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TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÜLDÖTTSÉGÉNEK LÁTOGATÁSA GYERGYÓALFALUBA
2013. július 16 és 21 között Tengelic
Község Önkormányzata 20 fõs küldöttsége 6 emlékezetes napot töltött
Erdélyben, Hargita megyében azzal a
szándékkal, hogy szorosabbra fûzze
Gyergyóalfalu önkormányzatával azt
a kapcsolatot, aminek végeredménye
szeretnénk, ha hivatalos testvér-települési megállapodássá nõné ki magát.
A küldöttséget Gáncs István polgármester vezette és az önkormányzati
testület 5 tagjával együtt a civil szervezetek képviselõi és önkormányzatunk intézményeinek vezetõi vettek
még részt az utazásban. Az utazás önköltséges
alapon történt, a 45.000.- Ft-os részvételi díj a
szállást és félpanziós ellátást foglalta magában.
A felmerülõ egyéb költségek (múzeumi és
egyéb belépõ díjak) fedezetéül az a pénzalap
szolgált, melyet a képviselõ testület utazó tagjai ajánlottak fel, 2 havi tiszteletdíjukról mondtak le a cél érdekében. A PA ZRt. egy 9 személyes kisbusz rendelkezésre bocsátásával járult
hozzá az utazáshoz, melyhez az üzemanyagot
is biztosította. Az Önkormányzat költségvetését egyedül az iskolabusz igénybevételével járó
költség terhelte. Az egyéni jellegû kiadásokat
mindenki önmaga fedezte.
A hivatalos program során a küldöttség ellátogatott Gyergyóalfaluba, ahol a település

polgármestere fogadott minket és bemutatta
intézményeiket. Felkerestük a 400 éves múltra visszatekintõ iskolát, az óvodát, az önkéntes tûzoltó állomást, a kultúrházat és képzõmûvészeti galériát, valamint a szociális központot. Találkoztunk ezen intézmények vezetõivel, illetve képviselõivel is, akikkel szakmai
konzultációt folytattunk. A több órás ismerkedés lezárásaként átadtuk ajándékainkat és
egy meghívást egy viszontlátogatásra.

A kapcsolatfelvételen túl az utazás másik
célja az volt, hogy a küldöttség tagjai jobban
megismerhessék Erdélyt és az ott kisebbségben élõ magyar embereket, sorsukat, küzdelmeiket, hogy legalább lelkiekben vállaljuk velük a sorsközösséget. Ebben a megismerésben volt nagy segítségünkre házigazdánk,
Szakács Levente, úgy is, mint a gyergyóalfalui
képviselõ testület tagja.
Kirándulásaink során nem csak az ismert

turista célpontokat (Parajd - sóbánya, Korond
- fazekas mûvesség, Szováta - Medve tó, Békásszoros - Gyilkos tó) kerestünk fel, de olyan élményekkel is gazdagodtunk, mint hegyi túra a
Kis-Cohárd csúcsra (1352 m), zseblámpás séta
a Súgó cseppkõ barlangban, vagy látogatás
egy esztenán (nyári legelõ és juhászszállás a
hegyekben, ahol sajtkészítés is folyik). Mindmind feledhetetlenül belevésõdött az emlékezetünkbe, nagyszerû lehetõség volt!
BRM
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Iskolai hírek – 2013 augusztus
A 2012-13. tanév eredményei
Az elmúlt évek egyik legsikeresebb tanévet
hagytuk magunk mögött. Tanév végén közel
négyes tanulmányi átlagot produkáltak diákjaink. Örömteli, hogy az utóbbi években ez az
eredmény állandósulni látszik.
Valamennyi nyolcadikosunk a jelentkezési
lapon elsõként megjelölt iskolába nyert felvételt.
Az országos kompetenciamérés az idén a 4.
és a 6. mellett a 8. osztályosokat is érintette.
melynek eredményét jövõ tavasszal ismerhetjük meg.
6. osztályosaink egy héttel korábban már
házi vizsgát tettek, vagyis nekik ez többszörös
erõpróba volt.

