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Benyovszky-kápolna átadás ❖ Iskolai hírek ❖ A Faluház programjaiból ❖ Óvoda nyári szünet

ISMÉT MÉLTÓ ÁLLAPOTBAN
A BENYOVSZKY KÁPOLNA
Talán Szent Hubertusz, az erdészek és vadászok védõszentje közbenjárására Ivett, a pusztító ciklon, 2014. május 16-án nem Felsõtengelicen bizonyította, hogy mire képes. Így csodával határos
módon esõ és szélvihar nélkül zajlott le az idén 100 éves, a jubileum alkalmából felújított Benyovszky sírkápolna és parkerdõ ünnepélyes átadása. Az ünnepség résztvevõi az Orchidea Szállodától
gyalog közelítették meg az idõk folyamán sírrablók által számtalanszor meggyalázott és feldúlt, ám mostanra csodálatosan felújított
kápolnát.
A Vadászkamara Kürtegyüttesének zenés köszöntõjét követõen Gõbölös Péter, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. vezérigazgatója ünnepi megnyitójában felidézte azt a 2013-ban született elhatározást, hogy a ZRt. a vagyonkezelésében lévõ állami területen
található hányattatott sorsú családi kápolna renovációját és az azt
körülölelõ õsfás jellegû parkerdõ megújítását saját erõbõl megvalósítja. Azzal a hivatástudattal tették ezt, miszerint a Kárpát-medencében az erdészek évszázadok óta átgondolt gazdálkodással,
tájszeretettel óvják és tartják fenn a rájuk bízott erdõt és õrzik
meg a területükön található kultikus és történelmi emlékhelyeket. Mivel ehhez a rendelkezésre álló erõforrásaik nem voltak elegendõek, ezért kérték és megkapták a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Fejlesztési Bank támogató segítségét is. Gõbölös
Péter az erdészek szoros együttmûködésének szép példájaként
említette meg a Szombathelyi Erdészeti ZRt. segítségnyújtását is,
akik pénzeszközeik átcsoportosításával járultak hozzá ennek a
nagyszabású tervnek a megvalósításához.
Ezután Dr. Jung László az MFB ZRt. Agrár- és Turisztikai Befektetési Fõigazgatóságának ügyvezetõ igazgatója beszédében szintén az erdészeti társaságok példás együttmûködését hangsúlyozta és elismeréssel szólt a munka során tapasztalt lelkesedésrõl és
aktivitásról is. Beszélt a jövõbeni tervekrõl is: erdei szálláshelyek,
utak, infrastruktúra, bemutató helyek, kiránduló-barát környezet, stb., melyekre 16 milliárd Ft-ot kíván a kormányzat fordítani.
Dr. Jung László méltató beszéde után Kajsza Béla Tengelic alpolgármestere olvasta fel a község távollévõ polgármesterének
köszöntõjét, aki az összefogást és együtt gondolkodást hangsúlyozta, ami elõre visz.
Az átadásról más elfoglaltsága miatt távol maradó Dr. Kövér
László házelnök üzenetét Nyiri János, az MFB szóvivõje tolmácsolta, külön köszönetet mondva, hogy a Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt., mint a Benyovszky-birtok gondozója „nem hagyta
veszni az örökségét” és hogy munkája során az erdõmûvelés hármas célját tartja szem elõtt, azaz a gazdálkodás és az erdõ értõ
megóvása mellett a közjó szolgálatát is fontosnak tartja.
A méltató beszédeket követõen Dr. Udvardy György pécsi megyés püspök megáldotta a kápolnát, majd a szalagátvágással hivatalosan is átadottnak nyilvánították azt.
Immáron békében és méltó körülmények között nyugodhat
Benyovszky Rezsõ és Emánuel, örök nyugalmukat az õsi kápolna
õrzi és vigyázzák az égbenyúló kalábriai fenyõ óriások.
BRM
Az már csak külön fûszerezése volt az eseménynek, hogy a
Borok, Vizek, Kúriák elnevezésû zöldút „túra útvonal” - amely
az önkormányzatunk területéhez tartozó természeti
látnivalókat, épített örökségeit hivatott bemutatni - is ezen a
napon került átadásra, amely Tengelicrõl Sióagárdig tartó
útvonalon várja a túrázni vágyókat mintegy 65 km
hosszúságban. A tájékozódást útbaigazító és „beszédes”
információs táblák segítik és akár egy nyomvonalon haladó
jármûvel is végig lehet járni. A túraútvonal érdekessége, hogy
pont a kápolnánál metszi a Gyulaj ZRt által kialakított
tanösvényt. A beruházás két év alatt valósult meg pályázati
forrásból és 3.5 millió forintba került, ahol az önkormányzatnak
csak az áfát kellett hozzátennie. Minden részletes információt
megtalálnak a www.tengelic.hu/turizmus/zöldút internetes
címen.
Gáncs István polgármester
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Iskolai hírek – 2014. június
„Szállj költemény,
szólj költemény…”
Hagyományaink szerint idén is
megrendeztük a József Attila
nevével fémjelzett költészet napi szavalóversenyünket. A szépszámú versenyzõ és közönsége
számára szûkösnek bizonyult a
negyedikes osztályterem, mely
a faluház festési munkálatai miatt adott otthont a megmérettetésnek. Az idei verseny újdonsága volt, hogy Huber Péterné
óvodavezetõ (zsûri elnök) mellett szülõként Rudolf Csilla, a tanulók képviseletében Bogdán
Klaudia illetve Rohn Csenge
vállalta az ítészek nehéz munkáját.

