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2005 decemberében 
jubileumi évet hirdetett a 

30 éves fennállását 
ünneplõ Téti Ifjúsági 
Fúvószenekar, mely 

ünnepségsorozat 
záróakkordja Tét várossá 

avatásának V. 
évfordulójára 

meghirdetett Nemzetközi 
Fúvósfesztivál volt, 

augusztus 25-26-27-én.

Elsõ alkalommal egy civil szervezet vállalta fel a városavató évfordulójának megszervezését, teljes anyagi finanszírozását! A 
zenekar saját bevételei mellett 4 nyertes pályázat  köztük egy 120 oldalas - biztosította az anyagi hátteret. A programokról kábel 
TV-bõl, gyönyörû szórólapokról, plakátokról mindenki értesülhetett. A program változatosságát lovasok, motorosok, sportolók, 
amatõr együttesek, sztárvendégek biztosították. Ezúton mondok köszönetet a fesztivál minden közremûködõjének, 
résztvevõjének, segítõjének és támogatójának. A meghívó utolsó teljes oldalán a fõbb szponzorok nevei megtalálhatók. A 
rendezvény lebonyolítóinak névsora a „Szülõföldem” terjedelmét is meghaladná. Mi munka van egy ilyen nagyszabású 
rendezvény mögött? - csak az tudja, aki ebben részt vállalt. Életemben több ezer kulturális és közösségi rendezvényen 
közremûködtem, - ezért merem állítani, - hogy ennek lebonyolítását egy rendezvényiroda tizenmillió forintért vállalná csak el, de 
akkor sem lenne ilyen jól szervezett, családias, mint amilyenre ez sikerült. Minden résztvevõ és támogató az idejével, tudásával, 
munkájával, vagy anyagiakkal segített, de néhány ember nevét mindenképpen szeretném külön is megemlíteni. 
- Tóth Árpád, Karai Antal nagykõrösi gazdát látta vendégül „kocsistul-lovastul”. 9 ló, 3 lovász elszállásolása, etetése 3 napon 
keresztül, nem húsz fillér. Emlékezetes lovasbemutatót tartottak, éjszakába nyúlóan lovagoltatták a gyermekeket.
- Külföldi vendégek elszállásolása sem egyszerû. Pl. Trombitás Sándornak nem volt elegendõ a saját 4 gyermeke, még adait is 
vállalt. Az ezer éves Szent István-i (nem gyurcsányi) Intelmek szellemében befogadta az idegeneket, ezzel nem szegényedett, 
hanem gazdagodott, s 3 nap alatt az idegen baráttá vált.
- Baranyai Lajos évek óta a bor-sátor, - verseny szervezõje, rendezõje. Egész családja, rokonai, ismerõsei segítik 2 napon keresztül 
abban, hogy mindenki jól érezze magát a bornegyedben. Jó szolgálatot tesz a kányahegyi és ürgehegyi boros gazdák 
összetartásával. 
- Sima Károly 1600 italjegy beváltásával támogatta a rendezvényt. Tessék számolni!- mi pénz az.
- Hatalmas munkát végeztek az önkormányzat fizikai dolgozói: szállítás, pakolás.
- Végezetül a vezér, a pályázó, a fõszervezõ, a szponzorszerzõ,(a szponzorok valamennyien B.L barátai, tisztelõi) a mindenes Bánfi 
Lajos nevét említem meg. Fél évet dolgozott idõt, pénzt, fáradságot nem kímélve a rendezvény megvalósulásán. Remélem, nem 
sértek meg senkit, de Bánfi Lajos Téten csak egy van. Mai egoista világunkban az ilyen közösségeknek élõ, de népszerûséget nem 
hajhászó ember olyan ritka, mint a fehér holló. Becsüljük meg! Ne higgyék, hogy ennek az egy rendezvénynek a megszervezéséért 
mondom ezt. Sokan vagyunk, akik tudjuk, ismerjük sokoldalú segítõkészségét.
 Méltó befejezése volt ez a fesztivál a 30 éves zenekar jubileumi évének. Pénteken jó hangulatú, önálló mûsorral felléptek az 
együttes régi, lelkes tagjai, akik 10-15-25 év után vették ismét kézbe hangszert. Ketten még hangszert is vásároltak maguknak! 
Szombaton felvonult a „Kis” zenekar is, majd este nyolc óra elõtt a „három generáció”- zsúfolásig megtöltve az óriási színpadot -, 
soha nem látott tömeg elõtt, parádés hangulatban muzsikált! Beérett 30 év termése. Micsoda különleges érzés, amikor egy szülõ 
együtt muzsikálhat saját gyermekével? Ezt érezhette meg Soós Anikó, aki Ádám és Martin fiával, az alapító tag Holbok Ferenc 
Viola lányával léphetett színpadra. Hány hallgatója, nézõje, élvezõje volt ennek a fantasztikus tûzijátékkal, Gramy-bállal záródó 
napnak, azt csak saccolni lehet. Támpontként annyit: a mesterszakácsokat felvonultató árnyas fák alatti konyha-negyedben 3 ezer 
adag étel készült, de kevésnek bizonyult. A fesztivál közremûködõirõl el lehet mondani - akár hangszerrel, labdával vagy lóval 
bánnak, - hogy közösségben gondolkodnak, cselekszenek, s vágyuk az: többé lenni önmaguknál, fölébe kerekedni korlátaiknak. 
Ami nem valósulhat meg egyénenként, az létrejöhet a közösségekben. A közösség az egyénbõl egyén felettit, az „én”- bõl „mi”-t 
varázsol.

 Legyen ez máskor is így!
Steszli Tibor

karnagy

F f fókuszban a ergeteges esztivál
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A lengyel cserkészet reprezentációs zenekarának meghívására 9 napot töltött a Téti Ifjúsági Fúvószenekar Lengyelországban a 
Mazuri- tavaknál, 8 km-re a civilizált világtól, egy erdõ közepén. Az uniejowi zenekar egy integrációs pályázat elnyerésével látott 
vendégül bennünket. 1998 nyarán egy estére volt vendégünk ez a zenekar. Egy Gyõr melletti táborban éheztek (!) már több napja, amikor 
kérésre Tétre érkeztek, ahol végre jól lakhattak, ihattak, szórakozhattak zenekarunkkal. Emlékezetes találkozás volt, ezt nem felejtették el 
a lengyel zenekar vezetõi. Azóta többször hívtak bennünket, de régebben lekötött programok miatt eddig nem tudtunk elmenni hozzájuk.

Az okartowoi cserkésztábor félig készen siralmasan nézett ki, ezt többen fel is használták teljes összeomlásukra. Mobiltelefont 
ragadtak, s rögtön hazatelefonáltak elsírva bánatuk. Hívták volna az anyut, hogy vigye õket azonnal haza, de hogy hol talál meg 
bennünket, azt nem tudták elmondani, mert a morzsákat az 1200 km-es úton elfelejtették szórogatni. A körülményeket meglátva a 2 
buszsofõr - az aláírt 9 napos szolgáltatás helyett - eljátszotta a nagyurat. Sátor helyett elvonultak egy panzióba, s magunkra hagytak 
bennünket 5 napra. (Isten nem ver bottal! Hazafelé jövet tolmácsunk kiváló alkudozása ellenére is 210.000.- Ft-ra bírságolta õket a 
rendõrség.) Egy fogmosásért, fürdésért, étkezésért kb. 600-700 métert kellett megtenni az erdei úton, portengeren keresztül, sorba 
vonulva. Ez távolról nézve olyan hatást kelthetett volna,  ha nem erdõben vagyunk-, mint amikor gyermekkoromban hajtották haza a 

o marhacsordát. A sátornak kiváló a klímaberendezése, +50 és +10 C között szabályozza a Jóisten, mi ebbe nem avatkozhattunk bele. Kár, 
hogy a cserkészet nálunk csak keveseknek adatik meg. Szigorú szabályai vannak, nem egy mai liberális találmány! Érdekes, hogy míg a 
felnõttek társadalmában létezik a büntetés (pénz, börtön stb. fogalma), addig a gyerektársadalomban ez nem megengedhetõ. Mindenki 
azt csinálhat, amit akar, úgysem lesz következménye.(Csendesen megkérdezem: nem lesz ebbõl késõbb baj?) A cserkészet valláserkölcsi 
alapon mûködik, ember- és természettiszteletre nevel, fegyelemre tanít. Jó volt látni, ahogy az idõsebbek a kicsiket segítették, tapsaikkal 
bíztatták, az ötletes játékaikat, dalaikat. Õk tartották a kicsinyek szólampróbáit is. Bár csak nálunk is így lenne!- mondtam sok mindenre. 
Ébresztõ, reggeli torna, pontos menetrend jellemezte napjaikat. (a huszonévesekét is!)
Mi is igyekeztünk megfelelni a követelményeknek: vasárnap meneteléses zenés ébresztõvel leptük meg õket, s reggeli tornát is 
csináltunk. Kiderült: vasárnap nincs reggeli torna.
A cserkésztáborokra jellemzõ, hogy mindenki annyiszor megy ételért, ahányszor csak akar. Kevés volt a pazarlás. 30 éve mondom: a 
pazarlás (étel, víz stb.) etikátlan a szegényekkel és a jövõ generációkkal szemben. Nem volt bolt, chips, kóla: a mi gyerekeink - az 
itthonitól eltérõen - hihetetlen jó étvággyal ettek, pedig a rántott húson kívül minden szokatlan, „lengyeles” volt. Mindenki elégedett volt 
az edények tisztaságával, ugyanis mindenki maga mosogatott! A tábor tele volt alkotókedvvel, ötlettel, meglepetésekkel, vidámsággal.
A szakmai program is változatos volt:

- zászlófelvonás (Tiszteletünkre a magyar zászlót is 
felvonták. Külön le is vonták, mert táborzáró elõtt már 
hazajöttünk a szerbiai út miatt.)
- közös éneklés a tábortûznél
- Beatles dalra szövegírás
-  Lengyel, magyar dalok (Az a szép.., Vörös bort ittam...,) 

himnuszok tanulása,
- nagysikerû tánctanulás (a következõ zenészbál 

polonézzel indul)
- az Ikrek majorette- tanfolyamot tartottak a vendéglátó 

csoportnak
- közös koncertek, mûsorok a lengyel zenekarral és 

majorette- csoporttal: a táborban, Uniejow és Orzysz 
városában

- emlékezetes cserkészavatáson estünk át
Nem csak munka: fürdés, vitorlázás, hajókázás, kirándulás, 
orgonakoncert tette felejthetetlenné ott töltött napjainkat. (Az 
orgona fújtatójának új motorját egy soha nem hallott gyõri cég 
készítette!)
Sajnálattal kellett megállapítani, hogy Magyarországon 
hiányzik a nyári törõdés a gyerekekkel, fiatalokkal, pedig az egész társadalom számára hasznos lenne. Megtapasztaltuk, hogy kényelem, 
számítógép, tv, pláza nélkül is van élhetõ világ. Bebizonyosodott: nem a tárgyak, a körülmények teszik az embert boldoggá, hanem a 
másik ember. 10-15 éves gyerekek nyelvtudás nélkül, a nézés, a kézzel-lábbal kommunikálással, egymás nevének megjegyzésével, 
néhány lengyel- magyar szó megtanulásával közel kerülhettek egymáshoz. ( Lengyel származású tolmácsunk úgy jött feleségnek 
Magyarországra, hogy magyarul egy szót sem tudott.) A magyarok a német és angol tudásukkal integrálódtak, éjszaka is! Ez a tábor a 
legjobb, legmaradandóbb élményt nyújtó volt az elmúlt 30 évben. Pedig voltak emlékezetes táborok: Gyenesdiás, Sellye, 
Brennbergbánya. Ez a tábor sírástól- sírásig tartott. Sajnos, a honlapunkra csak riasztó képek kerültek fel, s nem azok a pillanatok, amikor 
a két zenekar tagjai egymás nyakába borulva, a meghatottságtól sírva búcsúztak el egymástól.

Lengyelországi élményeink „i” betûjére a pontot egy varsói benzinkút étterménél tették fel. Az étterem ablakának párkányára, a 
szegélykövekre leültek gyermekeink enni, a bõséges úti-csomagból. Kijött a nyelveket nem beszélõ étterem tulajdonosa, vagy 
alkalmazottja, s mondott valamit lengyelül. Már-már menekülésre vettük a dolgot, mert rontjuk az étterem renoméját. Ezután vele jött egy 
angolul beszélõ úriember, s arra kért bennünket menjünk be az étterembe, adnak evõeszközöket, poharakat, ott együk meg a kajánkat. A 
világ más tájain elzavartak volna, itt behívtak bennünket. Tolmácsunkkal elmondattuk a köszönõ szavakat, átadtuk a zenekar jubileumi 
CD-jét, s elénekeltük a táborban tanult Bravó kezdetû dalt. A hölgy sírva fakadt örömében. Már megint a sírás!
Kérdezhetné valaki: no de ennyi sírásért érdemes Lengyelországba menni? IGEN!
Téten 30 fiatal megismerhette a lengyel történelem és kultúra egy kis szeletét. Fiataljaink a ma oly divatos virtuális kapcsolatok helyett, 
„kézzel fogható” barátokra leltek. Megtapasztalhatták a két nép közötti ezer éves jó viszonyt és a régi közmondás valódi tartalmát: 

„Lengyel, magyar két jó barát,
Együtt harcol, s issza borát!”

Steszli Tibor
karnagy
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Tisztelt Téti Polgárok!
Köszönöm a bizalmat, hogy ismét megválasztottak a város polgármesterének. Hiszem azt, akik nem rám adták a 
voksukat, Õk is jót akartak, Tét fejlõdését tartották fontosnak, csak éppen egy másik úton haladva.

Elnézést kérek mindazoktól, akik úgy érzik megtévesztettem õket azzal, hogy kijelentettem, nem indulok ismét. 
Komolyan gondoltam, nyugdíjba készültem. Augusztusban azonban nagyon sokan kerestek meg azzal a kéréssel, hogy 
induljak el újra a választásokon. A felkérések, a képviselõ-testületünk és az ellenem indult negatív kampány hatására 
döntöttem el augusztus 23.-án, hogy ismét vállalom a megmérettetést.

Továbbra is célom, hogy a képviselõ-testülettel egyetértésben minden erõnkkel azon legyünk, hogy városunk fejlõdjön, 
növekedjen, az itt élõk érezzék jól magukat. 
Összefogásra van szükség, mert azt mindannyian érezzük és tudjuk, hogy a következõ évek még nehezebbek lesznek, 
mint az eddigiek voltak. Még el sem kezdõdött a 2007. év költségvetés koncepciójának összeállítása, tervezése már is 
közölték, hogy az önkormányzatok részére korábban biztosított összeget 40 milliárd Ft-tal csökkenteni fogják. Ehhez 
járul még az is, hogy a közüzemi árak növekedését sem kompenzálják, amivel további milliókat vonnak el az 
önkormányzatoktól.
Az Európai Uniótól beharangozott hatalmas összegek sem a kisebb településeken vagy kistérségekben fognak 
megjelenni, ha egyáltalán a finanszírozás feltételeinek az ország meg tud felelni, hanem a kormányzati 
nagyberuházásokra fogják költeni. Ezért szükséges lesz minden értekezleten, fórumon ott lenni, minden kapcsolatot 
megmozdítani azért, hogy legalább azok a beruházások, amelyekre már megígérték a forrást, tényleg ide kerüljenek, 
megvalósulhassanak.
Az iskola bõvítésére immár 5 éve van kidolgozott pályázatunk, a kiviteli tervekkel együtt.
Ígéretünk van a mûvelõdési ház megvalósítására.
A kistérségi központok a településük fejlesztésére a Regionális Fejlesztési Tanács tervei szerint kiemelten pályázhatnak.
Ebbe a körbe férhet bele a befektetés ösztönzõ pályázatunk, amelybõl inkubátorházat, közmûvesített területet tudunk 
kialakítani. 
Fel kellene újítanunk az I. számú orvosi rendelõt és fizikoterápiát, és vannak még utak és járdák, amelyek felújításra 
várnak. Évek óta visszatérõ gond a csapadékvíz elvezetése, az árkok rendbe tétele. Nagyon sok pályázati pénz kell, hogy a 
terveink megvalósulhassanak, de vallom, hogy merész elképzelés és terv nélkül csak egy helyben állnánk és 
sajnálhatnánk, hogy pályázás hiányában elszalasztottuk a lehetõségeket.

Több mint egy hét telt el a helyi választások óta. 
Sajnos a felkorbácsolt kedélyek nem csillapodnak, névtelen levelek és feljelentgetések borzolják a polgárok idegeit. 
Higgyék el, ez nem vezet sehova. A gyûlölködés kioltja a tetteket, a rágalmazás a kezdeményezõ készséget. Most, amikor 
minden erõre szükség lenne ez a negatív magatartás csak rombol. Nem hiszem, hogy ez vinné elõbbre a város fejlõdését, 
nem hiszem, hogy a tétiek többsége ezt akarja.
Tisztelettel:

Szabó Ferenc

Köszönet az ismételt 
bizalomért

Ú g y  g o n d o l j u k ,  h o g y  s z e m é l y e s  
bemutatkozásra nincs szükségünk, hiszen itt 
születtünk, itt éltük le eddigi életünket és 
minden ide köt bennünket. 
Nagy tisztelettel szeretnénk megköszönni azt, 
hogy több cikluson keresztül ránk szavaztak. 
Bízunk benne, hogy a jövõben azoknak is 
megelégedésére tudunk dolgozni, akik nem 
ránk tették voksukat. Ígérjük, hogy a 
következõ négy évben is a város érdekeit 
tartjuk szem elõtt, tõlünk telhetõen - a 
lehetõségek szerint,- Tét, a polgárok, a 
fejlõdés érdekében kívánunk tevékenykedni.
Tisztelettel: 

Ackermann László és Lang Ferenc 
képviselõk

2006. november 4-én, (szombaton) 16 órakor 
Orbán István festményeibõl nyílik kiállítás!

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Múzeumi hírek

A téti Önkormányzat frekventált helyen
 építési telkeket értékesít. 