❖❖❖

Iskolánk a 2012-es kompetencia-mérésen -az
elõzõ évekhez hasonlóan - újra kiváló, az országos átlagot meghaladó teljesítményt produkált.
Az ország 2657 iskolájából mindössze
6%-a elõzött meg bennünket szövegértésbõl. Matematikából az iskolák 89%-ánál
volt jobb a tengelici diákok teljesítménye.
Az eredmény értékét növeli, hogy az összevetésben 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokat,
budapesti és megyeszékhelyi iskolákat is magunk mögött hagytunk.
A testnevelés-óraszám növekedése, a min-

Az osztály 50%-a érettségit adó középiskolában folytathatja tanulmányait úgy, hogy közel
negyven százalékuk gimnáziumi képzésre nyert felvételt.

❖❖❖

Pedagógiai programunk szerint szóbeliztek
magyar irodalomból, írásbeliztek matematikából és írásbeli és szóbeli vizsgát tettek
nemzetiségi német tantárgyakból.
dennapos testnevelés bevezetésének köszönhetõen javul tanulóink fizikai terhelhetõsége
a tavasszal elvégzett mérések tanúsága szerint.

Kimagasló sikerek bizonyítják, hogy intézményünkbe tehetséges tanulók járnak, akikre iskolánk odafigyel.
A júniusi számban adtunk hírt azokról az
egyéni eredményekrõl, melyekre méltán lehetünk büszkék. Ezek sorába illeszkedik egy
újabb siker is. A Kárpát-medencei iskolák számára rendezett „Forgószél” hon- és népismereti verseny budapesti döntõje 40 fõs mezõnyében ismét ott találhattuk a tengelici diákokat. Felkészítõjük: Kolep Ingrid volt.
Az évzáró ünnepélyen kiváló tanulmányi
eredményükért, szorgalmukért, közösségi
munkájukért, a versenyeken elért teljesítményükért 34 tanulónak adtunk át tárgy- és
könyvjutalmat illetve oklevelet.
A tudás és szorgalom példaként állítása és
elismeréseként alapítottuk az „Év tanulója”

❖❖❖

Valamennyi osztályunk legalább egy-egy napos
kirándulást tudott szervezni a tanév során annak ellenére, hogy egyre nehezedik az ehhez
szükséges anyagi feltételek elõteremtése.
Elsõseink, a szülõkkel közös itthoni kerékpártúrán vettek részt. Másodikosaink a Tropicarium után a Fõvárosi Nagycirkuszba is eljutottak. Negyedik osztályunk a lengyel-annafürdõi kiruccanás után szekszárdi élményfürdõzéssel zárta a napot. A hatodik osztály
meglátogatta a Fõvárosi Állatkertet.

Az 5. és 8. osztály közös, egynapos kirándulásának célállomása a Szarvasi Arborétum volt

Budapesti kirándulásán a harmadik a Csodák Palotáját és a Camponát is felkereste és július elején Dunaföldváron háromnapos nyaraláson vett részt.

címet, a kiemelt jutalmat és különdíjat,
melyet a tantestület javaslatára a Felnövekvõ
Nemzedékért Alapítvány tárgyjutalommal támogat. Idén hét arra érdemesült diákot jutalmaztunk.
Közülük hárman: Molnár Anikó, Mészáros
Kinga és Rudolf Eszter megosztva kapták az
„Év tanulója” címet.

