091-10013144 
számlaszámra várjuk az adományokat. Adószám:18539855-1-08 
E l é r h e t õ s é g e i n k :  a m e l y e k  a  n a p  2 4  ó r á j á b a n  
hívható:0620/3877776 vagy 0620/3391727 Email :  

 Web cím: www.tetipolgarorseg.mp5.eu
  Kránicz Ferenc elnök
polgarortet@gmail.com
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Figyelem!!!
A Téti Polgárõr Egyesület felvételt hirdet 
nõi / férfi jelentkezõk  részére, akik szívesen 
belépnének az egyesület aktív vagy pártoló 
tagjai közé. Elvárás aktív tagok részére:18 év 
f e l e t t i  é l e t k o r , p é l d a  é r t é k û  
m a g a t a r t á s , b ü n t e t l e n  e l õ é l e t , m i n .  
szakmunkás bizonyítvány,havi min. 2 
szolgálatra való hajlamosság, éves tagdíj 
megfizetése. Ha ez a hirdetés felkeltette a 
figyelmét, és tartozni szeretne egy összetartó 
-Tét város közbiztonságáért tevékenykedõ- 
csapathoz,  kérjük hívja az alábbi 
telefonszámok egyikét:
Kránicz Ferenc 0620/3877776- vagy 
Mohácsi Gábor0620/3391729     

Ez történt velünk 2014-ben
Az ,,ÉLETET AZ ÉVEKNEK” Nyugdíjasklub ebben az 

évben is sok színes és tartalmas 
programon vett részt!Mostanra 
n a g y o n  j ó  k i s  c s a p a t  
kovácsolódott össze, mindig 
nagyon jól érezzük magunkat 
együtt! Jókat beszélgetünk, 
mesélünk, játszunk, vendéget 
hívunk. Az eltervezetteken 
k í v ü l  s o k  v á r a t l a n  

tevékenységben is részünk lehetett. Mindjárt év elején 
Gyõrben a Rómer Flóris Mûvészeti Múzeumban egy 
tárlatlátogatáson vettünk részt. A távlatvezetõ nagyon 
sok anekdotát, érdekességet is elmondott az érdeklõdõ 
figyelmes hallgatóságnak. Az Eszterházy Palotában 
kiállított ,,TITKOS GYÛJTEMÉNY” csodálatos 
festményei elvarázsolták mind a 16 résztvevõt. 
Gyönyörû élményekkel teli délelõtt volt. A PANNON 
Nyugdíjas szövetség szervezte nyugdíjas bálon 12-en 
roptuk, igencsak jól szórakoztunk a nyugdíjasoknak 
megálmodott délutánon 15-21 óráig a KRISTÁLY 
Étteremben. Farsangkor fergeteges bulit tartottunk. 
Finom sütiket, italokat hoztunk, - mókáztunk egész 
délután. 6-an jelmezt is öltöttünk. A nagyszerû, vidám 
zenét ezúttal is Tóth János szolgáltatta! Sokat táncoltunk, 
énekeltünk  még János is megdicsért,  jó a kórus  mondta. 
A mókás farsang után vendéget hívtunk, akivel szintén 
kellemes délutánt tölthettünk el. Hámor Vilmos újságíró 
lelket simogató, szívet megérintõ, kacagtató 
történetekkel örvendeztetett meg minket és a meghívott 
vendégeket! A ,,Bókhálót a szívre” címû elõadáson jókat 
derültünk. Már hagyomány, hogy minden tavasszal 
várják a Mesélõ Nagyikat az óvodában. Nagy szeretettel, 
lelkesedéssel mentünk, sokat meséltünk, jókat 
játszottunk a gyerekekkel. Körjátékot, bújós játékokat! 
Kölcsönösen jól éreztük magunkat! Szintén hagyomány 
már, hogy viszonzásul az ovisok anyák-napján versekkel, 
dalokkal, maguk készítette ajándékokkal kedveskednek 
nekünk. Nyár elején Bácsán a Richter Gedeon 
Gyógyszergyár szervezésében egy egészségnapon 