Díjazottak az
1-2. osztályból:
Solymosi Klaudia,
Nagy József,
Lusinszki Fruzsina,
Molnár Máté
Díjazottak az
5-6. osztályból:
Szijártó Tímea,
Molnár Anikó,
Palló Luca

Díjazottak a 7-8. osztályból: Nagy Dóra, Horváth Bettina,
Molnár Krisztina, Patai Zsófia, Bogdán Klaudia és Rudolf Eszter

„Anya csak egy van.
Tegyük boldoggá!”

Díjazottak a 3-4. osztályból balról-jobbra felsõ sor:
Kosztics Viktória, Rohn Csenge, Klein Fanni,
Szántó Attila, alsó sor: Wenhardt Ákos,
Domak Miklós, Harsányi Réka, Perger Melinda,
Farkas Fanni, Patai Lilla és Pámer Attila.

A Föld napján

Nagycsoportos iskolakóstoló

Idézett gondolat is lehetne mottója a valamennyi alsós
osztály által május elején rendezett anyák napi ünnepségeknek. Az anya és gyermeke kapcsolatát zenében,
szép szavakban megjelenítõ mûsorok során - mint az
életben mindig - az igazi figyelem itt is a gyermekekre irányult. A szeretet és meghatottság könnyeket csalt
a résztvevõk szemébe.
Ezúton is kívánunk minden édesanyának, kis- és
nagymamának, dédmamának az év minden napjára
megkülönböztetett figyelmet és sok-sok viszonzott
szeretetet!

Az utóbbi évek legnagyobb mennyiségû papírhulladékát, összesen 8,3
tonnát sikerült összegyûjteni, melyért
valamennyi segítõnknek köszönetet
mondunk. A szervezési problémák miatt április 28-ra halasztott akcióban a
leginkább a negyedikesek jeleskedtek,
akik a tanév kezdete óta szorgoskodtak és 3 tonnát meghaladó mennyiségû papírt gyûjtöttek össze. Az iskolaudvar újabb facsemetével gyarapodott, immáron hatodikként abban a
sorban, mellyel évrõl-évre pótoljuk az
elöregedõ, kivágásra kerülõ fákat.

Az iskolai integrációt elõsegítõ program részeként,
áprilisban tettek látogatást az iskolában a nagycsoportos óvodások. A szülõk számára Szijártó József
adott tájékoztatást az intézményben folyó munkáról. Az intézményi tájékoztató részeként a történelmi egyházak képviselõi a hit- és erkölcstan oktatása tudnivalóiról tartottak ismertetõt. A 14 leendõ
elsõ osztályos szüleivel együtt részt vett a negyedikesek és a másodikosok tanóráin. Velük együtt tanulva, velük együtt játszva kóstolhattak bele az iskolások életébe. A látogatás végén, az iskola ebédlõjében a negyedikesek közremûködésével a szó
valódi értelmében is belekóstolhattak és megtapasztalhatták, milyen az igazi iskolás menü.