❖❖❖

Molnár Anikó az alsó tagozat valamennyi évfolyamán kiváló tanulmányi eredményt ért el.
Magatartása példamutató, közösségi eseményeken aktívan vesz részt, segítõkész.
Petõfi Sándor Szavalóversenyen korosztályában 2. helyezést ért el.
József Attila házi szavalóversenyünkön korosztályában minden tanévben maga mögé
utasította a versmondókat, és 1. helyezést ért
el. A Zrínyi Ilona Országos Matematikaversenyen a 27. helyet tudhatja magáénak.
Mészáros Kinga 8. osztályos tanuló munkájában megbízható, kitartó. Kitûnõ tanuló, példás
szorgalmú és magatartású. Legszebb eredményei: a Nyelv-Ész országos anyanyelvi verseny
megyei döntõjén 3., a Simonyi Kárpát-medencei helyesírási verseny megyei döntõjén 15. lett,
a Mozaik internetes anyanyelvi verseny országos döntõjén 14. ( a 397 versenyzõbõl).
A házi szavalóversenyen III. helyezett lett.
Emlékezetes élményt nyújtott valódi meglepetésként a támogatói bálon és a pedagógusnapi
ünnepségen is tisztán csengõ éneklésével.
Óvodáskora óta táncol a Bartina Néptáncegyüttesben.
Folytatás a 3. oldalon

Májusban a hetedik egy hétvégét töltött a mórágyi lovas táborban és az
enyingi Kabókapusztán négynapos szünidei táborozáson is részt vett.
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A sportban is jeleskedik: kézilabdázik és a városkörnyéki atlétikai versenyen három éremmel
tért haza.
Rudolf Írisz 8. osztályos tanulót
kitûnõ tanulmányi eredmény, példás szorgalom és magatartás jellemzi. Dicséretes ötössel zárta a
tanévet kilenc tantárgyból. A társulási német szép kiejtési verseny II.
helyezettje. A Nyelv-Ész országos
anyanyelvi verseny megyei döntõjén, Szekszárdon a 14., a Simonyi
Kárpát-medencei helyesírási verseny megyei döntõjén 12. helyezett, a Mozaik internetes verseny
országos döntõjén anyanyelvbõl a
19 lett (a 397 versenyzõbõl). A paksi Ki mit tud?- on nagyszerû szavalatával bronzminõsítést kapott. Az
idei pedagógusnap egyik legszebb
ajándéka volt az általa írt és mondott köszöntõ.
A Bali Józsefné vezette kuratórium két tanulónkat: Rudolf Esztert és Kremzner Gábort kiemelt
jutalomban részesítette:
Rudolf Eszter a 7. osztály egyik
legeredményesebb tanulója. Kiemelkedõ eredményeit az anyanyelvi és szavalóversenyeken szerezte. A társulás iskolái közt megrendezett D- Faktor német szavalóversenyen 3. helyezett lett. A hagyományos József Attila szavalóversenyünkön 2. helyezést ért el. A
Bendegúz Nyelv-Ész országos
anyanyelvi verseny megyei fordulóján a dobogó 3. fokán végzett.
Kremzner Gábor 7. osztályos tanulónk eredményesen szerepelt
több megyei és országos szintû tanulmányi versenyen. Legrangosabb eredményeit helyesírás versenyeken szerezte az idén is. A

Füller Anna és Brunner
Bianka korcsoportjában harmadik helyezést ért el

Kitüntetett tanulóink a kopjafánál: Mészáros
Kinga, Kremzner Gábor, Rudolf Írisz és Rudolf
Eszter. Elöl Farkas Fanni és Molnár Anikó.
(A képrõl hiányzik Füller Anna.)

Lotz János helyesírás versenyen
megyei 3. helyezett, a Simonyi
Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen pedig a megyei
4. lett. Ünnepélyeinken sokszor örvendeztet meg bennünket gitárjátékával.
Nagyon büszkék vagyunk Farkas Fanni 3. osztályos tanulóra,
aki egész tanévben példamutató
szorgalommal, nagy igyekezettel
végezte munkáját. Ezt bizonyítja,
hogy kitûnõ bizonyítványában 8
tantárgyi dicséret került bejegyzésre. Kiemelkedõ tanulmányi
munkája mellett három szakkörben is tevékenykedik, s lelkesen
vesz részt különbözõ iskolai, iskolán kívüli tantárgyi és mûvészeti
versenyeken. A Mozaik Kiadó tanulmányi versenyén, a pécsi döntõn az induló 1106 versenyzõ közül az elõkelõ 10. helyen végzett.
Eredményei alapján a kuratórium
különdíjban részesítette.
Több évet követõen idén újra
átadtuk az „Év sportolója” díjat,
melyet Füller Anna vehetett át.

