2014. augusztus

TARTALOMBÓL 100 éve tört ki az I. Világháború ❖ Gyászhír ❖ Tengelic Szõlõhegyi Falunap képekben ❖ Közérdekû

GYÁSZHÍR
2014. június 24-én, 85 éves korában elhunyt Bodor Árpád, szeretett és tisztelt Bodor tanár bácsink, Tolna megye és Tengelic
nagytudású ismerõje, a természet szerelmese. Emlékezésül felidézzük a Tengelici Általános Iskola fennállásának 100. évfordulójára kiadott évkönyvben található önvallomását.

Bodor Árpád
tanár
1969-1973

A centenárium alkalmából világszerte megemlékezésekkel tisztelegnek az I. Világháború áldozatai elõtt. Az összesen több mint 15 millió ember halálát okozó, az 1914–1918
között zajló öldöklõ küzdelem a korabeli gyarmat- és érdekeltségrendszer újrafelosztásáért indult. Nagy-Magyarországról az 5.500.000 hadköteles személybõl 3.581.000 katona vonult be. Ebbõl 524.000 épségben hazatért, 833.000
fogságba esett. 1.492.000 katona sebesült meg és 530.965
személy halt hõsi halált. Az emberáldozaton túl Magyarország, mint vesztes fél, az 1920. június 4-i Trianoni Szerzõdés szankciói következtében területének 3/4 részét is elvesztette. Emlékezzünk kegyelettel hõsi halottjainkra és ne
feledjük veszteségeinket!

Fogolydal
Ó nézz le édes Szûz Anyánk hû magyarjaidra!
Vigasztaló derûs napfényt árassz fiaidra!
Kegyelmes jó anyánk, tekints a foglyokra,
Ó, nagy irgalmú Szûzanyánk, vezesd õket haza!
Szûz Mária, magyar foglyok védõ Nagyasszonya!
Messze, idegen országban légy remény csillaga!
Kegyelmes jó anyánk, tekints a foglyokra,
Ó, nagy irgalmú Szûzanyánk, vezesd õket haza!
Messze, idegen országban szenvednek fiaink,
Benned bíznak Szûz Mária, segítsd õket haza!
Kegyelmes jó anyánk, tekints a foglyokra,
Ó, nagy irgalmú Szûzanyánk, vezesd õket haza!
Ó, tekintsd az anyák könnyét, gyermekek imáját!
Segítsd haza a fogságból fiút, testvért, apát!
Kegyelmes jó anyánk, tekints a foglyokra,
Ó, nagy irgalmú Szûzanyánk, vezesd õket haza!