A negyedikesek a faluházban köszöntöttek

A 2014.évi fa ültetésében a hatodikosoSzeretettel várunk benneteket a szeptemberi
kat Gáncs István polgármester és
Szijártó József intézményvezetõ segítette tanévkezdéskor!

A tavalyi sikerét követõen újra bált
rendezett az iskola a szülõi munkaközösséggel karöltve. Farkasné Tóth Ildikó SZMK- elnök köszöntötte a faluház
nagytermét kitöltõ vendégsereget. „ Folyamatosan alkalmazkodnunk kell a kanalak hosszához, amelynek a nyele évtizedekig a Rákóczi
u.11-ben volt, majd Zombáig ért, s mire „megtanultuk vele az evést”, ma Bonyhádig, sõt Budapestig ér.” – utalt Szijártó József tagiskola vezetõ megnyitó beszédében az oktatásügy legutóbbi, korszakos jelentõségû átszervezésére.
A hagyományos batyus bált volt tanítványunk,
Lacz Margit konferálásával mûsor elõzte meg,
mely eszenciáját adta annak a munkának, ami
túlmutat a tanításon, erõsségeit, látványosságait mutatja a jelenkori intézménynek. Szereplõit a volt és a mai diákok, szülõk, pedagógusok
adták. A mûsorban Farkas Fanni, Müller Evelin, Molnár Anikó
és Szijártó Tímea versmondással, a citera szakkörösök két
népdalcsokorral, a 8. és 6. osztályosok zenés-jelmezes produkcióval szerepeltek. Hosszabb
szünet, kihagyás után újra „repült” a Tengelice. A tánccsoport
az alkalomra, egy produkcióra
újra összeállt. A harmadik éve
folyó hangszeres zeneoktatás
nem titkolt célja, hogy Tengeli-

hangulatát varázsolták a parkettre. A hajnalig tartó vigalomnak
számos segítõje, támogatója volt,
melyet helyben nyilvánosságra
hoztunk. Ezúton is köszönetet mondunk a
szülõi munkaközösség vezetésének és mindazon vállalkozásoknak, magánszemélyeknek,
akik a bál elõkészítésében, szervezésében, lebonyolításában részt vettek, tombola-felajánlással, jegyvásárlással, jelenlétükkel vagy bármi más módon hozzájárultak annak sikeréhez, legfõbb támogatóinknak név szerint is:
Pannon Market Zrt., dr. Dömötör Zita,
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet,
Molnár
Ferenc
(Fakanál
Ételház),
Osztermájer Gyõzõ, Huber Péter, Jilling
Ferencné, Steib Viktor, Pámer László, Béres
Lajosné, Bali Józsefné, Mézi Dance Team tagjai, Õri Antal, Benke József,
Bátainé Réti Márta, Szalonnás Mihály.

SZÜLÕK-NEVELÕK BÁLJA
cen is kinevelje a jövõ zenészeit, akik fellépésükkel színesíthetik rendezvényeinket. E munkában a medinai Szabó családnak vitathatatlan
érdemei vannak. A mûsor végén együtt léphetett fel a mester és tanítványai, a profi és a kezdõ zenész osztatlan sikert aratva.
Az est fénypontja, egyben a bál megnyitója
idén is a felsõ tagozatosok palotás tánca és keringõje volt. A táncokat betanította: Kolep
Ingrid.
A jó hangulatot fokozta az est folyamán fellépõ „Mézi Dance Team”, az óvodás szülõket
tömörítõ együttes Molnár Marianna vezetésével, akik táncukkal a hamisítatlan western