Anna a városkörnyéki döntõn az
egyéni összetett versenyszámban
ezüstérmet, 60 m-es síkfutásban
bronzérmet, kislabda hajításban
és 800 méteres síkfutásban
aranyérmet szerzett. Eredménye
alapján részt vehetett a megyei diákolimpia népes mezõnyében,
ahol igazolt versenyzõk között 5.
helyezést ért el.
A Nemzeti Köznevelési Törvény tavaly szeptemberi bevezetésével reformok sora elõtt állunk. Az oktatásügy átalakítása
2013.január 1-jétõl, az állami fenntartói átvételtõl kezdõdött és igazából a következõ tanév során teljesedik ki. Új mozaikszót tanultunk meg: a Klebersberg Intézményfenntartó
Központ,
a
„KLIK” a közoktatás központi állami szerve lett, mely a járási tankerületeken keresztül szervezi,
irányítja és ellenõrzi a köznevelés
rendszerét. Az elmúlt tanévben
valamennyi, az iskola életét szabályozó alapdokumentumot a köznevelési törvény és az új Nemzeti

Alaptanterv iránymutatásai szerint átdolgoztuk.
Hadd emeljek ki néhány fontos változást!
Az egész napos oktatást, a mindennapos testnevelést bevezetve
évrõl-évre nõ a tanulók óraterhelése, mely további pedagóguslétszám-bõvítéssel jár együtt. A német mellet jövõ évben második
idegen nyelvként, felmenõ rendszerben angolt is tanulnak az ötödik osztályosok Tengelicen.
A tanulók közel 2/3-a választotta a szeptembertõl, az 1. és 5. osztályokban új tantárgyként belépõ
hit- és erkölcstan oktatását.
A sok-sok változás közt egy fix
pont marad, nevezetesen, hogy a
korábbi négytagú iskolatársulás, az óvodák leválásával, mint
többcélú intézmény továbbra
is egyben marad, megvalósítva
egy újabb nyertes uniós pályázatot, mely a nemzeti alaptanterv
prioritásait célozza, részben a pedagógusok képzésével, részben a
hiányzó eszközök beszerzésével,
a meglévõk korszerûsítésével.
Kijelenthetjük, hogy a bevezetésre kerülõ törvényi feltételeknek intézményünk mind személyi, mind tárgyi, mind gyermeklétszámát tekintve megfelel. Hiszek
abban, hogy az oktatásirányítás
központosítása, az államosítás
megerõsíti annak státuszát, a tengelici nyolcosztályos általános iskola létét.
A tanévkezdéssel kapcsolatos
információkat a szokásos módon
augusztus második felében teszszük közzé.
Szijártó József tagiskola-vezetõ