A 100 éves tengelici általános iskola mûködésébõl 16 évet azonosulhattam a magam életébõl:
4 évet tanultam kisiskolás koromban és 12 évet
tanítottam felnõttként. Életem elsõ 25 évébõl
csak az elsõ tíz év volt gondtalan (míg apám
élt). A következõ 15 év (1939-1954) elég „viharosra” sikeredett – mikor nem élhettem a saját
házamban. Szerencsére a dokumentumaim
nagy részét a padlás lim-lomjai elrejtették.
Elemi ismereteimet a tengelici népiskolában szereztem – itt szerencsére nem volt vallás-felekezeti elkülönülés. Elsõ tanító nénim – Gájásy Sándorné testi-lelki szempontból is „anyáskodó”alkatnak bizonyult (1935/36). Másodikban Schneider Józsefné személyében egy szigorú tanító nénit kaptunk. Szikár, szemüveges és jobbára
sötétebb öltözékére emlékszem. Bibliaként õrzöm egyetlen megmaradt
másodikos olvasókönyvemet és nemegyszer bele-beleolvasok. Harmadikos-negyedikes koromban megnõtt a világ. Szepes János tanító bácsi két
méteres termete tiszteletet, sõt félelmet keltett. Hatalmas tenyerét nem
piszkolta be bõrünkkel-üstökünkkel, viszont sokoldalúan használta a tengeri nádat, a méterrudat, a krétát és a vonalzót. A lányok sem voltak kivételezettek (szegény Edit lánya este otthon újólag szorult). Mi fiúk fõleg
azért kaptunk „serkentõket”, mert nem mertünk egyénileg énekelni.
Megjegyzendõ, hogy a három férfi tanerõ egyúttal kántori teendõket is
ellátott. Szepes tanító úr evangélikus volt. Reszelõs hangja élményként tapadt a fülembe- fõleg, ha idegen tájakról vagy történelmi eseményekrõl
„mesélt”. Apja a Magas-Tátrában kalauzolta a turistákat Jan Cizak néven. Iskolaigazgatónk Vitkovics Imre ereiben meg délszláv vér csörgedezett. Õ
katolikus kántorként „höcögött” a templomi kórus harmóniumán.
Évente legalább egyszer el szoktam zarándokolni Ópusztaszerre. A tanyasi iskolát sohasem hagyom ki. Nosztalgiával szemlélem a spongyás
(szivacs) palatáblákat, a löködõs számolómasinát, a mérõeszközöket, a kitömött madarakat és gombostûzött bogarakat-lepkéket, valamint a falitáblaképeket és az agyonkoptatott iskolapadokat a tintatartó lyukakkal.
Mind-mind kedves, régi ismerõseim…
Huszonkét év múltán immáron 32 évesen, újból a tengelici iskolába indultam- a Bodor-család fejeként-ezentúl mind a négyünk munkahelyére.
Feleségem, Kató néni és nagyobb lányom Ildikó már veteránnak számított. Mi ketten, kisebbik lányommal Bíborkával újoncként, dobogó szívvel léptük át az iskola küszöbét. Kislányom most kezdte az elsõ osztályt,
én meg képesítés nélküli tanítóként a felsõ tagozatban a földrajz és a rajz
okítását. Mindjárt osztályfõnök is lettem egy különleges osztályban. A szigorú abortusz-tilalom idején született „Ratkó-gyerekek” iskoláskorúakká
nõttek és nem volt elég tanterem. Így kerültünk a mûvelõdési ház egyik
helyiségébe (Bomba Vera, Kutasi Pál és a többiek, azaz az 5/b. osztály).
Innen egy kedves emlékem. Élõvilágot (biológia) is tanítottam- történetesen a vakondokra került a sor. Hajnalban fogtam egyet a kertemben.
Vödör földdel vittem az iskolába. Mit ád Isten? – éppen tanfelügyelõt kaptam Fertõszegi Béla személyében. A szegény állatka a betonra öntve nem
tudott ásni. Nyakon csípve magyaráztam a bányász-élethez alkalmazkodott jellegzetességeit…
Iskolánk- falunk környezetét továbbra is beépítettem tantervembe.
Földrajzi terepasztalnak a legmegfelelõbbnek bizonyult a „temetõi nagy
homokgödör”. Belépõ tantárgyként, kedvcsinálónak szerveztem szeptember elején. Ilyen szempontból a kinti rajz órák kínálkoztak õsszel és
tavasszal míg a jó idõ megengedte. Fõleg a festést tartottam arravalónak.
A tanteremben a festéssel járó locspocs sok kellemetlenséget rejtegetett.
Kinn a természetben, csak az árokparton legeltetõ plébános úr disznainak „hagyatéka” jelentett veszélyt.
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)
Soha nem felejtem „villámkezû” Pámer
(Lang) Jakab õszi tájképét! A pásztorháznál festettük a színesedõ õszi fákat. Jaksi már 2-3 festményét összetépte és 10 perc múlva vége az
órának. De úgy fel volt „spanolva”, hogy nekiiramodott a végsõ variációnak. Már nem is nézte a
fákat, csak 2-3 ecsettel „pacnizta” a különbözõ
színfoltokat. Mondani sem kell, hogy az õ mázolmánya lett a legfrissebb – igazi „plain-air „alkotás!
A hosszú, téli, tantermi órák jóval kevesebb
rendkívüli élményt nyújtottak diáknak-tanárnak egyaránt. De azért akadtak mégis! Magyarázat során mindig leszálltam a fõnöki dobogóról
(ex-katedra). Gyakran az elsõ padhoz illeszkedtem. Éppen a Kaukázus 5-ezer méteres, hófödte csúcsait ecseteltem nagy lelkesen, mikor
lenn a mélybõl ugyanolyan lelkes vezényszavak
röppentek a fülembe:
„Kontra! - Rekontra!” Szegletes Jani és Nyaka
Józsi „verte a blattot” Bodor szélárnyékában. A
lavina két kiérdemelt nyakleves formájában oldódott ki.
A lányok vissza-visszatérõ óhaja a rajzórákon
a segítségkérésben öltött testet. A tanári „belerajzolás” szigorúan tilos volt, de egyéb segítségnyújtást nem tagadhattunk meg. Egy ilyen veszélyes kellék leledzett a szépírás és mûszaki
rajz során: a tustinta. Bögyös Erzsinek köszönhettem, hogy egy fekete nadrágom született,
amely eredetileg homokszínû volt…
Ezek a rendkívüli események csak epizódok
voltak a tanórák végtelennek tûnõ forgatagában. Lovas Imre, Illés Antal, Temesi Mátyás igazgatása során olajozottan ment az oktatás és a
nevelés „gépezete”. Végzõs tanulóinkat szívesen fogadták a középiskolák. Ajánlásaink reálisnak tûntek- nem kellett szégyenkeznünk. Nyolc
osztályos tanulóifjúságunk létszáma jóval 300
fõ felett állandósult. Évfolyamonként elérte a 40
fõt, ami az osztályok bontására adott lehetõséget. A tanítói-tanári gárda is egységesnek bizonyult, korban, képzettségben és szociológiai
hozzáállásban.
A körzetesítés is zökkenõmentesen oldódott
meg. A diákotthon hamarosan rangot vívott ki
magának Kovács János és Mülbert György vezetésével.