vettünk részt. A köszöntõk után érdekes és megszívlelendõ, 
ismeretterjesztõ rövid elõadásokat hallhattunk. A városi RETRO 
Gyereknap szervezéséhez is örömmel csatlakoztunk! Sikeréhez 
süteményekkel, szörppel, arcfestéssel járultunk hozzá. Nyár 
közepén a városnap elõtt rétes-lázban égett a tagság. Sor került 
Harcsás Judit ,,Réteskönyv” címû könyvének bemutatójára. Bár 
õ személyesen nem tudott eljönni, ,,csak” a társszerzõ a rétes sütõ 
Ilike /Kovács Lászlóné/ - akit aztán a Városnapon csapatával 14 
kg lisztbõl sütött rétest. Ha nem tudtuk, akkor megtanultuk a rétes 
készítés tudományát. A belevaló gyümölcsöket  cseresznyét, 
meggyet, almát, ribizlit, káposztát  a mi klubunk szállította. 
Rengeteg gyûjt össze!Ugyancsak nyáron  a klubból 14-en 
felejthetetlen kiránduláson voltunk Nagyatádon és környékén, 
valamint Horvátországban. Gyönyörû helyeken jártunk, 
borkóstolón is voltunk. Augusztus 28-án reggel Gödöllõre 
kirándult a klub tagsága. Az elsõ meglepetés akkor ért, amikor a 
buszsofõrünk idegenvezetõvé változott és kellemes budapesti 
városnézésre invitált bennünket. Majd a gyönyörû, csodálatos 
gödöllõi királyi kastélyban is lelkes idegenvezetõt kaptunk, aki 
sok érdekességet elmesélt. Csakúgy, mint a Szent István 
Egyetemen, ahol a mezõgazdaság fejlõdéstörténetét bemutató 
kiállításon sok, új ismeretekkel gyarapodtunk. Meglátogattuk a 
gyönyörû máriabesenyõi templomot is, ahol bejárhattunk az 
altemplomtól a kolostorig szinte minden zugot. Ebben az évben is 
köszöntötték az iskolások a város szépkorú lakóit, ami nagyon 
jólesett! Utána mi is megünnepeltük az Idõsek Napját. 
Ugyancsak októberben ,, Ó azok a hatvanas évek” címmel 
tartottak tárlatvezetést Gyõrben a Múzeumban  valamint 
elõadást, az akkori életvitelrõl, szokásokról, ételekrõl amelybõl 
kóstoltunk is na és twisztelni is megtanultunk! Szuper volt! Az 
,,ÉLETET AZ ÉVEKNEK” NYUGDÍJAS SZÖVETSÉG a 25. 
éves jubileumi ünnepségét a zeneakadémián tartotta, amelyre 
lehetõségünk volt elmenni, hiszen a téti Nyugdíjas klub is 
alapítója volt a Szövetségnek 25 évvel ezelõtt. A záróünnepségen 
és koncerten 4-en képviseltük a klubot. Klubunk segítõkészsége 
nemcsak a városnapon mutatkozott meg, hanem akkor is, amikor 
kifestették a katolikus temetõ ravatalozóját. Aki tudott mindenki 
eljött takarítani a hívó szóra! Együtt örültünk munkánk 
eredményének akkor is, amikor a dísztökökbõl hangulatos 
kompozíciót készítettünk, valamint adventi koszorút a helyére. 
Karácsony elõtt az ovisok ajándékozták meg a klubot 
karácsonyváró mûsorukkal. Gyönyörû énekekkel, versekkel 
köszöntöttek, gyertyát gyújtottak és együtt énekeltük a 
karácsonyi énekeket. Cserébe mi is megajándékoztuk õket egy 
csillaggal és megvendégeltük süteménnyel, teával. 
Természetesen a klubtagok is kaptak csekélyke ajándékot. Sajnos 
ebben az évben is fogyatkozott a klub létszáma. Elvesztettünk két 
klubtagot  Balázs Lászlónét Ilike nénit és Csapó Irént. 
Mindketten nagyon hiányoznak és szeretettel gondolunk rájuk. 
Szerencsére bõvült is a létszámunk és sokan megtalálnak, akik 
szívesen jönnek a közösségbe a saját gyönyörûségükre és nem 
tartják kötelezettségnek a programokon való részvételt. 
Köszönjük, hogy az Önkormányzat ebben az évben is támogatott 
bennünket, segítette létezésünket. Igyekszünk jó programokkal a 
város lakosságát is bevonva, a tartalmas és tevékeny idõskor 
elõsegíteni!
,, Fogjunk össze, fogadjuk meg,
  Búsak nem leszünk,
  Akkor sem, ha néha, néha, 
  Könnyes a szemünk. Jó példát mutatunk .
  Hiszen lát az ifjúság,
  Arcunkról ragyogjon rájuk. 

  Béke és boldogság!”        Giczi Sándorné Klubvezetõ
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Tisztelt Tétiek!
A 2014-es év - habár fellépéseink számában laza év volt-, a 
felkészülésekben mégis sok munkát adott dalkörünknek. A 
felkéréseknek, és a saját szervezésû esteknek 
köszönhetõen az elõadások igazán változatosra sikerültek. 
Az új népdalok, nóták, sanzonok, operett betétdalok, a tánc 
betanulása megannyi kihívást jelentett számunkra, 
úgymint tanítónknak Hajnal Nikolettnek is.
A 2014-es év tevékenységei, fellépései:
Május 11 -én tartottuk a "Kereszt Kálmán Dalest" -et, 
melyre a környezõ települések közül meghívtuk a 
Bezerédj Kórust Ménfõcsanakról, a Gyõrszemerei Ihaj-
Csuhaj néptánc csoportot, a Szili Linkószer citerazenekart. 

Ké t  t ehe t séges  he ly i  f i a t a l  t ovább  emel t e  
megemlékezésünk színvonalát: Karikás Anna és Holbok 
Ferenc ritkán hallható népdalokat adtak elõ. A városnap 
rendezvényei közül, a fellépõk ellátását biztosító fõzésben 
vettünk részt, ahol vörösboros pörkölt készült a 
kondérunkban. A városnapon tartott elõadásunkban 
törekedtünk az ismert népdalok, nóták elõadására, a 
hangulat minél magasabb szinten tartása érdekében. 
Felkérésre részt vettünk az augusztus 20 -i ünnepségen, 
melyen a megemlékezéshez méltó dalokat adtunk elõ. 
Október 4 -re, Rábapatonára mentünk, az Eõry Endre 
Dalestre. A 18 meghívott fellépõ közül, az egyik 
legszínvonalasabb elõadás volt a miénk. Részt vettünk az 
október 23 -i megemlékezésen, ahol koszorút helyeztünk 
el tiszteletünk jeléül. November 8 -ra Rábacsécsénybe 
voltunk hivatalosak dalkörtalálkozóra. A résztvevõ 4 
dalkör igazán emlékezetes mûsorral készült, a közösen 
énekelt kánon, felejthetetlen élményt nyújtott 
mindannyiunknak. November 9 -én tartottuk 
megalakulásunk évfordulója alkalmából, a VIII. Önálló 
Estünket. A dalkör, és az egyéni elõadások mellett hallható 
volt a KKÁI énekkara, Karikás Anna és Holbok Ferenc 
tiszta éneke. A dalkör tagjaiból alakult alkalmi tánccsoport 
által elõadott táncok sikerét, a sok taps mutatta. December 
elején, a dalkör férfi tagjai meghívást kaptak Csornára, egy 
népdalblokk elõadására. Év végén a már hagyományosnak 
mondható Adventi koncertet tartottuk. Elõször az 