REFORMÁTUS TÁBOR TENGELICEN
A Tengelici Református Egyházközség - három gyülekezet (Tengelic, Szedres és Medina) 17 hittanos gyermeke számára az egyházmegyétõl kapott anyagi segítséggel táborozást szervezett július 15-ig. A tengelici gyülekezet nemcsak nagy szeretettel várta és fogadta a résztvevõket, hanem gazdag programot is biztosított számukra.
Ezek sorában szerepelt: lovas
kocsival való kiutazás az Orchidea hotelig, majd onnan id. Farkas Dénes egykori megyei fõvadász és Farkas Zsuzsa pedagógus
szakszerû vezetésével 3 km- es erdei gyalogtúrán való részvétel.
Embert próbáló, de nagy élményünk volt a 34 km-es kerékpáros
kirándulás Borjádra, ahol Dr. Kiszler Gyuláné nyugdíjas pedagógus, a kölesdi Honismereti Klub
vezetõjének köszönhetõen szintén hozzáértõ kalauzolással tekintettük meg a Söréttornyot és a
Petõfi méhest, ez utóbbi emlékhelyet a táborlakói megkoszorúzták. Mindkét kiránduláson Dr.
Tóth Károly gondnok úr bográcsban fõzött kitûnõ ebédjével csillapítottuk éhségünket.
A "kirándulásmentes" napokon
a parókiaudvar szolgált bázisként,
ahol az iskola református pedagógusai kézmûves foglalkozásokat
tartottak a gyermekek számára.
Az olykor energiától kifejezetten
duzzadó gyermeksereget sokféle
más elfoglaltsággal is igyekeztük

lekötni: játékos-, és sportfoglalkozások a tornacsarnokban , bibliai
történeteket feldolgozó áhitatok
és bibliai vetélkedõk, közös éneklés, táncház és játék színesítették
a programot. Miután a Faluházban meghallgattuk a gitáros- és citerás tábor hangversenyét, Csapó
Sára könyvtárvezetõ pedagógus
szervezésében falufelfedezõ körúton ismerkedtünk a település
fontosabb épületeivel, nevezetességeivel.
Pénteken zárásként tábortüzet raktunk, ahol szalonnasütést
követõen Szijártó József igazgató
úr színvonalas és lelkes gitárjátékával kísérve közös énekléssel és
a táborban való részvételt tanúsító emléklapok kiosztásával búcsúztunk egymástól.
E sorokkal is köszönetet szeretnénk mondani még Nagy Andrea, Pámer Ildikó, Farkas Zsuzsa,
Fodorné Andics Mariann és
Kolep Ingrid református pedagógusoknak a gyermekekkel való
tartalmas foglalkozásokért, gyülekezetünk presbitereinek, a gyermekek szüleinek és mindenkinek, aki hozzájárult ennek a szép,
mindnyájunk számára élményekben gazdag hétnek a létrejöttéhez.
Külön köszönetünket fejezzük
ki Dr. Tóth Károly gondnok úrnak és kedves feleségének, Babának, akik a táborszervezés szívelelke voltak és akiknek köszönhetõen minden program gördüléke-

nyen zajlott le. Köszönetet mondunk a korábban már említett
személyek mindegyikének is,
akik szintén nagy odaadással, szeretettel foglalkoztak gyermekeinkkel. Köszönjük az Általános Iskola konyhája dolgozóinak a finom, kiadós ebédeket és hogy a
konyha leállását is táborunk idõbeosztásához igazították. Köszönet illeti Farkas Dénest, aki a kerékpáros túránkon a jármûvek
szállításáról és kíséretrõl gondoskodott. S ugyanígy köszönjük
Bottyánné Götz Juditnak Szedresbõl, amiért õ is vállalta bicajos
konvojunk autós kíséretét. A
szedresi és medinai gyermekek
szállításában nagy segítségünkre

volt a Szedresi Polgármesteri Hivatal kisbusza, amelynél Dombi
Gábor sofõri munkájáért mondunk köszönetet. Végül pedig, de
ahogy mondani szokták - nem
utolsósorban - köszönetünket fejezzük ki gyülekezetünk presbitereinek, a gyermekek szüleinek és
mindenkinek, aki hozzájárult ennek a szép, mindnyájunk számára élményekben gazdag hétnek a
létrejöttéhez.
Beszámolónkat a gyermekek
egyöntetû véleményével fejezzük
be, miszerint a tábor bárcsak tovább tartott volna, de még az sem
lenne baj, ha iskolaidõben is folytatódna!
Ujlaky Tibor lelkipásztor
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FALUNAP TENGELIC-SZO