December 31-ig a telekárból jelentõs
 ENGEDMÉNYT

 ad a 35 év alatti fiatalok részére. 
Érdeklõdni lehet: 96/461-193
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Képviselõ voltam nyolc évig!
Szeretném megköszönni Tét város lakóinak a bizalmát, hogy 
szavazataikkal hozzájárultak ahhoz, hogy két ciklusban a képviselõ 
testület tagja lehettem.
Többen érdeklõdtek, hogy a mostani választáson miért nem 
indultam. A családi körülményeim és az elfoglaltságom miatt nem 
tudom tovább vállalni ezt a tisztséget.
A nyolc év alatt igyekeztem a lakosság elvárásainak megfelelni, és, 
ahol tudtam segítettem. Ha visszaemlékezünk a nyolc év elõtti Tétre, 
azt tapasztalhatjuk, hogy nagy változás történt ez alatt az idõ alatt. 
Legjelentõsebb esemény, hogy 2001-ben városi rangot kaptunk, ez 
az ami lehetõséget adott a további fejlõdéshez. Több intézménnyel 
lettünk gazdagabbak, pl.: Kistérségi Társulás, Gyermekjóléti 
Szolgálat, Okmányiroda, Földhivatal, Múzeum, Sportöltözõ és 
legutóbb a Kistérségi Rendõrállomás átadására került sor. 
Az önkormányzati kezelésben lévõ utcák és utak rendbetétele is nagy 
összeget emésztett fel. Mindehhez pályázatokat adtunk be, aminek 
segítségével sikerült megvalósítani. Természetesen voltak olyan 
pályázatok, amelyeket elutasítottak, ilyen volt az új Mûvelõdési 
Házra beadott pályázat, de minden évben újból próbálkoztunk, talán 
a közeljövõben sikerül. Az iskola pályázata is elfogadásra került, 
csak az anyagi támogatás maradt el az állam részérõl, így ez most 
függõben van.
A város fejlõdését mutatja, hogy a nyolc év alatt új utca is épült, a 
Szent István utca.
Közelmúltban, a temetõben véletlenül fültanúja voltam egy 
beszélgetésnek, ami egy Tétrõl régen elköltözött család tagjai között 
zajlott. Örömmel megállapították, hogy mennyit fejlõdött 
településünk az elmúlt években, ami ma nagy ritkaság. Jól estek a 
dicsérõ szavak, hiszen ennek én is részese voltam.
A fejlõdéshez a lakosság is nagy segítséget adott, ezt mutatja az az 
összefogás, amivel a katolikus templom és plébánia megszépült és 
most ugyanez történik az evangélikus templom felújításánál.
Ezek adhatnak példát a továbbiakban, hiszen kritizálni sokkal 
könnyebb, mint tenni valamit. 
Törvényességrõl, erkölcsrõl pedig az beszéljen, aki annak 
megfelelõen él. A képviselõ a város elsõ emberei között van, példát 
kell mutatnia úgy a közéletben, mint a magánéletben.
Köszönöm a polgármester úrnak és képviselõ társaimnak az együtt 
töltött nyolc évet!
Az újból megválasztott polgármester úrnak és a képviselõ testületnek 
sok sikert és eredményes tevékeny éveket kívánok. A város lakóinak 
még egyszer köszönöm a bizalmat, jó egészséget, sok örömöt 
családjaik körében és egy szépen fejlõdõ, virágos várost kívánok

Tisztelettel: Czifrik Sarolta

Nem mese ez gyermek. 
Pályázat

Baranyai László Bence:

Kenyérsütés

Minden reggel apukám, vagy anyukám elmegy a boltba és megveszi kenyeret, ezért a kert végében ahol volt egy ördögcérnával benõtt rész, 
a szükséges dolgokat. Van egy dolog, ami minden reggel bekerül a el eldobálták. Az üknagyanyám gyanút fogott, kileste õket. Lett is 
bevásárló kosárba. Ez pedig a friss, ropogós, puha kenyér. haddel hadd! Onnantól kezdve kenyeret csak az asztalnál ülve ehettek! 
Számunkra természetes, hogy a kenyeret úgy vásároljuk meg. Ha nem tudták megenni egyszerre félre kellett tenniük és ha 
Dédszüleink még maguk sütötték. legközelebb megéheztek a megkezdett kenyérszeletet kellett tovább 
A lisztrõl is maguk gondoskodtak. A learatott gabonájukat elvitték a enniük. Addig nem is kaptak mást enni, még el nem fogyott a 
molnárhoz a malomba megõrletni. A malomban lemérték a búzát, és megkezdett karéj kenyér.
abból kiszámolták mennyi finom-, darásliszt és korpa lesz. Akinek Bizony ma fel sem tudjuk fogni, milyen nagy szó, hogy minden nap 
nem volt búzája, vagy kevés, az rozsot õrletett. A molnár az õrlés friss, puha bélû ropogós kenyeret ehetünk.
árát lefogta a lisztbõl, amit késõbb el tudott adni, s így keresett vele 
egy kis pénzt. Ma is élõ molnár Téten Bedecs Rudolf, Kajárpécen 
Zámbó Sándor.
A liszt sikér tartalmát nem mérték, minden liszt alkalmas volt a 
kenyérsütésre. A megõrölt lisztet a padláson zsákban tárolták. Csak 
annyit vittek le belõle, amennyit felhasználtak. A család 
nagyságától függõen 3-4 hetente sütöttek 5-6 db kenyeret 
egyszerre. A sütés elõtti este bevitték a lisztet a konyhába és teknõbe 
öntötték, hogy melegedjen. Még este a kovászt is megáztatták.
Másnap a liszt közepébe kis lyukat csináltak és beleöntötték a 
megáztatott kovászt, és hagyták kelni. Amikor megkelt a kovász 
elkezdték dagasztani a kenyeret. Sót, vizet adtak a liszthez. Ha 
kevés volt a búzaliszt rozslisztet adtak hozzá, vagy ha egyáltalán 
nem volt búzaliszt, rozslisztbõl sütötték a kenyeret. A lisztet még 
fõtt áttört krumplival és kukoricaliszttel szaporították.
Jól meg kellett dagasztani a kenyértésztát. Ez bizony nehéz fizikai 
munka volt. A teknõben egyszer megkelesztették. Akkor a 
zsomporokba (2-3 kg tészta), ami csuhéjból font kerek, mély edény 
volt, tészta ruhákat, úgynevezett kenyér ruhákat tettek. A ruhákat 
meglisztezték, s beléjük szakították a kenyértésztát. Egy zsomporba 
2-3 kg tészta került. A tésztával telt zsomporokat ágyba rakták, 
dunnával jól betakarták. Így még-egyszer is jól megkelesztették. Ez 
legalább egy óráig tartott, de lehet még tovább is.
Ez alatt begyújtották a kemencét. Addig tüzeltek, míg „nem 
szikrázott a feneke”. A kemence alja ugyanis legtöbbször tégla volt 
és egy hurulóhoz hasonló szerszámmal húzták ki belõle a parazsat. 
Akkor volt jó, mikor ez a szerszám szikrát vetett a kemence alján. 
Vizes fontással, vagy cirokkal kiseperték a kemencét. A zsomporból 
egy hosszú nyelû kenyérlapátra borították a megkelt tésztát. 
„Megmosdatták” a kenyeret úgy rakták a meleg kemencébe. Sokáig 
sült a kenyér, legalább 2 óráig. Amikor kivették, megkopogtatták, 
hogy jól átsült-e. Ha túl meleg volt a kemence sötétbarna égett 
kenyerek lettek. Ha nem volt elég meleg, akkor világos 
„szappanosra” sült a kenyér. Akármilyen is lett nem dobták el, mind 
megették az utolsó morzsáig.
A teknõ oldaláról leszedték a maradék tésztát, raktak belõle félre 
kovásznak a többit megsütötték a kenyeret együtt a gyerekek 
részére langalónak, vagy vakarcsnak. Mikor ez megsült, a gyerekek 
megkenték fokhagymával és azon mód, melegen megették. A 
kovászt a sparhelten megszárították, tiszta vászonzacskóba tették és 
felakasztották a következõ kenyérsütésig. Mikor a kenyér kisült, de 
a kemence még meleg volt a kemence hõjét kihasználták. 
Gyümölcsöt aszaltak, vagy paradicsomot dunsztoltak a melegben. 
A kisült kenyérnek nagy becsülete volt. Nem pazarlódott el belõle 
egy darab sem. Ha leesett egy darab felvették, megtörölték és 
megették.
Kajári dédpapám, még gyerek volt, mikor a következõ eset történt. 
Sokan voltak testvérek, nyolcan. Szerették a friss kenyeret. 
Kitalálták, hogy hamar elfogyasztják a száraz kenyeret. Sorba 
mentek be édesanyjukhoz szelet kenyerekért. Persze a sok kenyeret 
nem tudták megenni, meg nem is nagyon szerették a száraz 