Felhívom a tisztelt olvasó
figyelmét, hogy a cikkben
közölt fotók mellett számtalan további fotót talál a községi honlapon (www.tengelic.hu) a köznevelés-fül/suligalériájában.
Szijártó József
tagiskola vezetõ
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A FALUHÁZ PROGRAMJAIBÓL
Majális
Két év után idén újra volt Majális a településen. A hagyományoktól kicsit eltértünk, hiszen a helyszín és az idõpont is eltért a megszokottól, ennek ellenére a kilátogató kicsik
és nagyok is jól érezték magukat.
Tíz órától az óvónénik és a tanítónénik különbözõ izgalmas és érdekes ügyességi, és
kézmûves foglalkozásokkal várták a kicsiket. A nagyobbakat a Vöröskereszt várta vérnyomás- és vércukorszint méréssel. Természetesen nem maradhattak el az ugrálóvárak,
a trambulin, a lufik, az édesség és a fagyi sem. A Fakanál Ételház pizzával kínálta a kilátogatókat, a szomjazókat pedig a Gondûzõ látta el frissítõvel. Délben virslivel kedveskedtünk mindenkinek. Ezúton is köszönjük Németh Jánosné és Zsiros Sándorné közremûködését.

Májusfa
Idén elõször májusfa került felújított Faluházunk elé. Ezúton szeretnénk megköszönni a fát Király Jánosnak, és a tengelici ifjak (Benizs Béla, Bor Krisztián, Fehér Attila, Németh Szabolcs, Nyul Balázs,
Osztermajer Gyõzõ és Szabó Tamás) áldozatos és kemény munkáját, amellyel
helyére kerülhetett a csodaszép májusfánk. Sajnos az idõjárás nem volt kegyes
hozzá, de reméljük nyár közepéig állja a
sarat, amikor is egy fergeteges utcabál
keretében szeretnénk kitáncolni.
(részletek a következõ
számban)

Bad Times koncert

Május 24-én este egy fantasztikus szabadtéri koncertre vártuk az érdeklõdõket. A Bad Times egy 20 éve
fennálló zenekar. Nagy klasszikusokat hallhattunk tõlük, mint például Bikini, Edda, P. Mobil, Gary Moore,
Beatrice. Tagjai között találjuk Szabó Dávidot, aki három éve oktatja a tengelici fiatalokat gitározni. Reméljük még sokszor hallhatjuk õket nálunk!

Hogy a hagyományokhoz egy kicsit hûek is maradjunk, nem maradhatott el az ilyenkor szokásos kispályás „Focibajnokság” sem. Négy csapat mérkõzött meg egymással. Az
elsõ helyen az Alibi csapata végzett, kicsit lemaradva második lett a Szedelék csapat, a
képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig a Móra Ferenc utca csapata állhatott fel.
Gratulálunk a Kicsik csapatának is, akik a negyedik helyen zárták a „bajnokságot”. Köszönjük az egész napos bíráskodást Éberling Zoltánnak.
Reméljük jövõre az idõjárás is kegyesebb lesz hozzánk, és még többen kilátogatnak
egy kicsit „majálisozni”. (további képek a honlapon)
Schmidt Mária mûvelõdésszervezõ

Totyogó klub
2014. 03. 12-én újra indult a faluházban a totyogó klub. Az elõzõ klub az evangélikus parókián volt, kb. 14 évvel
ezelõtt indult. Kezdetben nagyon sok kisgyerek jött el az anyukájával, aztán szép lassan elfogytak, sajnos ez az
alacsony születésszám miatt is adódott. A felújított faluházban folytattuk, de a végén már csak egy kisgyerek jött.
Mivel én Fácánkertben helyettesítettem, így megszûnt a klub. Tavaly szeptember óta új munkatársa van a gyerekjóléti szolgálatnak és vele közösen gondoltuk úgy, hogy újra megpróbálhatnánk. Egyelõre nagy sikere van, általában 8-10 kisgyerek jön egy-egy alkalomra. 1-3 éves kisgyerekeket várunk a Faluház emeletén, ahol a gyerekek
játszanak, ismerkednek egymással, a szüleik pedig beszélgetnek, tapasztalatokat cserélnek. Májusban az óvodások gyermeknapi mûsorán vettünk részt. Sok szeretettel várjuk továbbra is a régi és új totyogókat. A klub minden szerdán 10 órától kezdõdik.
Pallóné Király Erika védõnõ és Felkertné Kiltau Ildikó családgondozó

A Gyermeknap alkalmából
2014. május 24-én a TengelicSzõlõhegyért Egyesület egész
napos programmal szórakoztatta a gyerekeket. Délelõtt ügyességi vetélkedõkön vehettek
részt az ünnepeltek, miközben a
bográcsban már rotyogott az
ebéd. A közös ebédet követõen
birtokba vehették a TESCO Áruházlánc Paksi Üzlete által ajándékozott játékszereket. Édesség
is jutott bõven, az egészség jegyében pedig a Faddi Epres szamócáját és Lajos Zöldséges almáját fogyaszthatták. A nap az esti
szalonnasütéssel fejezõdött be.