KÖSZÖNJÜK
SZPONZORAINK
TÁMOGATÁSÁT
PART Zrt.
Gombás Kúria
Balatonfüred
Aréna 2000 Könyvkiadó
Alexandra Könyvkiadó
Libri Könyvkiadó
DonPepe Pizzéria
Bikali Reneszánsz
Élménybirtok
Hungária Takarék
FABRO Pincészet Paks
Buzás Attila
Mecsextrém Park Pécs
Zamárdi Kalandpark
Zsolnay negyed Pécs
Ferrero Magyarország Kft.
Gárdi Bútoráruház
Szekszárd
Sygnus Kft.
Mirland Kft.
Balatoni Hajózási Zrt.
Ferger-Módos Borászat
Kiltau András
Kozmann György
Vesztergombi Pincészet
Balatoni Sétahajózási Kft.
Axel Springer Kft.
Fritz Belsõépítészet Paks
Tarr Kft.
Autópálya Rendõrség
CBA - Merkl Krisztina
Szép Házak magazin
Sanomamedia Kiadó
Genertel Biztosító
PSE
Újpesti FC
CEWE
TolnAgro Kft.
Szekszárdi Rendõrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály
Magyar Triatlon Szövetség
Talizmán Yacht - Siófok
Puskás Ferenc
Labdarúgó Akadémia
Napraforgó Kiadó
Magyar Judo Szövetség
FTC
ICO ZRT
LaCasaDecor Kft.
Besenyei Péter
Hungarosack Kft.
Balloon Art event
decoration Kft.
Medence
Superwebáruház
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AZ ORVOS VÁLASZOL
NAPSZÚRÁS
Napszúrás a fedetlen fejet érõ
közvetlen és erõs napsugárzástól alakul ki. A napszúrás elsõ
jelei: a vörös, forró fej, hûvös
bõr, fejfájás, nyugtalanság, szédülés, émelygés, valószínûleg
hányás és eszméletvesztés. Súlyos esetben a napszúrás halálhoz is vezethet. Különösen a
gyermekek veszélyeztetettek.
A hajuk még alig nyújt védelmet és a fejbõrük is vékony. Ha
egy kisgyerek sokáig marad a
napon, késõbb láza magasra
szökhet, mindamellett feltûnõen sápadt lesz. A hõguta napszúrás nélkül is elõfordul, akkor lép fel, amikor hosszantartó melegbehatás miatt a szervezet hõháztartása zavart szen-

ved és hõfelesleg jelentkezik. A
hõgutát a vörös fejrõl, a forró,
száraz bõrrõl, élettelen arckifejezésrõl, tántorgó járásról, megemelkedett pulzusról és igen
magas testhõmérsékletrõl (az
érték elérheti a 43-44 °C-ot is)
ismerhetjük fel. Az érintett eszméletlen is lehet, kezelés nélkül, akár halálhoz is vezethet.
A napszúrás és hõguta kiváltó
okai
Leggyakoribb kiváltó okok:
– túl hosszú napon töltött
idõ,
– túl meleg öltözet,
– jelentõs folyadékveszteség,
mint pl. erõs izzadás és hasmenés során kevés folyadékfelvétel,
– forró környezetben végzett
fizikai erõfeszítés,

– a levegõ szokatlanul magas
páratartalma vagy kismértékû levegõcserélõdés,
– egyes gyógyszerek (allergiaellenes szerek) növelhetik a
hõfelesleg miatti hõguta kialakulását.
Mit tehetünk napszúrás és
hõguta esetén? Hûvös helyen
feküdjön le megemelt felsõtesttel! Hideg vizes kendõvel
végezzen borogatást (különösen a fejét hûtse) és biztosítsa
a megfelelõ levegõcserélõdést.
Az érintett igyon folyadékot,
ha tud. Mit tehet az orvos napszúrás és hõguta esetén? Ebben az esetben elegendõ lehet
a hûvös szobában való tartózkodás és sótartalmú víz ivása,
a víz- és a sóveszteség kiegyenlítésére (1 teáskanál só 1 liter