2006. október
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Októberi memoár!
Abban az évben õsszel költöztünk be a városba lakni. Itt kaptunk három 
gyermek lévén lakást. Eddig azonban a gyermekkoromat itt töltöttem. 
Milyen emlékeim maradtak? Apu este Pápáról vonaton érkezett Halira, és 
onnét biciklivel haza. Otthon a samottos kályha mellett melegedve vártuk. 
Akkor érkezett naponta haza, amikor már szólt a Gyõri Rádió. Nagy volt 
az öröm, ha haza ért, mert anyu mindig rettegett, hogy „elviszik” és nem 
érkezik haza. Ez nem történt meg.
A faluban rettegésben teltek az éjszakák, mert ilyenkor ponyvás dzsipek 
járták az utcákat. Az ebben autózó egyenruhás emberek egyes házak elõtt 
megálltak, embereket riasztottak fel álmaikból és vittek el. Nappal 
izgatottan beszélték meg a falu lakói a történteket. A nappal után ismét 
elérkezett az éjszaka és a ponyvás dzsipek újra elindultak.
Szeptemberben költöztünk a városba. Az elválás, elszakadás fájdalmát 
akkor éreztem át elõször, amikor az autóbusz befordult velem a 
sajtgyárnál. Akkor még nem tudtam, hogy ugyanezt az érzést fogom átérezni akkor is, ha várostól, országtól, vagy szerelmektõl 
válok el.
A városban anyu elbeszélésére emlékszem. Ment a városba és meghallotta õt egy másik nõ, amikor azt mondta, hogy haza akar 
menni, mert otthon a három gyermeke. Ekkor a másik nõ azt mondta neki, nála itt van mind a három. Ekkor már sok-sok ember 
volt az utcán.
Apu felültetett a bicikli elsõ kis ülésére és bicikliztünk a városban. A rendõrségnél, szemben a gyógyszertár sarkánál álltunk 
meg, mert ha épületbõl lõnek, itt fedezve voltunk. Jó apa volt. Nem akarta, hogy bajom legyen. Kiabáltak ki az épületbõl, az 
utcákról pedig be.
Délután mikor visszamentünk a rendõrség már „ki volt ürítve”. Vastagon borították a papírok az utcákat, a nedves aszfaltra 
ragadtak. Sajnáltam, hogy nem láthattam azt, ami addig történt, míg távol voltunk. De apu jó apa volt. Ugyanis hazavitt délben 
ebédelni.
Akkor még szálanként lehetett cigarettát kapni, vagy külön dohányt és papírt, és otthon kellett megsodorni.
Emlékszem egy szimpatikus, szerény, halk szavú, bõrkabátos emberre (Szigethy Attila?). A Városháza elõtt állt a Csepel 
platóján, a vállán  ha jól emlékszem  puska. Szervezte a Móvárra történt utazást, amit még el kellett foglalni. Nagyon kérte, csak 
az szálljon fel, aki nem fél, mert ott majd harcolni kell. Nem emlékszem, hogy kerültem a térre. Lehet egyedül voltam, jött a 
hideg, a szüleim a húgaimmal voltak meleg ruhát vásárolni az egyetlen boltban. Évek múlva, sõt ma is emlékszünk ezekre a 
ruhákra.
Már november volt sok tank járt a környékünkön. A szomszéd fiúval boltba mentünk mákot daráltatni. Egy utcasarkon voltunk, 
amikor egy tank fordult be az utcába. A hosszú csõ közelrõl szembõl ránk irányult. Dermedten, ijedten lapultunk a falhoz.
Dermedt évtizedek következtek, de akik akkor éltek tudták, mert látták, hogy mi történt, bármit is mondtak róla mások.

Dr. Harsányi László

Egy ország ünnepe. 
1956. október 23-a távoli és közeli is egyben.

Érintve vagyunk. A nap cselekvõ részesei közül sokan itt vannak 
még közöttünk. Apák, anyák, nagyapák, nagyanyák. 
Talán ebbõl is ered, hogy október 23-a ünneplését az elõzõ 
években tétovaság, egyfajta zavar lengte körül. Mintha nem 
tudnánk, hogyan ünnepeljünk. Mintha nem mernénk bízni a 
másikban, gyanúsnak találnánk megrendültségét, mintha 
képtelenek lennénk a felszabadult, egységes ünneplésre a 
szabadság és egység ünnepén.
Ünnepeljük együtt az 50. évfordulót! 

"Nincs még olyan nap a történelem kezdete óta
amely világosabban mutatta volna, hogy az ember
szabadságvágya örök és elpusztíthatatlan,
bármekkora is a siker ellen ható túlerõ..."

   John F. Kennedy: Magyarországról 1956-ban

M E G H Í V Ó !  
Szeretettel hívunk mindenkit 

az ’56-os forradalomra 
emlékezve  

-a Mûvelõdési Ház nagytermében-  

2006. október 22-én, 
(vasárnap)  

17 órakor tartandó 
ünnepségre,  

majd az azt követõ gyertyás  
felvonulásra, és koszorúzásra  

az Ifjúság Parkban található 
 kopjafánál. 

2006. október
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Molnár Jutkának hívnak, 1997 óta területi üzletkötõként dolgozom 
Téten / Gyürüsiné  néven ismernek /. 
Az AEGON Magyarország Biztosító Zrt megbízott partnereként 
tanácsadással és üzletkötéssel foglalkozom. Hivatásom lényege: 
Biztonságot adni az embereknek, amelyben az AEGON 
kiemelkedõ partner. Nincs olyan élethelyzet, amelyben ne tudnánk 
érdemben segítséget nyújtani, legyen az egy lakásbiztosítás, 
gyermekek jövõjérõl való gondoskodás, felhõtlen nyugdíjas évek 
biztosítása, gépjármû biztosítás, hitelügyintézés, vállalkozások 
vagyonbiztosítása. 
Az AEGON jelenleg is Magyarország egyik legnagyobb 
intézményi befektetõje. Nyugdíjpénztárunk tagjai az elmúlt évek 
során kiemelkedõ hozamokhoz jutottak. Nyugdíjpénztárunk tagjai 
sorába várjuk a pályakezdõ fiatalokat  - akiknek a belépés kötelezõ 
- és a 30 év alattiakat, akiknek ismét lehetõségük van pénztártaggá 
válni! Újdonságunk a mindenre kiterjedõ védettséget adó Globál 
lakásbiztosítás és az EUROMAX, mely  euróban történõ 
megtakarítás és befektetés magas biztosítási védelem mellett.
A piacon egyedülálló  VÉNUSZ biztosításunk, kifejezetten 
hölgyeknek összeállított speciális biztosítási csomag.
Elérhetõségem: Minden héten, SZERDÁN   9 - 16-ig Tét  Fõ út 
129 sz. alatt / a Kisfaludy Panzió oldalában a volt Munkaügyi 
központ helyén /
Lakosságot érintõ kárbejelentések intézése, biztosítási tanácsadás!
Telefon :    0620/9764-815
E-mail  :                                                                                                     

Molnár Jutka

julianna.molnar@mail.datanet.hu

Tisztelettel köszöntöm az Olvasókat!

PANNON-VÍZ Zrt.
Nyúli Üzemmérnökség
Gyõrszemerei Telep

KÖZÉRDEKÛ 
KÖZLEMÉNY

A PANNON-VÍZ Zrt. Értesíti a tisztelt lakosságot, hogy 
téti telephelyén az ügyeleti rendszer megváltozott.
Szombaton és vasárnap, valamint a munkaszüneti 

napokon 18 óráig a gyõrszemerei ügyeletet a 
378-341-es telefonszámon, 18 óra után pedig a nyúli 

ügyeletet a 364-100-on lehet hívni hiba esetén.
Hétköznap az ügyeletet továbbra is a téti kollégák látják 

el.

2006. október

 Városi Könyvtár
Tel: 561-027

Fõ u. 80.
Hétfõ:           13-18 
Kedd:            09-13 
Szerda:          13-18 
Csütörtök:     09-13 
Péntek   :   szünnap
Szombat:      09-13 

Tanszünetben
 szombaton zárva!
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Mindenszentek 

Mindenszentek napja a katolikus és ortodox keresztény egyház ünnepe. A katolikus egyház 
november 1-jén, az ortodoxia pedig egy héttel késõbb tartja. Minden üdvözült közös ünnepe, akiket 
nem avattak szentté, illetve a kalendárium név szerint nem emlékezik meg róluk. Az ünnep kezdetei a 
IV. Századba nyúlnak vissza. Szent Efrém szíriai egyházatya (373) és Aranyszájú Szent János (407) 
már tud Mindenszentek ünnepérõl, melyet május 13-án, illetve pünkösd utáni elsõ vasárnap ültek 
meg. E vasárnap neve a görög egyházban ma is Szentek Vasárnapja. 

A Marcus Agrippa által Krisztus elõtt 27-ben építtetett Pantheont, Rómában 609 május 13-án 
keresztény templommá alakították. Ez adott alkalmat az ünnep bevezetésére: hiszen ezen a napon IV. 
Bonifác pápa „Szûz Mária, Vértanúk Boldog- asszonya és minden vértanúk" tiszteletére szentelte fel 
a római Pantheont. November elsõ napja a megemlékezés napjaként a VIII. században, 741-ben, III. 
Gergely pápa idején jelent meg elõször. Egyetemes ünneppé IV. Gergely pápa tette, 844-ben. 

Halottak napja 

A halottak napja jóval késõbbi eredetû, mint a mindenszentek ünnepe. A holtakért való imádkozás 
szokása 998-ban kezdõdött Franciaországban, és a XIV. században vált általánossá. 

A november 2-i halottak napja Sz. Odiló clunyi apáttól (962-1048,) ered. Õ ezt az emléknapot a Cluny 
anyaegyház alá tartozó minden bencés házban bevezette. Ez a rendelete (998) mindmáig fennmaradt. 
Hamarosan pedig a bencés renden kívül is megünnepelték, a 14. századtól Róma is átvette. 

E napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk elhunyt szeretteink emlékére. Ehhez a szokáshoz azonban 
több népi hiedelem is kapcsolódik. Némelyik szerint ennek az a célja, hogy a világosban a „véletlenül 
kiszabadult lelkek" újra visszataláljanak a maguk sírjába, ne kísértsenek. 