evangélikus-, majd a következõ héten a katolikus templomban, 
a karácsony hangulatához illõ dalokat adtunk elõ. Az önálló 
estrõl, és a katolikus templomban tartott adventi koncertrõl 
videó felvétel készült, melyet a Rábaközi Televízió a helyi 
adásban le is adott, illetve többször ismételt. A televízió 
felkérésére, több saját szervezésû estünkre, fellépésünkre 
hívjuk meg a média riporterét, hogy még szélesebb körben 
ismerhessék meg dalkörünket, elõadásainkat. A 2015 -ös évben 
tervezett saját rendezésû programjaink: Április 18 - Kereszt 
Kálmán Dalest (hagyományoknak megfelelõen meghívott 
dalkörökkel), December 15 - Önálló est (egyéni elõadókkal, 
meglepetésekkel) Szeretnénk, ha Önök közül minél többen 
részt vennének ezeken az esteken, kérjük tapsoljanak nekünk. A 
szórakozást, kikapcsolódást garantáljuk, mellyel a 
mindennapok szürkeségébõl kizökkenthetik magukat, és 
feltöltõdést kaphatnak a további munkához.
Megkérem Önöket látogassák meg honlapunkat, ahol 
naprakész információkat kaphatnak életünkrõl, fellépéseinkrõl, 
sikereinkrõl. Megtalálhatják ugyanitt a szerepléseinkrõl 
készített fényképeket, videókat, írásos anyagokat. 

Tisztelettel:Lakatos 
          György

Http://hajnalcsillagdalkor.webnode.hu/

Nemcsak szívünkben….

…egyre  gyarapodó ,  bõvü lõ  
emlékezõ iratainkban, tárgyi 
értékeink összegyûjtésében is él 
múltunk gazdag hagyománya, 
történései, kulturális szokásai, 
látható valóságként megõrizve. 
Köszönhetõen Hagyományõrzõ 
Egyesületünk lelkes tagjainak, 
városunkat múltjával együtt szeretõ 

lakóinak, kik töretlen aktivitással segítik értékmegõrzõ  
értékteremtõ célkitûzéseinket. Több mint egy évtizede ennek 
szellemében bõvült folyamatosan Múzeumunk bemutató 
tára, ahol helyet kaptak Tét nevét öregbítõ „Csárdás” 
tánccsoport relikviái is. A tánccsoport volt vezetõje, Dr. Kiss 
László ajándékaként egy impozáns vitrinben került 
elhelyezésre a sok szép emléktárgy. A csoport történetének 
megírója, diaképes bemutatója Kiss Lászlóné ny. tanárnõ 
volt.  A „Kisfaludy gyûjtemény” átkerülésével sok emlékirat, 
oklevél, iskolai, egyházi kiadvány, inaslevél, használati tárgy, 
ipartörténeti anyag, stb. elhelyezése bõségesen ad lehetõséget 
az idõnkénti átrendezésre. Az állandó kiállítási anyag mellett 
szeretnénk lehetõséget adni az idõszaki kiállításoknak is. 
Szerencsénkre  tagságunk, pártoló barátaink nagylelkû, 
folyamatos segítségének, adakozó kedvének köszönhetõen az 
elhelyezéseket illetõen a tárlat vezetõje a bõség zavarával 
küzdhet. Egyre gyarapodik az emlékek írásos bemutatása. 
Csak néhány az utóbbiakból: Nagy Ildikó: Amirõl az 
anyakönyvek mesélnek Kiss Lászlóné: Ürgehegy Lakói 
Kováts Zsuzsanna: A Bokodi órásdinasztia története Az 
elkészült emlékezõ írások a Hagyományõrzõ Füzetekben 
olvashatók. Megjelent a III. kötet, melyben Szentkút, 
Háborús emlékek, Halipuszta, Debrecen utca története 
találhatók. Mindhárom füzetbõl van még néhány példány. A 
következõ, IV. Füzetünkhöz is készen van visszaemlékezõ 
anyagunk, melyet szeretnénk még ebben az évben  az 
anyagiak függvényében  megjelentetni. Örömmel 
tapasztaljuk, hogy tagságunk sora új, lelkes támogatókkal 
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bõvül; s egyre több fiatal érdeklõdését sikerül 
felkelteni. Lehetõséget a Kisfaludy Napokra kiírt 
pályázatok meghirdetésével,  kiadványaink 
bemutatásával, megemlékezések aktív részvételével 
kínálunk. A „Szép kiejtési” verseny résztvevõi idén is 
igen értékes könyvjutalomban részesültek egyik 
alapító tagunk, Kováts Sándorné ny. könyvelõ 
ajándékaként. A legjobb pályázatot író tanulók 
munkái folyamatosan megjelennek kiadványainkban 
is. Köszönet, Kováts Zsuzsanna, Lappints Árpádné és 
Szabó Hajnalka tanárnõknek a fiatalok felkészítésért. 
Közelgõ kiállításainkkal, az I. és II. világháború téti 
ismert és névtelen hõseire, elszenvedõire is 
szeretnénk emlékezni, hogy minél teljesebb, minél 
hitelesebb történelmi kép éljen fiataljainkban, 
látogatóinkban. Ehhez kérem minden lelkes téti 
Barátunk segítségét: ha van olyan tárgy, pl. 
levelezõlap, fénykép, stb., mely a katona elõdök 
életéhez kapcsolódott, szíveskedjenek  a kiállítás 
idejére  kölcsönadni. Az eddigi és most megjelent III. 
Hagyományõrzõ Füzetünket õszinte szeretettel 
ajánlom minden kedves tétinek, olvassák örömmel, 
érintse meg szívüket a múlt néha keserû, néha 
fényesebb pillanata. Köszönök minden eddigi és 
jövõbeli segítséget, érdeklõdést, köszönöm, hogy 
ilyen sokan kifejezik szépen fejlõdõ kisvárosunk 
múltja  jelene  jövõje iránti szeretetüket.
 Dr. Brandhuber Ferencné a Hagyományõrzõ 