vízhez.) Hõguta és napszúrás
esetén hûtés alkalmazása, vizes kendõvel vagy rész- illetve
teljes testes hûtõfürdõ formájában. Ezenkívül a vérkeringést is újra stabilizálni kell különbözõ
intézkedésekkel.
Esetleg lélegeztetés és infúzió
is szükséges lehet. A napszúrás és hõguta megelõzése.
Napsütésben hordjon fejfedõt! Ez különösen gyermekek
számára fontos. Mondjon le a
túl hosszú napozásról! Izzadás
esetén mindig megfelelõ folyadék- és elektrolit pótlásról
gondoskodjon (sokat igyon).
Kánikulában ne hordjon vastag ruhát! Szokatlan fizikai
megerõltetésrõl mondjon le!
Ne ûzzön megerõltetõ sportot
a déli órákban!
Dr. Dömötör Zita háziorvos

AZ OROSHÁZI FÚVÓSZENEKAR KONCERTJE TENGELICEN – 2013. JÚLIUS 28.

A Fúvószenekart 1929-ben alapították meg Orosházán, és ezt követõen
az együttes az Önkéntes Tûzoltó
Egyesület keretein belül tevékenykedett.
A II. világháború a zenészek életében is komoly nyomokat hagyott, de
azt követõen ismét összeálltak. Nagyon sok fellépésük volt, hiszen akkor a megyében szinte egyedüli zenekarként mûködtek, s a kor divatjának megfelelõen indulókat, polkákat, operett részleteket játszottak
Szabó Mihály, majd késõbb K. Tóth
Lajos vezetésével. 1979-tõl Városi Fúvószenekarként tevékenykedtek tovább a Mûvelõdési Ház keretein belül. A fúvószenekarok országos minõsítésén elõször bronz, majd ezüst
diplomát szereztek.
1982-ben a jelenlegi karnagy, K.
Tóth László édesapjától vette át a
karmesteri pálcát. Valójában ekkor
fiatalodott meg az együttes. Zenészeink nagy része általános iskolai és
középiskolás diák, de egyre több felnõtt korú tag is van. Szinte minden
mûfajt játszik a zenekar, repertoárjukon a komolyzenétõl a dixielandig
minden megtalálható.
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ORVOSI
RENDELÕ
CSALÁDORVOS
Drr. Döm
mötörr Zita
a
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284
Rendelési idõ:
Tengelic
Hétfõ
8:30 - 12:30
Kedd
10:00 - 13:00
Szerda
8:00 - 10:00
Csütörtök
12:00 - 16:00
Péntek
8:30 - 12:30
Tengelic-SSzõlõhegy
Szerda
12:00 - 15:00
FOGORVOS
Drr. Vékás Júlia
a Andrea
a
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/432-200
Rendelési idõ:
Hétfõ
Szünetel
Kedd
14:00 - 19:00
Szerda
14:00 - 19:00
Csütörtök
9:00 - 14:00
Péntek
9:00 - 14:00

JEGYZÕI KÖZLEMÉNYEK
Képviselõ-testületi ülés összefoglaló
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy - az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében - a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt
követõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan
fenntartani.
Ha a földhasználó védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, a földhasználó költségére az eljáró hatóság közérdekû védekezést rendel el.
A fentieken túl a fertõzött terület nagyságától és a gyomborítottság mértékétõl függõen növényvédelmi bírságot is ki kell szabni, amelynek öszszege - belterületen - 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet.
A helyszíni ellenõrzés hivatalból vagy bejelentés alapján történik.
A közérdekû védekezés elrendelésének és a növényvédelmi bírság kiszabásának elkerülése érdekében kérjük a Tisztelt ingatlantulajdonosokat és földhasználókat, hogy ingatlanaikon folyamatosan gondoskodjanak a parlagfû gyommentesítés elvégzésérõl.
Tolnai Lászlóné jegyzõ