Magyar területeken szokás volt ilyenkor a sírok megtisztítása, rendbe hozása is. Ilyenkor fel is díszítik a 
sírokat, virágokat, koszorúkat visznek az elhunytak tiszteletére. A néphit szerint azért kell megszépíteni 
a sírokat, hogy a halottak szívesen maradjanak lakhelyükben. Mivel sokáig úgy tartották, hogy a 

halottak ilyenkor hazalátogatnak, ezért sokfelé szokás volt, hogy számukra megterítettek, kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra. 
Egyes vidékeken a temetõbe vitték ki az ételt, s a sírokra helyeztek belõle, a maradékot pedig a koldusoknak adták. Szeged 
környékén „mindönszentek kalácsa”, „kóduskalács” néven üres kalácsot ajándékoztak a szegényeknek. Székely népszokás szerint 
egész kemencére való cipót sütöttek, amelynek Isten lepénye vagy halottak lepénye volt a neve. Ezt kiosztották a templom elõtt 
gyülekezõ szegények között. 

Egy néphit szerint, aki virágot szakít a sírról, azt elviszi a halott. Az égõ gyertyát nem szabad más sírra tenni, mert annak a halottnak 
a bûne, akinek a sírjáról elvették, átszáll a másik lelkére. Többfelé úgy tartották, hogy Mindenszentek és Halottak napja közti 
éjszakán a halottak miséznek a templomban, és amíg a harang szól, hazalátogatnak szétnézni. Ezért minden helyiségben lámpát 
gyújtottak, hogy az elhunytak eligazodjanak a házban. 

Erre a hétre munkatilalom is vonatkozott. Nem volt szabad mosni, meszelni, a földeken dolgozni, mert mindez bajt hozhat a ház 
népére. 

Népszokások 

Halottak napjának hetét a halottak hetének is nevezik. Ezen a napon szokás a sírok megtisztítása, feldíszítése és a gyertyagyújtás. A 
néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak: a gyertyák fényénél a "véletlenül kiszabadult lelkecskék" újra visszatalálhatnak 
a sírba, nem kísértenek, és nem nyugtalanítják az élõket. 

Sokfelé szokás volt, hogy a halottak számára megterítettek, kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra (a 
bukovinai magyarok körében pedig még a temetõbe is vittek ennivalót s a sírokra helyeztek belõle, a 
maradékot pedig a koldusoknak adták). Szeged környékén "mindönszentek kalácsa", 
"kóduskalács" néven üres kalácsot ajándékoztak a szegényeknek. Székely népszokás szerint egész 
kemencére való cipót sütöttek, amelynek Isten lepénye vagy halottak lepénye volt a neve. Ezt 
kiosztották a templom elõtt gyülekezõ szegények között. 

Zentán Mindenszentek napján a család minden tagja meggyújt egy gyertyát, azt tartották, hogy akié 
a legelõször leég, az hal meg leghamarabb. Az égõ gyertyát nem szabad más sírra tenni, mert annak a 
halottnak a bûne, akinek a sírjáról elvették, átszáll a másik lelkére. 
Többfelé úgy tartották, hogy Mindenszentek és Halottak napja közti éjszakán a halottak 
miséznek a templomban, és amíg a harang szól, hazalátogatnak szétnézni. Ezért minden 
helyiségben lámpát gyújtottak, hogy az elhunytak eligazodjanak a házban. A hagyományos 
paraszti közösségek egy részében "a halottak hetén" munkatilalom van: nem szabad földet 
mûvelni, mosni, meszelni, káposztát elsózni, hogy "ne zavarják a holtakat", s "mert a besózott 
káposzta meglágyul", és mert mindez bajt hozhat a ház népére. Ehelyett õröltek, kukoricát 
morzsoltak. Ó hányszor kell a sírra néznünk, 

Hogy vigasztaljuk önmagunk,
Dobjuk el a tettetõ álcát: 
Ma ünnep van, ma sírhatunk.

2006. október
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Rendõrségi Napló
„ Ki mint veszi zárát, úgy alussza álmát”

„Lakásomba a saját kulcsommal mentem be, és csak egy óra elteltével, amikor pénzt akartam magamhoz venni, akkor vettem észre, 
hogy az otthon tartott készpénz eltûnt a bezárt íróasztal fiókjából, amelyet kifeszítettek.” A lopási kár közel 200.000.- Ft.  mondta el 
nem régiben egy sértett a feljelentése során. 
Sajnos azonban nem Õ volt az egyetlen, akinek otthonába nem kívánt „látogató” járt. A bûnözõ ez esetben is keresett, és sajnos talált is 
alkalmat a bûncselekmény elkövetésére, mint már annyiszor.
A betörõ nagyon szellemesen, profi módon, jó taktikával és még jobb technikai felszereléssel a legkisebb kockázatot vállalva, minél 
nagyobb anyagi haszonhoz akar jutni. 
Sajnos a vagyon elleni bûncselekményeket, és az ettõl való jogos félelmet, a tulajdonosok részérõl nem minden esetben követi gondos 
védekezés.
A betörésekbõl keletkezett károk egy része a tulajdonos könnyelmûségével, felelõtlenségével magyarázható, de a bûncselekmények 
nagyobb része is elkerülhetõ lenne megelõzõ védekezéssel, nagyobb odafigyeléssel. Ez esetben elkerülhetnénk, hogy komoly anyagi 
kárt szenvedjünk, mely párosul ijedtséggel, idegességgel, és a kiszolgáltatottság érzésével. Nem várhatjuk azt, hogy az állandóan 
fejlõdõ betörés technikával szemben, a több évtizede felszerelt zár is megbízható legyen.
Az üresen maradó lakás csábító a betörõ számára. Egy-egy betörés kapcsán jelentõs kárt szenvedhetünk, és egyre gyakrabban 
szenvedünk is.
A betörõ minimális kockázattal, maximális bevételre törekszik, ezért elsõsorban készpénzt, ékszereket, és terjedelmében kicsi, de 
értékes mûszaki cikkeket visz magával, amelyeket a ruhájába rejthet.  A bûnözõ saját érdekének megfelelõen választja ki a számára 
megfelelõ helyszínt. Azt a lakást, házat választja, ahol legkisebb a lebukás kockázata, - nagy a várható zsákmány, az épület, lakás 
biztonsági berendezéssel nincs felszerelve, nem látnak rá, a szomszédok, nincs otthon a lakó, van menekülési lehetõség, könnyen 
nyitható zárak, ajtók, nyílászárók vannak. - 
Az otthon biztonsága minden idõben a legfontosabb dolgok közé tartozott, ott mindenkinek biztonságban kell éreznie magát, és ha el- 
hagyja, akkor sem szabad, hogy nehezen szerzett javai betörõk könnyû zsákmányai legyenek.
Tanulnunk kell a hétköznapok szomorú példáiból, inkább áldozzunk biztonságunk érdekében, mint áldozatokká váljunk.
A hatékony védekezés elsõ foka mindig az, hogy tudatára ébredjünk annak, hogy mi is bármikor károsultakká válhatunk.
A betörések, lakásbetörések megakadályozása érdekében a tulajdonosok sokat tehetnek. Olyan zárakat még nem találtak ki, ami nem 
feltörhetõ, de a feltörési idõ meghosszabbításával a behatolás veszélyét jelentõsen csökkenthetjük. Napjaink gyakori lakásbetörési 
módszerei a feszítés, a hengerzár-töréses, valamint az úgynevezett zárfésûs behatolási módok.
Az ajtóbefeszítéses módszer ellen a megerõsített ajtókeretek és zárütközõk alkalmazása a hatásos, mely párosulhat a minõségi 
anyagból készített zárakkal, valamint a több ponton záródó vasalatokkal. A megerõsítést egy kreatív, ügyes kezû lakástulajdonos 
házilag meg tudja oldani. 
A hengerzár töréses módszer kivédésére használjunk olyan zárcímkéket, melyek teljes mértékben takarják az ajtónkból kinyúló 
hengerzárat, így meggátoljuk annak megfogását, eltörési lehetõségét. Figyelmet kell fordítani a jobb minõségû zárcímke beszerzésére. 
Kiemelném, hogy az általánosan használt hengerzár-betétek 10-es villáskulccsal 1-3 másodperc alatt eltörhetõek hang nélkül, ezért 
fontos a megfogási lehetõség megakadályozása.
 A zárfésûs módszer lényege, hogy az elkövetõk a zárak, zárbetétek biztosító alkatészeit iktatják ki valamilyen eszközzel, mely lehet 
elektromos vagy mechanikus.
Ennek a módszernek az elhárítására a gyártó cégek bonyolultabb rendszerû, több sorban, a tér több irányába biztosító hengerzár-
betéteket és zárakat fejlesztettek ki. Az elveszett kulcsok pótlása csak gyárilag megoldható. Természetesen ezek a zárak, hengerzár-
betétek nagyságrendileg többe kerülnek.
A megelõzés érdekében alkalmazzunk kettõ, vagy több zárat, hevederzárat biztonságosabb hengerzár-betétekkel. Ha a lakásból 
távozunk mindegyik zárat, mindig zárjuk be. Ha lehetõségünk van, alkalmazzunk elektronikus eszközöket, riasztókat a biztonság 
fokozása érdekében.
A védelem kialakítása természetesen pénztárcánk függvénye. A jobb minõség és a nagyobb biztonság sokba kerül, de vegyük 
figyelembe, hogy mibe kerül értékeink pótlása, a bosszúság és düh, hogy személyes tárgyaink között kutattak.