GYERMEKNAP TENGELIC-SZO”LO”HEGYEN
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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
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
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)

JEGYZÕI KÖZLEMÉNYEK
Képviselõ-testületi ülés összefoglaló
Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete 2014. május 27én ülésezett, mely ülésen a 8 napirendi pontban 8 határozatot fogadtak el a képviselõk.
Átfogó értékelés hangzott el a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról.
A demográfiai mutatók mellett bemutatásra került a pénzbeli és természetbeni ellátások alakulása, gyermekétkeztetés módja, kedvezmények, a gyermekjóléti szolgálat tevékenysége, az önkormányzat és a civil szervezetek együttmûködése és a jelzõrendszer tagjaival való kapcsolattartás. 2013-ban a kötelezõ ellátások mellett az alábbi egyéb juttatásokkal segítette az önkormányzat a rászoruló családokat: két alkalommal EU élelmiszercsomag kiosztása, 11 újszülött kapott ajándékcsomagot, a tengelici általános iskolába járó tanulók számára a tanévkezdéshez szükséges füzet és írószercsomag térítésmentes biztosítása, nyári gyermekétkeztetési programban való részvétel.
Elfogadta a képviselõ-testület a mûvelõdésszervezõ és a könyvtáros 7
éves továbbképzési tervét, majd megtárgyalta és elfogadta a Szekszárd
és Környéke Szociális Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. A módosításra jogszabályváltozás és a Tolna Megyei Kormányhivatallal történt egyeztetés utáni felülvizsgálat eredményeként volt
szükség.
A képviselõk a szülõi igények felmérése alapján meghatározták a Mézeskalács Óvoda nyári zárva tartását és a 2014/2015-ös nevelési évben
a napi nyitva tartást is.
A döntésnek megfelelõen, az óvoda 2014. június 30 napjától
2014. augusztus 8. napjáig zárva tart, illetve 2014. szeptemberétõl naponta 1/2 7 órától 17 óráig nyitva tart.
Ezt követõen a testület tájékoztatót hallgatott meg a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetési programban való önkormányzati részvételrõl. Az idén nyáron 44 nap idõtartamban 32 gyermeknek biztosít
az önkormányzat támogatási pénzbõl napi egyszeri meleg ebédet a
Fakanál Ételház közremûködésével.
Az egyebek napirendi pontban módosításra került a Szekszárdi
Rendõrkapitányság támogatásáról szóló határozat, mivel a megszavazott 20.000.- Ft-ot a körzeti megbízottak túlórájának ellentételezésére
kérné a rendõrség
Tolnai Lászlóné jegyzõ

RENDSZERES SZELEKTÍV
HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS
Mint ahogy arról az ALISCA Terra Kft. minden háztartásba
eljuttatott szórólapjáról már értesülhettek, ezentúl minden
hónap 3. péntekjén mód van a szelektíven gyûjtött hulladék
(papír, mûanyag, fém és zöld) elszállíttatására a normál,
háztartási kukás hulladékkal együtt. Elhelyezés a kuka mellett a
szállítás napján reggel 6 óráig. A szelektíven gyûjtött hulladékot
kérjük (akármilyen) zsákban, papírdobozban, kötegelve
kihelyezni.
Ezen szolgáltatás nem befolyásolja a szolgáltatás díját, mindenki
az eddigi összeget kell, hogy fizesse csak.
A legközelebbi szelektívhulladék elszállítási nap: június 20.

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
Júniusi programok:
június 7. – 10 óra Óvodai ballagás
június 16-20. - 8-16 óra Zenebarátok hete (zenés tábor)
június 23-27. - 8-16 óra Rajzos
kézmûves-alkotótábor
A táborokkal kapcsolatban érdeklõdni lehet Tóthné Csapó
Sáránál vagy Schmidt Máriánál.
Júliusi elõzetes:
július 12. – Falunap
Tengelic-Szõlõhegy
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