1971 szeptemberében két új épülettel gazdagodott az iskolánk:- a felsõ tagozat és az iskolavezetés funkciói kerültek át az „öreg” iskolaépületbõl az újba. A kiszolgáló helyiségekkel
együttes (konyha, étterem, mosoda stb.) modern diákotthon lakói lettek a külsõ falurészek
tanulói. A két új épület és a hozzá kapcsolódó
játszóterek sokat javítottak Tengelic belterületi
utcaképén.
1964-65. tanév fordulóján igazgatóváltás is
történt: Lovas Imrét Szekszárd „beszippantotta” és helyét Illés Antal vette át. Lovas Imre magasabb funkcióba kerülése is közrejátszott az új
épületek létrehozásában.
Közben többen is jártunk levelezõ tagozaton a pécsi pedagógiai fõiskolára (Balla Tibor,
Bodor Árpád, István István, Jilling Ferenc, Kovács János).
1966 nyarán kaptam meg az általános iskolai
szaktanári diplomámat Szebb jövõt!(rajz, földrajz), amit 1970-ben középiskolai szaktanári
szinttel „fejeltem” meg.
Emellett zajlott a mozgalmi élet is. 1966-tól a
tengelici 2221. számú Bezerédj István Úttörõcsapat vezetõje lettem 1969-ig. A kettõs front
(szakoktatás-úttörõ) dupla helytállást is követelt. Koromat tekintve, 37-44 évesen ezt a legszebb és legtermékenyebb idõszakomnak
mondhatom. Úgy érzem, hogy feleségem –
Kató néni – után én is kivívtam a köztiszteletet,
sõt talán mondhatom – falunk szeretetét is.
Örömmel dolgoztam. Kamatoztattam szaktárgyaimat is. Földrajz versenyek szervezésével
hamarosan járási szinten zsûrikbe is hívtak.
A diákotthon ebédlõjét és a folyosókat idõszerû események ecsetelésével dekoráltam.
Nem egy végzõs osztály kért fel tablója elkészítéséhez. A közösségre nevelést sohasem szégyellettem- máig is hiányolom!
Legkedvesebb emlékeim a különbözõ kirándulásokhoz fûzõdnek. Osztályfõnökként a kerékpár-túrákat szorgalmaztam. Csapatvezetõként viszont vonatos és autóbuszos országjárások szervezését bízta rám az iskolavezetés.
Az újításokra törekvés mindig is a véremben
volt. Visszaemlékszem saját ifjú koromra – a
versengést tartottam egyik fõ hajtóerõnek. A
többnapos bakonyi kirándulások során pl.
négyfelé osztottam a csapatot és patakneveket