Felhívás!
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklõdõt, énekelni, nótázni szeretõ téti hölgyet és urat 2006. november 4-
én, szombaton 18 órakor a Mûvelõdési Házba.
Téten több mint 50 évig mûködött a Kisfaludy Dalárda, szeretnénk újra éleszteni a régi hagyományt.
Csatlakozzon hozzánk!
Érdeklõdni lehet a mûvelõdési házban és a 70/599-18-53, 30/547-73-37 telefonszámokon.

Kereszt Kálmán egy régi „dalárdista”

2006. október
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A  CSECSEMÕMASSZÁZS

2006. október

A csecsemõmasszázs a primitív kultúrákban természetes része a o éberebbek, aktívabbak voltak, 
nevelésnek, hagyomány, amely anyáról leányra száll. A nyugati o jobb volt motoros fejlõdésük, 
társadalomban Vimala Schneider McClure honosította meg, miután o 6 nappal rövidebb kórházi ápolást igényeltek.
1973-ban, 21 évesen Észak-Indiában egy árvaházban dolgozott. Azóta tudományos vizsgálatok és a tapasztalatok sora is alátámasztja, 
Szolgálati idejének utolsó hetében, maláriában szenvedett. A hogy a csecsemõmasszázsnak számos élettani hatása van. A teljesség 
munkatársai gondozták, felváltva masszírozták. Mikor jobban lett haza igénye nélkül:
indult, és az állomás felé menet meglátott egy asszonyt, aki csecsemõjét Stimuláció:
masszírozta: O Nyirokkeringés fokozása  immunrendszer erõsítése,
„Ahogy elnéztem õt, úgy emlékszem, arra gondoltam, hogy sokkal több oVérkeringés fokozása  oxigén ellátás javítása,
fontos dolog van az életben, mint az anyagi gazdagság. Oly kevésnek o Idegrendszer jobb fejlõdése,
tûnhetett, amit adni tudott volna a gyermekének, de a legszebb ajándékot 

o Érzékszervek mûködésének javulása  masszázs során mindegyiket 
adta neki, amitõl valaki szeretõ emberi lénnyé válhat  a szeretet és 

használja (látás, hallás, tapintás, ízérzés, érzelem)
biztonság gyönyörû ajándékát.”

o Izomrendszer erõsítése (pl.: csukló)
Otthon azután saját gyermekét kezdte masszírozni, feljegyzéseket 

oGyomor- bélrendszer stimulálása  salakanyag ürítés fokozásakészített a tapasztalatairól, és összeállította azt a fogássort, amelyet 
oRelaxációminimális változtatásokkal ma is használunk. Négy technikát alkalmaz; 
o Feszültségoldásaz indiai- és svéd masszázst, a reflexológiát valamint a jóga elemeit.
o IzomlazításAz otthoni tapasztalatoktól a Nemzetközi Csecsemõmasszázs Szövetség 
oMegkönnyebbülés(IAIM) megalakulásáig vezetõ út fõ állomásai:

Otthon kezdi oktatni anyáknak a csecsemõmasszázst. oGáz- salakanyag ürítés, hasfájás csökkenése, megszûnése,
O 1977: Megjelenik az általa írt „Csecsemõmasszázs  kézikönyv szeretõ oKellemetlen emlékek elhalványodása
szülõknek” címû könyv. oÕsbizalom visszaszerzése
O 1981: Megalakul a Csecsemõmasszázs Oktatók Nemzetközi o Érzelmek
Egyesülete. Hormonhatás: az anyában oxytocin nevû hormon szabadul fel, amely 
o 1986: Igazgatótanácsot alapít, ezzel nonprofit nemzetközi hatással van a többi jelen lévõre is; a szoptatáshoz nagyon hasonló 
szervezetté alakul az egyesület élményt vált ki, de idõtlen, az apa, vagy más családtag is átélheti. A 
o 1995: Megalakul a Nemzetközi Csecsemõmasszázs Szövetség  nyugalom, béke, szeretettség érzését kelti a csecsemõben és az anyában 
IAIM. Jelenleg 49 országban folyik oktatóképzés rendkívül szigorú is! Ez további pozitív élményeket eredményez:
normák alapján. Együvé tartozás érzését erõsíti
o Az IAIM küldetési hitvallása: A Nemzetközi Csecsemõmasszázs Nõ a stressz tûrõ képesség  az anyáé és a csecsemõé is.

Az anya jobban tudja értékelni a csecsemõ jelzéseitEgyesület célja, hogy képzés, oktatás és kutatás által elõsegítse az éltetõ 
Nõ az önbizalom  minden anya tudja, hogy ez mennyire fontos!érintés és kommunikáció kialakítását, amely által a szülõk, gondozók és 
Mikortól érdemes megkezdeni a csecsemõmasszázst?a gyermekek szeretté, értékessé és tiszteltté válnak a világ közösségén 
Akár újszülött kortól (a várandósság alatt játék babán megtanulhatók a keresztül.
fogások), ideális még a 3 hónapos kor, de soha nem késõ elkezdeni.Visszanézõ:
Milyen napszakban masszírozzunk?- az 1800-as években a nevelés eszköze a félelem: (bántalmazás, zsákos 
Teljesen egyedi, mindig a baba igényeihez igazodunk. Általában a fürdés emberrel fenyegetés, akasztásra vitték a kisgyerekeket elrettentésül.)
elõtti idõszakra próbálják a szülõk idõzíteni, de ez nem kötelezõ. Az a - az 1900-as évek „divatja” a csecsemõ önállóságra nevelése: szülõi 
fontos, hogy a csecsemõnk passzív éber állapotban legyen, amely azt távolságtartás; érzelmileg függetleníteni a csecsemõt, hogy szabad 
jelenti, hogy ébren van ugyan, de nem aktív, pihen, nézeget. lehessen. Az akkori gondozási könyvek azt javasolták az anyáknak, hogy 
Elõfordulhat, hogy az idõ elõrehaladtával változik a masszázs idõpontja.álljanak ellent az „állati késztetésnek” és ne ringassák gyermekeiket. 
Hol masszírozzunk?Eközben minden intézetben nevelt gyermek meghalt 2 éves koráig az 
Gyakorlatilag bárhol, de a legideálisabb, ha egy „vackot” készítünk puha érintés hiánya miatt. Az óta a csecsemõgondozás fõ tanácsadója, Dr. 
plédbõl, szivacsból, ahol szinte összebújhatunk a picivel. Nagyon fontos Spock azidõ tájt így nyilatkozott a csecsemõkrõl: „az elsõ hónapban egy 
a megfelelõ hõmérséklet, hiszen masszázs alatt meztelen a kisbaba.szerv- és idegcsomó”
Milyen gyakran, és mennyi ideig masszírozzunk?- 1963-ban jelent meg egy orvosi szaklapban: a csecsemõk agytörzsi 
Általában naponta egy alkalommal, kb. 20-30 percig, de ne feledjük: szinten funkcionálnak, „kicsit intelligensebbek, mint egy növény.”
mindig tiszteletben kell tartanunk a gyermekünk igényeit! Õ határozza - 1970: Harlow és munkatársai a kötõdés fontosságát vizsgálták, azóta 
meg az alkalmak számát és hosszát. Masszázs elõtt engedélyt kérünk (a közismertté vált kísérletükkel, amelyben majom bébikkel modellezték a 
csecsemõ sírással, nyugtalansággal el is utasíthatja a masszázst), a végén ridegség hátrányos hatásait. A kismajmokat elválasztották anyjuktól, és 
pedig megköszönjük az együttlétet, az érintés adta élményeket.ketrecükbe egy „drótanyát” és egy prémmel bevont „szõranyát” 
Hol és hogyan tanulhatom meg a csecsemõmasszázst?állítottak. A kismajmok akkor is a szõranyán töltötték napjuk nagy részét, 
Téten, az óvoda fog otthont adni a csecsemõmasszázs oktatásnak. Egy ha táplálékot csak a drótanyán kaptak. Akiktõl pedig megvonták a 
tanfolyam 5 alkalomból áll, és heti 1 óra elfoglaltságot igényel, elõre szõranya jelenlétét, agresszívek lettek, mikor anyává váltak, eldobták, 

00 00láthatólag 14   15  óráig. Egy kurzuson maximum 6 csecsemõt tudunk bántalmazták kölykeiket.
fogadni, az igényektõl és lehetõségektõl függõen kerül meghatározásra a - 1974: Forradalmasítja  a szakma elutasító magatartása mellett  a szülés 
tanfolyamok száma.körüli eseményekrõl alkotott képet, és az újszülöttek személyiségként 
Szeretettel várok minden érdeklõdõt, nem csak anyákat, de apukákat, való kezelését Frédérick Leboyer  Gyöngéd születés címû könyve.
nagyszülõket is. „A gyermek számára az érintés, a simogatás, a masszírozás  táplálék.
Érdeklõdni a 70/220-73-95-ös telefonszámon lehet:O Ugyanolyan táplálék, mint az ásványi anyagok, vitaminok, és 
Somogyiné Müller Mónika védõnõ, okl. csecsemõmasszázs oktatónál.fehérjék. 