GYERGYÓALFALU
A Gyergyói-medence egyik legnagyobb és legrégibb települése, bár eredetét mind a mai napig nem sikerült pontosan
tisztázni. Mindenesetre a falu jóval 1200 elõtt keletkezhetett,
hiszen templomkapujának feliratán szerepel az 1213-as év. A
templom falában elhelyezett emléktáblák gazdag múltról tesznek tanúbizonyságot: 1675 és 1678 között püspöki székhely
volt és papjuk, István pap volt az, aki mozgósította Csík és
Gyergyó népét János Zsigmond serege ellen 1567-ben. A tolvajos-tetõi gyõzelem óta tartják meg a pünkösdi csíksomlyói
búcsút, ahol az alfalvi kereszt halad ma is az élen, mint elõjog,
hiszen az õ papjuknak köszönhetõen maradt katolikus Csík
és Gyergyó vidéke.
A templom Gyergyó egyik legrégibb temploma, stílusjegyei alapján valószínû, hogy a 13. században épült. A templom az évszázadok folyamán többször leégett, így többször
átépítették, 1992 óta mûemléképületként tartják nyilván.
A falu általános iskolája 1998. május 28-án ünnepelte fennállásának 400. évfordulóját, tehát nem véletlen, hogy itt már
a 19. században Felsõ Népiskola mûködött, ma is középiskolája és liceumja van. Szinte teljes mértékben magyarok lakta
település, ma 4957 lakossal büszkélkedhet. A falu az ország
egyik leghidegebb pontja, ahol többször mértek már -30
Celsius alatti hideget.
A falu híres szülöttei Mikó Mihály, Csíkszék alkirálybírója,
az 1848-49-es szabadságharc, kiváló személyisége, Márton
Árpád, Ambrus Imre és Sövér Elek festõmûvészek, Vargyas
Antal és Magyari András történészek és Vargyas László jégkorongozó is.
Az itt élõ emberek hûen õrzik magyarságukat, és töretlenül vallják az 1942-ben felállított országzászló tartón elhelyezett táblán írottakat:

Csecsemõ tanácsadás
Kedd
8:00 - 10:00
Iskolaorvosi rendelés
Csütörtök
11:00 - 12.00
Belgyógyászati szakrendelés
Szerda
10:00 - 12:00
Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.
(evangélikus parókia)
Nyitva tartás:
H-K-P: 08:30 - 13:00
SZ: 08:30 - 11:00
CS: 12:00 - 16:00
Ügyelet
január 1-jétõl Paks 7030
Rákóczi u. 1.
Tel.: 75/410-222
Hétköznapokon: 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Munkaszüneti napokon és
ünnepnap: 8 órától másnap
reggel 8 óráig (24 órás ügyelet)
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PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ
7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650
NYITVA TARTÁS
Hétfõ
13:00 - 19:00
Kedd
14:00 - 19:00
Szerda
8:00 - 20:00
Csütörtök
8:00 - 18:00
Péntek
13:00 - 19:00
Szombat
14:00 - 18:00
Vasárnap
14:00 - 15:00
A teleszoba szeptember 3-tól
hétfõtõl szombatig 14:00 - 18:00
között, pénteken 15:00 - 19:00
között látogatható.
A fenti idõpontokon kívül a
rendezvények idõpontjának
függvényében tartunk nyitva.
További elérhetõségek:
Schmidt Mária
mûvelõdésszervezõ
30/572-4
4788
Telefon: 06-3
E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu
Augusztusi programok:
augusztus 21. 12 és 14:30 óra
között - Véradás
augusztus 21. - Continental
Singers koncert
(a kezdés idõpontját késõbb
tesszük közzé)

AUGUSZTUS 20.
KENYÉRÜNNEP

„EMBER VÉSD A SZÍVEDBE, HOGY EZ A FÖLD
MINDIG SZÉKELY VOLT ÉS AZ IS MARAD”
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