kaptak (Cuha, Concó, Gaja, Gerence) vagy nyugat-magyarországi barangolásainkkor vulkánok
voltak (Ság, Somló, Csobánc, Badacsony). A kapott feladatokat és természetesen a jutalmazásokat is ezen a neveken „vasaltam be”. Nevezetes újítási kísérletem volt az ú.n. „csárdahegyi
számháború”. Nem a homlokon hordott számokat kellett leolvasni, hanem a bal karjukon viselt
papír rangjelzéseket igyekeztek megszerezni
„közelharcban”. Népszerûek voltak az István
Pistával, Jilling Ferivel hármasban kifundált
„mocsári kötélhidak” és „kúszófolyosók”…
Jelen közérzetem? Most, amikor írom e sorokat már a 78. évemet taposom. A jubiláló iskola
„életének” több mint háromnegyed része a jelenlétemben zajlott le. Jubileumkor nem illik
panaszkodni, de nem is jellemzõ rám. Az utókor
érdekében mégis illõ helyzetképet adnom, hogyan látja egy sikeresnek mondható nyugdíjas
tanár. A jó és a rossz még a vadnyugati filmekben is együtt jár!
Ezek szerint a mai tanulók-kisdiákok szebbek, mint voltunk annak idején - mi. A jóval kevesebb gyereket szeretik szüleik: szépen öltöztetik, kényeztetik és túltáplálják enni-innivalóval, valamint a televízió és a számítógép többnyire kétes értékû információival.
Kidomborodik a viszonylagos jólét, de tejfogaik már óvodás korban kihullanak. Szép szokás volt faluhelyt a köszönés a „Jó reggelt!” „Jó
napot!”; nem így a mai „Csókolom” és „Szia”.
A tudásszomj óriási – csak nem jól irányított.
Korunk info-áradata megzavarja a tankönyvírók agyát is. Kevesebbet, de azt mélyebben és
alkalmazhatóbban!
A nevelésre már nem
jut idõ! A kapitalizmus farkastörvényei elnyomják a
szeretet motiválta szociális
együttélés erkölcsi normáit.
Szebb jövõt!
(Ajánljuk figyelmükbe a
Tengelici Hírmondó 2012.
februári számában Bodor
Árpádról megjelent írásunkat is.)

TÁBOROZÁS A FALUHÁZBAN
ZENEBARÁTOK HETE
Idén a megszokottól kicsit korábban, már a
tanévzárót követõ héten megrendeztük hagyományos zenés táborunkat, a citera és gitár szakkörös gyerekek részére. A tábor felépítése a korábbi évekhez hasonlóan alakult:
délelõtt a tanulásé, délután a szórakozásé
volt a fõszerep.
Józsi bácsi és Dávid elvárásait a gyerekek
nagyon fegyelmezetten és szorgalmasan
teljesítették egész héten. Mindkét csoport

tanult új dalokat, dalcsokrokat, és nagyon
lelkesen készültek a pénteki koncertre.
(Sokszor még pihenés helyett is gyakoroltak.)
A kemény munka után délutánonként
jöhetett a lazítás. A hét folyamán voltunk
Ozorán, Pipo várkastélyában, fagyiztunk,
társasjátékoztunk, meghívókat készítettünk a koncertre, kibicikliztünk a
Benyovszky kápolnához és túráztunk a

Zöldúton, számokra vadásztunk a faluban
és rejtvényt fejtettünk, trambulinoztunk és
pingpongoztunk is.
A tábort egy fantasztikus, táncos koncertesttel zártuk a Faluház dísztermében. A
citerásaink fél órás koncerttel lepték meg
szüleiket és az érdeklõdõket, míg a gitárosok több órás zenéléssel szórakoztatták a
vendégeket. Az este egy fergeteges táncos
bulival ért véget