o Táplálék, amely maga a szeretet.
oHa a gyermek ezt nem kapja meg, inkább meg akar halni.
o És megtörténik, hogy ezt meg is teszi.”
A csecsemõmasszázs hatásai:
- 1984-ben Tiffany Field, a Miami Orvostudományi Egyetem orvosa 
készített tanulmányt, amelyben koraszülötteken vizsgálta az érintés 
pozitív hatásait: napi 3×15 perc érintésben (a koraszülöttek nagyon 
irritábilisak, így az érintés jobb szó, mint a masszázs) részesítették õket 
10 napon át. 
Az eredmény magáért beszélt: a kisbabák
O jobb súlyfejlõdést produkáltak, 



„Elmúlt a nyár, itt az õsz, 
Kampósbottal jár a csõsz”

Mi óvó nénik nagyon várjuk a szeptembert, mert ilyenkor térnek vissza nyári szünetrõl az  
ovisok, és jönnek azok az új kisgyerekek, akik elõször ismerkednek az óvodás élettel. 
Óvodánkban sokáig volt hagyomány az azonos korosztályok szerinti csoportok alakítása. Négy-
öt éve vegyes csoportok mûködnek. A gyerekek fejlõdése szempontjából az utóbbi, a vegyes 
csoportok mellet szól több érv. 
A három évesen óvodába kerülõ gyermek megrázó élményen esik át. Elszakad az 
édesanyjától, idegen felnõttek veszik õt körül. A sok azonos korú és fejlettségû kisgyerek 
hasonló szükségletekkel és toleranciával rendelkezik, mint õ. Bizony ez is lehet az agresszió indítéka. Tapasztalataink 
szerint az azonos korúak között lassabban fejlõdik az önállóság, a kézügyesség, a mozgás, a beszédkészség. Ebben a 
csoportban elsõsorban az óvó nénik, a dadus nénik a közvetlen „minták”, õket utánozzák a kisgyerekek, az óvó néni 
közelségéért küzd minden kisgyerek. Ez nagyon fontos kapocs az óvónõ és az egyes gyerekek között!
A nagyon magas 27-29-es csoportlétszámok a közvetlen kontaktus megvalósítását szinte lehetetlenné teszik az azonos 
korosztályú csoportokban. 
A vegyes csoportba járó gyerekek között vannak olyanok, akik már harmadik, negyedik éve járnak óvodába, mert a 
rugalmas iskolakezdés miatt nem kezdték meg tanulmányaikat. Az egymáshoz való alkalmazkodás nagyon sokrétûen 
alakul a vegyes korcsoportban. A három éves tapasztalja, hogy van körülötte sokkal ügyesebb, bátrabb, okosabb gyerek is. 
A nagyobbak az ellenkezõjével találkoznak. Ha azt látja a nagyobb, hogy az óvónõ nem lepõdik meg a kisebb 
ügyetlenségén, hanem többet segít neki, többet magyaráz, akkor õ is így viselkedik a kisebbel! Ha a kisebb azt látja, hogy az 
óvónõ számít a nagyobb aktív segítségére az asztal rendezésében, székek elrakásában, akkor õ is így tesz, mert „nagy” akar 
lenni. 
A nagyobbak közül dicséretet kap, aki kérés nélkül segít a kisebbnek öltözködni. A kisebb akkor, ha a nagyobb kérésére is a 
helyére teszi a játékot, az eszközöket. Ezáltal kölcsönösen alkalmazkodnak egymáshoz, egyre jobban megismerik egymást, 
örömmel fogadják egymás közeledését. Jobban kialakul a gyerekekben az érdeklõdés, a törõdés, a gyengédség egymás 
iránt. Gyorsabban fejlõdnek önállóságukban, beszédkészségükben, mozgásukban. 
Az így kialakult családias légkörben kicsi és nagy egyaránt jól érzi magát. 

Ahhoz, hogy bizonyos képességek kialakuljanak, továbbfejlõdjenek, sok-sok cselekvéses gyakorlásra van szükség. A 
gyakorláshoz közös tevékenységek, programok kellenek. 
Az ezeken való részvétel során az egymáshoz kölcsönös alkalmazkodás mellett sok-sok ismeret is elraktározódik a 
gyermekekben. 

Szeretnénk óvodánkban a megkezdett hagyományt folytatni, megõrizni hitünket, hogy munkánk fontos és hasznos.
Csécs Károlyné

óvodavezetõ
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Köszönet!
Az óvodában és az iskolában a nyár a takarítás, a felújítás ideje. Ebben 
a munkában segítette intézményünket szorgos festõk „kis” csapata: 
Németh István, Németh Róbert, Limpacher István, Ackermann 
József, Czank László, Erdõs Róbert. 
Sok-sok termet, wc-t, öltözõt, és konyhát festenek ki “társadalmi 
munkában” már évek óta!
Köszönjük Nekik az iskolások és óvodások nevében is! 
A Halacska és Süni csoportok szekrényeit önzetlenül, szabadidejüket 
feláldozva „varázsolta” újjá Regner Szilárd, Jámbor László és Bognár 
Balázs. Ezúton szeretnénk érte  bár kissé megkésve-, köszönetet 
mondani.                                                 

Mégegyszer köszönjük önzetlenségüket!
 Katona Istvánné

Felhívás!
A Téti hagyományõrzõ Közhasznú Egyesület és a 
Helytörténeti kiállítás karácsonyi pályázatot hirdet 

felnõtteknek és gyermekeknek
„Karácsonyi díszítések” címmel.

Pályázni lehet bármilyen karácsonnyal kapcsolatos mai 
vagy hagyományokkal összefüggõ saját készítésû 

munkával (Betlehem, asztali dísz, terítõ, 
karácsonyfadíszek stb) amelyet kiállításon mutatunk be.

Határidõ 2006. december 4.
A munkák leadhatók a Múzeumban a nyitvatartási idõben 
(vasárnap délelõtt és csütörtök délután) és a mûvelõdési 

házban.
A kiállítás megnyitója: december 7. 16 óra
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Az „Együtt-Egymásért” Egyedül Élõk és 
Nyugdíjas Klub Egyesület  balatonszemesi 

hétvégi nyaralása

Egyesületünk a Mobilitás Pályázati Igazgatóság által kiírt 
pályázaton 240.000.-Ft támogatást nyert az immár hagyományosan 
megszervezésre kerülõ 4 napos balatonszemesi hétvégi program 

megvalósításához. 
E l s õ  é v b e n  
t e r e m t õ d ö t t  
l e h e t õ s é g e  a z  
egyesületnek arra, 
hogy pályázaton 
v e g y ü n k  r é s z t .  
Egész évben lázas 
s z e r v e z õ ,  
elõkészítõ munka 
folyt. Elõször a 
pályázat elkészítése 
tartotta lázban a 
tagokat, majd az a 

kérdés, hogy nyerünk-e. Nagy volt az öröm, amikor értesültünk a jó 
hírrõl, a támogatási összegrõl. A nyertes pályázat lehetõséget 
biztosított arra, hogy saját eszközöket vásároljunk (bográcsok, 
gázégõk stb.) Jövõre ott leszünk a városnapon, a pörköltfõzõ 
versenyen! A felszerelésünk révén már nem szorulunk 
kölcsönkérése. Vásároltunk egy kisebb és egy nagyobb pavilont, 
amit már használtunk is a kányahegyi nemzedékek találkozója 
alkalmával. Reményeink szerint jó szolgálatot tesznek majd a 
palacsintasütések alkalmával is a sátrak, pavilonok.
A „nagy eszközbeszerzések” után lassan eljött az idõ az utazásra. 
Itthon megvásároltuk a szükséges alapanyagokat, élelmiszereket, 
tisztítószereket. Az élelmiszereket konyhakész állapotúra 
készítettük még itthon 4 brigádban. Az egyik klubtagunk elhozta a 
szintetizátorát. Az idén 22-en utaztunk. Egyesületi tagok, 
hozzátartozók. A legfiatalabb résztvevõ 28 éves volt, a legidõsebb 
76.
 Találkozót szerveztünk 
a  b a l a t o n s z e m e s i  
nyugdíjasklub tagjaival, 
ami olyan jól sikerült, 
hogy közösen még 
táncra is perdültünk. 
S i ó f o k r a  t e t t ü n k  
kirándulást. Az idõjárás 
kedvezett nekünk. Páran 
még a Balatonba is 
bemerészkedtek.
A 4 napos program 
m e g s z e r v e z é s é t  a  
pályázati támogatás elnyerésén túl, az tette lehetõvé számunkra, 
hogy Nagy Ottó László úr, a balatonszemesi üdülõ épületét, teljes 
felszereltségével térítésmentesen bocsátja az egyesület 
rendelkezésére évek óta. Ezúton is köszönjük az õ és minden 
támogatónk segítségét!Megbeszéltük, hogy a jövõre is szervezünk 
közös programot, ha sikerül ismét leutaznunk.
Sok fényképet készítettünk, amelyekbõl kerül majd az egyesületet 
bemutató honlapra is.
A következõ hetek feladata az elszámolás, a beszámoló elkészítése 
a pályázat végrehajtásáról.
Reméljük, ezen a feladaton is sikeresen túljutunk, és jövõre, - 
immár újabb tapasztalatok birtokában ismét próbálkozunk 
pályázni, hogy együtt lehessünk egymással.