Egyesület  Elnöke

Adventi programsorozat 2014
Tavalyi évben megrendezésre került a decemberi 
adventi programsorozat. Mind a négy hétvégén színes 
programmal vártuk városunk lakóit.
Elsõ hétvége: 2014. november 30. A Városháza elõtt 
a helyi segítõkész lakosokkal közösen elkészítettük a 

város adventi 
k o s z o r ú j á t .  
A l a p j a  
s z a l m a b á l a  
volt, amit Vida 
L á s z l ó t ó l  
kaptunk, erre 
fenyõágakat  
A c k e r m a n n  
I m r e  
b i z to s í t o t t a  

számunkra, a gyertyákat szimbolizáló kuglikat 
Molnár Sándor kádármester ajánlotta fel. A koszorút 
Pápayné Gyöngyösi Léna virágkötõ ötlete alapján 
készítettük el és az általa hozott díszekkel tettük 
szebbé. Langné Balázs Ilona felajánlotta, a 
múzeumban lévõ Mária és József alakokat, az  Óvodai 
Szülõi Munkaközösség tagjai pedig forró italokkal 
kedveskedtek mindenkinek, aki segített és kilátogatott 
a rendezvényre. Az elsõ gyertya meggyújtása elõtt, 
Bella Violetta református lelkésznõ adventi 
gondolatait hallgathattuk meg, ezután Czifrik Sarolta 
és Nagypálné Vékási Márta felkészítésével a 
katolikus hittanosok adták elõ mûsorukat. Délután a 
Téti Ifjúsági Fúvószenekar adventi koncertje zajlott az 
evangélikus templomban.

Második hétvége: 2014. december 07. A rossz idõjárás miatt, a 
második adventi hétvégét a 
Mûvelõdési házban rendeztük 
meg. Az elõadás Kántor Antal 
katolikus kanonok adventi 
gondolataival kezdõdött. Ezt 
követõen Szabó Hajnalka 
tanárnõ vezetésével az iskolai 
színjátszó szakkör adventi- 
illetve mikulásváró mûsorát 
láthatta a közönség. Az 
e l õ a d á s s a l  e g y b e k ö t v e  
gyújtották meg a tanulók az 

adventi koszorú második gyertyáját. Az est befejezéseként, a 
gyerekek nagy örömére ellátogatott hozzánk a Mikulás, aki a 
szaloncukrok mellett, a kanonok úr által felajánlott édességeket is 
szétosztotta kicsik és nagyok között. Harmadik hétvége: 2014. 
december 14. A hétvége elsõ programja a Hajnalcsillag Dalkör 

elõadása volt az evangélikus 
templomban. A délutánt az 
Ó v o d a i  S z ü l õ i  
M u n k a k ö z ö s s é g  
h a g y o m á n y o s a n  
m e g r e n d e z e t t  
gyermekszínházi elõadás 
kezdte, ami a jótékonysági 
süti- és forróital árusítás 
mellett, kézmûves vásárral 
bõvült. A vásárlók a Fódiné 

Csizmadia Gyöngyi által készített házikó alakú adománydobozba 
dobhatták be felajánlásaikat. A forróitalt a kistérségi fabódéban 
kínálhattuk, amit hangulatosan kivilágítottuk.  Segítségünkre volt a 
forró italok kínálásában Lang Ferenc és Majsa Tímea. A vásár alatt 
ünnepre hangoló térzene szólt a Debrecen utcában mindenki örömére. 
A Holle Anyó Színház elõadása után, átvonultunk a városháza elé, 
ahol Vladika Zsófia és az általa felkészített hittanosok karácsonyváró 
gondolatait és mûsorát láthattuk a harmadik gyertya meggyújtásával 
együtt. Negyedik hétvége: 2014. december 19. és 21. A Kisfaludy 

Károly Általános Iskola 6. 
osztályos tanulói Lappints 
Árpádné és Gulyásné Nagy 
Á g o t a  t a n á r n õ k  
felkészítésével, délelõtt az 
iskola diákjai, délután pedig a 
város lakói elõtt adták elõ 
karácsonyi mûsorukat. A 
mûsor után az alsó tagozatos 
tanulók az iskolában készített 
díszeikkel feldíszíthették a 