(folytatás a 4. oldalon)
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Gáncs István polgármester – „…az önkormányzat minden támogatást megad, de a
szõlõhegyiek nem várják el, hogy falunapjukat megszervezzék,
elejétõl végéig mindenrõl maguk gondoskodnak. – Egyedülálló
közösség a szõlõhegyi, minden tiszteletem az övék, nagyon
színvonalas programot varázsoltak ide.”
Köszönjük a támogatást:
MVM Paks
Tengelic Polgármesteri Hivatal
Orchidea Hotel Tengelic
Szekszárdi Vízmû Zrt.
Tesco Paks
Bikali Reneszánsz Élménybirtok
FABRO Pincészet Paks
Schleif-Fer Kft
Gárdi Bútoráruház Szekszárd
Schiszler Pálinka Soltvadkert
Tarr Kft.
Szép Házak magazin
Sanomamedia Kiadó
Tolnagro Kft.
Magyar Judo Szövetség
Ferencvárosi Torna Club
Stühmer Csokoládé Eger
Timrpost Kft.
Patai Veronika
R-Water Kft.
Vas Gumiszerviz Tolna
Megapapír Kft.
Amfora Zsuzsa Bonyhád
Tolnai Népújság
Pataki Kerámia Budapest
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Képviselõ-testületi ülés összefoglaló

ORVOSI
RENDELÕ
CSALÁDORVOS
Dr. Dömötör Zita
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-Szõlõhegy
Szerda
12:00 - 15:00
FOGORVOS

Dr. Vékás Júlia Andrea
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/532-004
Rendelési idõ:
Hétfõ
Szünetel
Kedd
14:00 - 19:00
Szerda
14:00 - 19:00
Csütörtök
9:00 - 14:00
Péntek
9:00 - 14:00

Július hónapban szünetelt a képviselõtestületi munka.
(folytatás a 2. oldalról)

TÁBOROZÁS A FALUHÁZBAN
Rajzos alkotótábor
Az elõzõ évekhez hasonlóan, idén is megszerveztük a rajzolni,
kézmûveskedni szeretõ gyerekek számára rajzos alkotótáborunkat.
Az idei év témája a Mesevilág volt.
Délelõttönként Tóthné Csapó Sára vezetésével tanultak és alkottak
a gyerekek. Készítettek tenyérlenyomatból képet, rajzoltak sárkányt, ragasztottak színes papírból kiskakast, készítettek meséhez
illusztrációt, de alkottak még tûzmadarat és kékhajú lányt is.
Délutánonként aztán következhetett a szórakozás. Elsõ nap kirándulni mentünk Faddra, ahol Gáti Marianna látott vendégül minket,
megmutatta Meseházát és alkotásait. A délutánt egy közös
fagyizással zártuk. Másnap a rossz idõjárás miatt társasjátékoztunk,
trambulinoztunk, pingpongoztunk és Patai Gyuri bácsival felmehettünk a református templomtoronyba is. Szerdán arcfestõ versenyt rendeztünk és gyöngyékszereket készítettünk, csütörtökön
pedig kincsekre vadásztunk a faluban.
A hét zárásaként péntek délután nyitottuk meg a gyerekek alkotásaiból nyíló kiállításunkat, melyet egy hónapig, július 25-ig lehetett
megtekinteni a Faluházban.

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
10:00 - 20:00
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
Telefon: 06-30/572-4788
E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu
Augusztusi programok:

Augusztus 9. – májusfa
kitáncoló bál

Csecsemõ tanácsadás
Kedd
8:00 - 10:00

A nyári szünetben is Teleszoba
és torna.

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
A remek hangulatú
táborok után szép
nyarat és sok-sok pihenést kívánunk a
gyerekeknek, és
szeptembertõl várunk titeket vissza!

Ügyelet
2013. 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)

HAVEROK

Schmidt Mária
mûvelõdésszervezõ

KÖZÉRDEKÛ
–
–
–
–

Következõ szelektív hulladék szállítási nap: augusztus 15.
Iskola évnyitó és elsõ tanítási nap: szeptember 1. 8 óra
Önkormányzati választások idõpontja: október 12.
Az önkormányzati választásokhoz a választási értesítõk
kézbesítési határideje: augusztus 25.
– Az idén is minden helyben járó kisdiák ingyen kapja meg
az iskolakezdéshez szükséges füzetcsomagot. Az átvételrõl
minden érdekelt megkapta az értesítést.

IMPRESSZUM
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