Horváth Magdolna
elnök

a  jószív önsegélyezõ pénztárat, azaz
a kegyeleti  elõ-takarékosság 
rendszerét, az élet befejezésekor 
bekövetkezõ utolsó úthoz.

Tisztelt Tétiek!
Több mint 10 éve megalakult a 
„Jószív” Temetkezési Segélyt 
Biztosító Önsegélyezõ Pénztár azzal 
a céllal, hogy a biológiai élet 
befejezése után a búcsúztatás, a 
temetés költségei öngondoskodó módon, kevésbé 
terheljék az eljárókat, a túlélõ hozzátartozókat.
A megszületés pillanatában benne van az örök 
törvényszerûség, hogy egyszer megszûnik életünk, a 
véletlen az, hogy mikor következik be.
A pénztár önsegélyezõ alapon mûködik, felette a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete törvényességi 
felügyeletet gyakorol.
Az Önsegélyezõ Pénztárnak tagja lehet minden 16. éven 
felüli személy, aki az Alapszabályát elfogadja, és 
rendszeresen fizeti a havi min. 600.-Ft tagdíjat.
Sem kor, sem egészségi állapot nem korlátja a tagsági 
viszony létesítésének. Rendszeres tagdíjfizetéssel  lehet 
nagyobb összegû befizetés is  lehet gondoskodni a saját, 
vagy kedvezményezett  temetési költségeinek 
összegyûjtésérõl.
A halál bekövetkeztekor a Pénztár már a temetési számla 
kifizetésekor elszámol az eljárókkal, az összegyûjtött 
pénzrõl. A Pénztárral szerzõdéses viszonyban levõ Alapító 
Temetkezési Kft a temetési számla végösszegébõl 20 % 
kedvezményt ad, 3 havi tagviszony után.
Várjuk azok jelentkezését, akik ilyen módon kívánnak 
„öngondoskodni”. Keresünk olyan személyt is, aki az 
Önsegélyezõ pénztár tagságot Tét városában egyszeri 
szervezési díj mellett irányítja és szervezi.
Önsegélyezõ tagságra és képviseletvállalásra Nagy Lívia 
Gyõr, Szabadhegyi köztemetõben, vagy 413-071 
telefonon bõvebb felvilágosítást nyújt.

Dr. Ladocsy Géza
Igazgató Tanács Elnöke

Tisztelt Tétiek!
A „Jószív” Temetkezési Kft. Városukban fiókot akar 
mûködtetni és várja olyan személy jelentkezését, aki a 
településen a temetkezést képviselné.
Feladata, hogy a halálesettel érintett családok részére 
felvilágosítást adjon az ilyen esetben szükséges 
tennivalókról, segít a temetés szervezésében, ha a 
körülményei  elhelyezési lehetõségei, az elõírásoknak 
megfelel- temetkezési kelléket mutat be, és számláz.
Ellátja az eljárókat özvegyi és hagyatéki nyugdíj, valamint 
árvaellátás igénylésben szükséges nyomtatványokkal. 
Minden lehetséges módon segíti a lelkileg sérült 
családokat a búcsúztatás, a temetés eljárásaiban.
Várjuk becsületes, segítõ szándékú személy jelentkezését 
a Gyõr Szabadhegyi köztemetõben, vagy a 413-132-es 
telefonszámon-
Felkeressük és mindenre kiterjedõ tájékoztatást adunk.
A tevékenység díjazásáról a vállalt feladatok ismeretében 
adunk felvilágosítást.

Dr. Ladocsy Géza
Ügyvezetõ

„Jószív”-vel ajánljuk

2006. október
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Tisztelettel értesítünk minden érdeklõdõt,
hogy 

2006. október 2-án megalakult a Sokoróaljai Segítõ 
Kéz Egyesület nevû szülõklub, a téti KKÁMK-ban.

A klub keretein belül a fogyatékkal élõ gyermekek és 
felnõttek, valamint hozzátartozóik érdeklõdésére 
számítunk. Az összejövetelre a tervek szerint havonta két 
alkalommal kerül sor. 
Legközelebb 2006. október 16-án, ( hétfõ) 13-15 óráig 

a Debrecen utcai iskolában jövünk össze.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt: a Vezetõség és 

a tagok.

Kirándulás a budapesti állatkertbe
Az elmúlt évekhez hasonlóan nagy öröm ért bennünket szeptember 
második hetében.
Értesítést kaptunk az Értelmileg Sérültek Országos Egyesületétõl, melybõl 
megtudtuk, hogy ismét részt vehetünk a Fogyatékosok Napja alkalmából a 
Fõvárosi Állat- és Növénykert ingyenes látogatásán. Lázas, izgatott 
készülõdés elõzte meg a várva- várt napot.
A gyermekek- számtalan könyvet a kezükbe véve- próbáltak minél több 
ismeretet szerezni az állatokról, valamint izgatottan figyelték az idõjárási 
elõrejelzéseket.
Szeptember 18-án reggel Béla bácsi szállított bennünket Budapestre, akit 
a gyermekek az elõzõ kirándulásokról már jól ismernek, mert bár a buszban 
nem szabad szemetelni és hangoskodni, mégis minden gyermek kedvenc 
sofõr bácsija.
Ragyogó napsütés kísérte végig a változatos programokat és ajándékokkal 
megrakodva, élményekkel gazdagodva, kissé fáradtan tértünk haza.
Hogy mindez megvalósulhatott, köszönjük a segítséget támogatóinknak:
a Téti Fiatalok Szellemi és Testi Fejlõdésért Alapítványnak, a Téti 
Önkormányzatnak, Németh Gábor fuvarozó- vállalkozónak.

Gyöngyi néni, Kati néni, Réka néni 

és a téti sajátos nevelési igényû tanulók.

Szülõföldem  Téti Híradó  
2006.  

Kiadja: Tét Város Önkormányzata
 (9100 Tét, Fõ utca 88.)

Lapszerkesztés: Katona Szabolcs; Vámosiné Wurm Mária
Fõszerkesztõ: Langné Balázs Ilona

Szerkesztõség: 9100 Tét, Mûvelõdési Ház, Fõ utca 80.  
Telefon: 462-193  E-mail: muvhaztet@freemail.hu  

Megjelenik negyedévenként, 
1500 példányban  

Nyomdai munkák: Palatia Nyomda, Gyõr 

Jelölt neve

Ackermann László
Bakos Gábor
Baranyai Lajos
Baranyai Zoltán
Barsi Adrienn
Boros Zoltán István
Borsó László Tamás
Böröczki Kálmán
Dr. Kalmár János László
Etlné Fehér Zsuzsanna
Fodor Pálné
Gyöngyösi Ferenc
Kereszt Kálmán
Kiss Ferenc
Kovács Ferenc
Kováts Zsuzsanna Rozália
Kránitzné Rikker Ildikó
Kukorelli Gyula
Lang Ferenc
Nagy Ottó László
Pénzes Ambrus
Pénzes József
Pusztai Antal
Rendes Róbertné
Sándor Gábor
Sima Károly József
Szücs Gyula
Ulbrich László Gábor
Zsolnai Ferenc

Baranyai Zoltán FÜGGETLEN 143
Kováts Zsuzsanna Rozália FÜGGETLEN   43
Rendes Róbertné FÜGGETLEN 431
Stádel Katalin FÜGGETLEN 199
Szabó János Ferenc FÜGGETLEN 643 polgármester

Tájékoztatjuk Tét Város lakosságát a
2006. október 1-i Önkormányzati választás 

jelöltjeire adott szavazatokról:

A szüreti felvonulás 
ervezõi és a résztvevõk 

köszönetüket fejezik ki a 
felvonulást önzetlenül támogatóknak.

sz

Támogatóink:
Bandi Gábor, Bánfi Lajos, Benzinkút büfé, Brotnetti (Ács), 
Dominó, Filip Lajos, Fülep János, Garázs büfé, Gács Péter, 
Horváth Istvánné, Horváth Rudolf, Kissné Németh Edit, Kiss 
Ferenc, Központi vendéglõ, Kukorica csárda, Merkó Géza, 
Mohainé Dániel Ágnes, Molnár Sándor, Pedró pékség 
(Sokorópátka), Széles húsbolt, Téringer Lajos, Víghné 
Trombitás Erzsébet valamint a Téti Kistérségi rendõrállomás 
rendõreinek és a Téti fúvósoknak nagy-nagy köszönet.

Rábaparti Lovas Klub SE és a téti szervezõk

Kapott érvényes
szavazat

530
361
579
460
141
423
371
442
797
349
242
296
753
276
234
285
171
455
512
363
317
166

86
683
375
132
204
300
210

 
képviselõ

képviselõ
képviselõ

képviselõ

képviselõ
képviselõ

képviselõ

képviselõ
képviselõ

képviselõ
képviselõ

õsz

CIGÁNY kisebbségi önkormányzati választás:

Jelölt neve Jelölõ szervezet(ek) Kapott
 érvényes 

szavazat
Kovács Ferenc I-E-EGYESÜLET 15 Képviselõ
Pusztai Béla I-E-EGYESÜLET   7 Képviselõ
Bognár Miklósné I-E-EGYESÜLET 10 Képviselõ
Pusztai Antal I-E-EGYESÜLET   8 Képviselõ
Pusztai Mónika I-E-EGYESÜLET   5 Képviselõ
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