Városháza elõtt álló karácsonyfát, valamint az Idõsek Napközis 
Otthona saját készítésû fa karácsonyfadíszei is csinosabbá tették a 
fenyõt.  Az utolsó hétvégén délelõtt a Hajnalcsillag Dalkör énekelt 
a katolikus templomban. Délután a Téti Ifjúsági Fúvószenekar a 
hagyománnyá vált karácsonyi koncertjét ebben az évben is telt házzal 
hallgathatták meg a jelenlévõk. Ezután, a Városháza elõtt Békési 
Sándor baptista lelkész adventi gondolatait hallhattuk, majd Makkos 
Dávid a Téti Ifjúsági Fúvószenekar tagja karácsonyi dalokat játszott 
hangszerén. Az adventi programsorozatot az utolsó gyertya 
meggyújtása zárta le. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik valamilyen formában támogatták munkánkat, 
valamint segítették ennek a programsorozatnak a létrejöttét, hogy 
együtt ünnepelhessünk.
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Életem mérlege
Téten a Petõfi utca egyik takaros kis házában születtem 1922. 
július 26-án. Kisebb-nagyobb megszakításokkal itt is éltem 
2011. december 3-ig. Az idõ múlása, az idõs kor, az 
egyedüllét miatt nem akartam rokonaim terhére lenni, ezért 
úgy döntöttem, hogy Gyõrújbarátra az Idõsek otthonába 
költözöm, ahol gondomat viselik. A Szülõföldem címû téti 
újság szerkesztõsége lehetõvé tette számomra, hogy leírjam 
röviden hosszú életem történetét. Egészségügyi 
pályafutásomat szakképzetlenként kezdtem. Több 
elsõsegélynyújtó tanfolyamot végeztem. A téti körzeti orvos, 
aki egyben fogorvos is volt, Dr. Sej Lászlónak hívták, 
megkért, hogy legyek segítségére az iskolafogászat 
lebonyolításában. A sikeres kezdés miatt több éven keresztül 
végeztem ezt a tevékenységet, annál is inkább, mivel az 
orvos ragaszkodott a munkámhoz. Innentõl kezdve már 
tudtam, hogy az Isten engem egészségügyi pályára 
irányított. Egészségügyi szakiskolát végeztem Budapesten 
az Erkel utcában. Az iskola befejezése után a gyõri 
csecsemõosztályra kerültem ápolónak. Amikor Téten 
megszervezték a bölcsõdét, kérésre hazajöttem és vezetõ 
állásba kerültem. Pályafutásom egyre felfelé irányuló 
tendenciát mutatott. Fekete Andrásné fõápoló kérésére a 
Gyõri Egészségügyi Szakiskolába mentem, hogy oktatóként 
is kipróbáljam magamat. A sikeres egy év után Tatabányára 
helyeztek, szintén oktatónak. Életem legszebb évei voltak 

ezek. Beteg csecsemõk ápolását tanítottam. Itt is maradtam 
nyugdíjazásomig, 3 oklevéllel: csecsemõgondozó, 
gyermekápoló, felnõttápoló. Munkám jutalmául az 
„Egészségügy kiváló dolgozója” címet viselhetem. 
Nyugdíjazásom után hazaköltöztem Tétre a szülõi házba. 
Gondoztam anyámat, a lakást, a kertet, nagyon szerettem és 
szeretem a virágokat. Nyugdíjasként Dr. Tóth Gábor 
fogorvosnál is dolgoztam. Amíg tudtam, mindig elmentem a 
templomba, evangélikus vagyok, Isten hívõ. Amikor 
templomba mentem, mindig a legszebb ruháimból 
választottam. Hála Istennek, 93 évesen is szeretem a 
tisztaságot és a szépet. Régebben Drobináné Klárival 
többször is elmentem a Hagyományõrzõ Egyesület 
elõadásaira, szívesen hallgattam a régi történeteket. Amikor 
egyedüllétemben elszomorodom, telefonhoz nyúlok. Akikre 
mindig számíthatok: öcsém Nándi, aki Budapesten él, 
testvérem gyermekei Edit és István. Edit Németországban él, 
de idõnként hazalátogat és elsõ útja hozzám vezet. István 
látogat legtöbbet, õ Téten lakik. Õk azok, akik bearanyozzák 
szürke hétköznapjaimat. Köszönöm, hogy törõdnek velem. 

Köszönöm új otthonom  vezetõségének és dolgozóinak 
munkáját. Szeretem szülõvárosomat Tétet, amíg erõm, 
egészségem és lehetõségem lesz hazalátogatok. Itt is szeretnék 
megpihenni szüleim mellett az evangélikus temetõben. Nekem 
már a tegnap történelem, a ma ajándék, a holnap rejtély.

         Tét, 2015. február   Tóth Margit

Búcsú városunk legidõsebb tagjától Lidi 
nénitõl

2015. január 28-án hajnalban aludt el örökre Lidi néni, 
pontosan a 104.  születésnapján. 
De ki is volt Õ és minek köszönhette hosszú életét?
Lidi néni született Kozma Lídia 1911. január 28-án 
Kismórichidán. Hatan voltak testvérek ,két fiú, Sándor és 
József, valamint négy lány. Lidi néni volt a legfiatalabb.Korán 
elkezdett dolgozni,már 14 évesen Gyõrben egy jómódú 
családnál szolgált. Innét haza kellett jönnie ,mert édesanyja 
megbetegedett és sajnos meg is halt 85 évesen. Édesapja már 
korábban 65 évesen hagyta itt Õket. Otthon segédkezett 
testvéreinek, majd a harmincas évek elején férjhez ment Szabó 
Jenõhöz. Gyõrben a Darányi rakparton laktak. 1937-ben 
született fia Sándor. A II. világháborúban  lebombázták 
házukat és akkor fiával hazajött  Ferencházára testvéréhez 
Erzsihez. A háború nemcsak a házát vitte el, hanem 1943-ban 
férjét is elvesztette, aki a Donnál harcolt és Debrecenben lett 
eltemetve. A háború után jött Tétre, itt tudott elhelyezkedni. 
Purgliéknál majd Krausz Saroltánál segített a háztartási 
munkában. Az ötvenes évek elején a Rendõrõrsön dolgozott 
szakácsnõként. Török Miklós bácsiéknál lakott albérletben. 

1957-ben a kórházban folytatta a munkát. Elõször 
takarítónõként dolgozott, majd késõbb Rákosiné Erzsike 
közben járására a konyhára került. 1971-ben innét ment 
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nyugdíjba. Közben 1969-ben a Fõ utcából a Szabadság 
utcába költözött, 1972-tõl lakott a Kossuth u. 39-ben. 
Fiát egyedül nevelte, nem ment férjhez többé. 
Nyugdíjasként sem tudott pihenni,Brandhuber doktor 
úréknál segédkezett. Éltetõ ereje a munka volt, sohasem 
ült tétlenül. Még idõs korában is mindig talált valami 
elfoglaltságot. Mikor nagy beteg lett, menye Ilonka 
néni és unokája Zoli ápolták nagy szeretettel. Életének 
utolsó percéig mellette voltak és unokája karjai között 
halt meg. Rövid életrajza is mutatja,hogy sohasem 
hagyta el magát ,a munka volt az éltetõ ereje. Unokája 
mesélte, hogy amikor a nyugdíját megkapta, szégyellte 
magát és azt mondta,hogy nem érdemlem meg, mert 
nem dolgoztam meg érte. Szorgalmas munkás 
élete,helytállása, a család iránti szeretete példa lehet 
számunkra.  Sok szeretet te l  búcsúzunk az 
Önkormányzat és a Képviselõ testület nevében Lidi 
nénitõl, hozzátartozóinak megnyugvást és hosszú 
s z e r e t e t b e n  t ö l t ö t t  é v e k e t  k í v á n u n k .  

  A képviselõk nevében: Czifrik Sarolta

Csillag volt,
mert szívbõl szeretett,

S mi úgy szerettük
ahogy lehetett.

Elment tõlünk, 
mint lenyugvó nap,
De szívünkben él,

És örökké ott marad.

Séta a Marcal-parton
Ez nem Nevada vagy Egyiptom homok-és kõsivatagja. 
A Tétet Rábaszentmihállyal összekötõ hídnál hajtunk le 
a partra, nem messze arra a helyre, ahol régen a gulya 
gázolt a vízbe inni és hûsölni. Látjuk, hogy itt minden él! 
Már ismerõsen köszöntjük a híd környékén úszkáló 
hattyúpárt. Egy ideig az ártérben gyalogolunk, aztán 
felmegyünk a töltésre. Itt is szélcsend van, mindenhol, 
és nyugalom. Lenézünk a folyóra; milyen gyorsan 
szalad! Gyalogolunk, élvezzük a levegõt. A látóhatár 
végén Rábaszentmiklósnál a Nap már nyugovóra 
készül, kezdi színesíteni az eget. Felettünk kormorán 
pár húz el. Az irányuk keresztezi a folyót. Gyalogolunk 
tovább, a megtett kilométereket a vízmérték oszlopok 
távolságán mérjük. De mi jobbról ez a riadalom? A 
bokrosban piheni készülõ fácánokat riasztottunk fel. 
Sajnáljuk. Nagy ricsajjal röpülnek el. Sétálunk tovább. 
Azt az almafát keressük a parton amelynek „vad” 
almájából a nyáron oly hûsítõ falatokat ehettük. Sajnos 
nem találjuk. A környékén faritkítást végeztek  ennek 
eshetett áldozatul. Mikor jobbra nézünk, õzike családot 
pillantunk meg a kukoricásnál. Megállunk, õk is 
mozdulatlanok lesznek, de hamar észlelnek bennünket 
és a távolba szökkennek. De mi ez a riadalom a vízben? 
Vadkacsák ricsaja hallatszik hozzánk. Eszünkbe juttatja 
a folyóvíz pici, csendes öbleit, ahol nyáron vízibolhák, 
vízipókok és más, apró állatkák tömegeit láttuk 
nyüzsögni. De figyelem! Az égbolton újabb vándorok 

tûnnek fel. Már 
szürkül, de úgy 
gondoljuk, szürke 
gémek lehetnek. 
Szintén egy pár, 
irányuk, akár a 
kormoránoké. A 
lombosabb fákon 
verebek tömege 
nyugtalankodik. 
Mindég van egy 
közülük, amelyik 
n e m  t u d  

nyugodtan megülni, felröppen és ilyenkor a többi is követi. A fák 
közelében csipkebokrok. Jövõre itt fogunk szedni! Vastag fák tövét 
látjuk körberágva. Azt hittük, „rossz emberek” próbálták kivágni. 
De a nyolcadiknál, tizediknél bizony rájövünk, hogy hódok 
nyomait látjuk. 
Mikor indulunk vissza a hídhoz, és hátranézünk, az égbolt a 
reneszánsz festmények minden színében ragyog. Mire az 
autónkhoz érünk az égbolt is átfestette pompáját: Tiepoló pirostól / 
M. Proust után /a pomeji vörös színeiben játszva készül az 
éjszakába. A Marcal-parton sétáltunk decemberben és januárban. 
S z e r e t e m  e z t  a  v i d é k e t !  A  s z ü l õ f ö l d e m .  

      T-TI H László

Az örökifjú sportoló, Bénes Antal 
köszöntése 

Tisztelt örökifjú Sportoló, kedves Tóni Bácsi! 
Mikor legutóbb találkoztunk, boldogan újságoltad, hogy 
hamarosan 85 éves leszel. Megjegyeztem a dátumot. Február 18-a  
a születésnapod, szeretettel köszöntünk. Mi már évtizedek óta 

i smer jük 
egymást .  
T a m á s  
f i a d d a l  
majdnem 
egy idõsek 
vagyunk, 
R o b i t  
tanítottam
.  G á b o r  
ö c s é m  

munkatársad volt az Autójavító KTSZ ben. Ódákat zengett szakmai 
tudásodról, arról, hogy mindent megtettél azért, hogy átadd a 
fiataloknak a tudást, megszerettesd a szakmát.  A család és a munka 
mellett a másik nagy szerelmed a sport, a labdarúgás. Játékosa 
voltál a Spartacus Sportegyesületnek. Majd edzõ és sportvezetõ 
lettél. Szívvel-lélekkel végezted a munkát, mindent megtettél a 
sikerért. Maximalista voltál magaddal szemben is, és ugyanezt 
követelted meg a játékosoktól. Éveken át játszottál az öregfiúk 
csapatában, melynek megszervezése is a Te nevedhez fûzõdik. 
Temperamentumos játékod ámulatba ejtette csapattársaidat és az 
ellenfeleket is. Csak a gyõzelem volt számodra elfogadható, 
veszíteni nagyon nehezen tudtál. Ezt én is igazolhatom. Férjem is 
játszott az öregfiúk csapatában. Jó volt Veled találkozni, egy-egy 
mérkõzés után. Ha egy csapatban játszottatok és nyertetek, 
dicsérted Robi játékát, cseleit. Más volt a helyzet, ha ellenfélként 
állt a pályán. Hát  akkor a dicsérõ szavak elmaradtak. Tisztelt 
Örökifjú Tóni Bácsi! Nagyon sokan szeretnek, tisztelnek Téged. A 
hívó szóra eljöttek egykori játékostársaid.” Tóni bácsi nagyon sokat 
tett a sportért”  mondták. Papp Sanyi kapásból mondta a dátumot: 
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Február 28-án és 
március 1-én került 
megrendezésre a nagy 
sikerû „Téti Sokoró 
F c  u t á n p ó t l á s  
t o r n a ” . A , H a l á s z  
Attila és Bencsik 
Zoltán szervezte két 
napos torna alatt 280 
g y e r m e k  l é p e t t  
p á l y á r a .  N é g y  
k o r o s z t á l y  k i s  
sportolói küzdöttek a 
gyõzelemér t ,  bár  
ebben az életkorban a 
legfontosabb még 
n e m  a z  
e r e d m é n y e s s é g ,  
hanem a mozgás, a 
s p o r t  
megszerettetése. A 
mérkõzések közti 
szüneteket a téti  
majorettek fellépése 
te t te  izgalmassá,  
valamint az U6-os 
korosztály ovisai is 
b e m u t a t h a t t á k  
foc i tudásuka t .  A 
jótékonysági süti  
v á s á r  k e r e t é b e n  

A Téti Sokoró Fc felnõtt és ifjúsági 
csapatának tavaszi sorsolása a megyei II. 

osztályban. 
Jöjjön, és buzdítsuk együtt csapatunkat!!!

          2015.03.08 15:00  TÉT- FC TÁP 
          2015.03.14 15:00 PÉR LSE-TÉT
          2015.03.22 15:00 TÉT- RÁBAPORDÁNY KSK
          2015.03.29 16:00 GYÕRÚJBARÁT SE- TÉT
          2015.04.05 16:00 TÉT- TÖLTÉSTAVA SE
          2015.04.12 17:00 ABDA SC-TÉT
          2015.04.19 17:00 TÉT- KUNSZIGET SE
          2015.04.26 17:00 TÉT- BÖRCS KSE
          2015.05.03 17:00 CSIKVÁND SE- TÉT
          2015.05.10 17:00 TÉT-EGYED KSE
          2015.05.17 17:00 KAJÁRPÉC - TÉT
          2015.05.24 17:00 TÉT- GYÕRSZENTIVÁN SE
          2015.05.30 17:00 PANNONHALMA SE- TÉT
          2015.06.07 17:00 TÉT- GYÕRÚJFALU SE
          2015.06.14 17:00 KÓNY SE- TÉT

Nagy sikerû utánpótlás torna Téten

1930. február 18  tudom Tóni Bácsi születésnapja. Kedves 
Tóni Bácsi! 85. születésnapodra, tiszteletedre szerveztük a 

labdarúgó házibajnokságot, melybõl szeretnénk hagyományt 
teremteni. Példaként állítunk a mai fiatalok elé. A sport, a 
mozgás megõrzi a fiatalságot. Tisztelt Ünnepelt! A 85 perces 
focival és Reményik Sándor Csendes csodák címû versével 
köszöntünk: „Tedd a kezed a szívedre, / Hallgasd, figyeld, 
hogy mit dobog, / Ez a finom kis kalapálás / Nem a 
legcsodálatosabb dolog?” 
E jeles napon még nagyon hosszú ideig tartó „finom kis 
k a l a p á l á s t ”  k í v á n u n k  N e k e d !             

    Rendes Róbertné

85985  F t  gyû l t  
össze, amibõl edzõ 
pó ló t  kapnak  a  
gyermekek. 
 K ö s z ö n j ü k  a  
támogatást : Tét 
V á r o s  
Önkormányzatának, 
a Pedró Pékségnek, 
a Demo-Alcu Kft- 
n e k  , A  S p o r t  
Büfének ,  é s  az  
Árvarázsnak!

Köszönet
Köszönjük Bánfi Lajos polgármester úrnak, hogy a nap 24 
óráját a város és a városhoz tartozó lakosságának szenteli. 
Rövid idõ alatt látványos eredmények tanúi lehetünk pl.: 
útviszonyok javítása, Kisfaludy, Debrecen utca, Mûv. ház 
kijavítása, szoc. munkások alkalmazása. Az ürgehegyiek 
külön is köszönik, hogy törõdik velük. Közlekedhetnek 
autóbusszal, dolgozhatnak, felszámolja az ott lévõ illegális 
szeméttelepeket megfigyelõ kamerák segítségével. Cserébe 
azt várja a lakosságtól, hogy a szelektív szigeteket és a 
tárolóedényeket rendeltetésszerûen használják és tiszteljék 
mások munkáját. További sikereket, erõt, egészséget 
k í v á n u n k  n e k i  é s  m u n k a t á r s a i n a k .        

            Egy téti
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Pedró Pékség mintaboltba eladó-pénztáros munkatársat 
felveszünk:

Az Ön feladata: a vásárlók precíz és udvarias kiszolgálása, gyors és pontos 
pénztári munkavégzés,árufeltöltés, az üzlet rendezettségének folyamatos 
biztosítása

Amit kínálunk: igényes, szép munkakörnyezet, teljesítményösztönzõ 
jövedelem, cafeteria, útiköltség térítés

hosszú távú, biztos munkahely
Jelentkezni lehet: e-mailben: info@pedropekseg.hu
telefonon: 30/6437520, hétköznap 8 és 16 óra között

Szülõföldem  Téti Híradó 2015.1
Kiadja: Tét Város Önkormányzata

(9100 Tét, Fõ utca 88.)
Lapszerkesztés:
Lappints Levente

Makkos Evelin
Katona Szabolcs
Szerkesztõség:

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

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

1400 példányban 
 Nyomdai munkák: Palatia Nyomda, Gyõr 

Tisztelt Téti lakosok!
A pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások rendszere 2015. március 1-jétõl  
jelentõs mértékben átalakult. A Szociális 
Törvény változása miatt a települési 
önkormányzatoknak 2015. február 28-ig  
teljesen új szociális rendeletet kellett 
alkotnia. Megszûnt az önkormányzatnál a 
lakásfenntartási támogatás, méltányossági 
közgyógyellátás, és a méltányossági ápolási 
díj. Az önkormányzat adhat települési 
támogatás címen  lakhatáshoz, rendkívüli 
élethelyzethez pénzbeli vagy természetbeni 
támogatást. 2015 március 1-tõl új ellátási 
forma városunkban, hogy születéssel 
kapcsolatos úgynevezett „kelengye” 
települési támogatás is bekerült a helyi 
rendeletbe, ezzel is ösztönözve a fiatalokat a 
gyermekvállalásra. A gyermek születése után 
60 napon belül lehet igényelni a „kelengye” 
u t a l v á n y t  ( n e m  p é n z b e n ,  h a n e m  
természetbeni támogatásként kaphatják a 
szülõk). Az Önkormányzat biztosít 
még:fûtési szezonhoz kapcsolódó települési 
támogatást és temetési települési támogatást. 
A járási hivatalhoz kerülõ ellátások: a 
foglalkoztatást helyettesítõ támogatás, 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás (  régi rendszeres szoc. segélyben 
részesültek) Ezen kívül a járási hivatalok 
állapítják meg az idõskorúak járadékát, 
ápolási díjat (emelt, és kiemelt ápolási díj), 
közgyógyellátást ( alanyi és normatív 
formák), és az egészségügyi szolgáltatásra 
való jogosultságot. A kérelem benyújtásával 
kapcsolatos információkról mindkét helyen 
felvilágosítást kaphatnak.  Kérem kísérjék 
figyelemmel Tét Város honlapját, ahol 
minden hasznos információt megtalálnak az 
önkormányzat ügyeivel kapcsolatosan.

               Baranyai Zoltánné

" T é t e n  
83-as fõút 
m e l l e t t  
é p ü l õ  
társasház
- b a n  
ü z l e t e k ,  
l a k á s o k  
4,5 mFt-
t ó l  
megvásár
o lhatók .  
T é g l a  
építés, 15 
c m  
hõszigetel
é s ,  A +  

energiaosztály, fûtéskész állapot, erkély vagy terasz, parkos udvar, 
zárt udvari kocsibeálló. Kedvezményes hitellehetõség, szocpol 
kedvezmény Vállalkozásoknak (2,5%-os növekedési hitel) pl. 10 
mFt-10 évre~84 eFt/hó, magánszemélyeknek (kamattámogatott 
építési hitel) pl.10 mFt- 15 évre ~ 78 eFt/hó+ szocpol. Lehetõség 
É r d e k l õ d é s :  T é t i  I n g a t l a n i r o d a              

                   +36-30-710-1483  www.tetiingatlan.hu
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