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Választások 2014-ben ❖ Zöld út a kúriák mentén ❖ Évzáró idõpontja
VÁLASZTÁS UTÁN – VÁLASZTÁS ELO”TT

Boldog Anyáknapját!
Ki emel, ki emel,
ringat engemet?
kinyitnám még
a szemem,
de már nem lehet...
Elolvadt a világ,
de a közepén
anya ül, és ott ülök
az ölében én.
Zelk Zoltán

Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák
tiszteletére. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az elso
” ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját. Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából és a legelso
”
Anyák Napi ünnepséget 1925. március 8-án a
MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezeto
”i karolták fel és megtették az elo
”készületeket az Anyák napja országos bevezetésére.

2014. április 6-án választott az ország és újabb négy évre szavazott bizalmat a FIDESZ-KDNP párt-koalíciónak. A választási eredmények azóta jogerõre emelkedtek, így május 6-án már az új
összetételû parlament kezdheti meg munkáját:
FIDESZ-KDNP
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MPL
Jobbik
LMP

Az országos részvételi arány 61,24 % volt. Megyénkben 3 szavazó körzetben adhatták le voksukat a szavazásra jogosultak, ahol
egyedül a szekszárdi körzetben közelítette meg ez az arány az országost 60,34 %-kal.
Tengelic község önkormányzati körzetében 4 helyen várták a
szavazókat:
1. sz. Szavazó Körzet (Polgármesteri Hivatal) 55,16 %
2. sz. Szavazó Körzet (Tengelic-Szõlõhegy) 56,38 %
3. sz. Szavazó Körzet (Jánosmajor) 34,03 %
4. sz. Szavazó Körzet (Polgármesteri Hivatal) 49,15 %
Az eredményeket illetõen az országos tendencia érvényesült, és
tükrözte az arányokat, melynek alapján kialakulhatott az új parlamenti struktúra. Köszönet minden állampolgárnak, aki élt demokratikus jogával és részvételével kifejezte felelõsségét az ország sorsának alakításában.
Május 25-én ismét az urnákhoz járulhatunk, amikor annak a 21 képviselõnek a személyérõl döntünk, akik 5 éven
keresztül Magyarország érdekeit képviseljék majd az Európai Parlamentben. A tét most sem csekély, hiszen az õ
munkájukon múlik, hogy milyen anyagi és erkölcsi elõnyöket sikerül kicsikarnunk a többi nemzethez képest.
Fontos, hogy ezek a képviselõk a hazájukat szolgálják, és
védelmezzék minden olyan politikai vagy gazdasági támadás ellen, melyek sérthetik az esélyegyenlõséget és nemzeti önérzetünket. Kérjük, ne legyenek közönyösek, szavazataikkal ez úttal is segítsék, hogy a legmegfelelõbbek képviseljék Magyarországot az Európai Unió Parlamentjében!
BRM

Zöldút a kúriák mentén – Tengelic
„Falat másztunk, összeaszott hullát találtunk. Beszakadt mennyezetek alatt kalandoztunk. Õsfák és szenvedélybetegek között sétáltunk, négycsillagos kastélyszálló teraszán kávéztunk. Így néz ki egy kastélytúra Tengelic térségében, vagy ahogy az idegenforgalmi szakmában néhányan nevezik: a magyar Loirevölgyben…” – kezdte Loire völgye magyar módra címû írását Kemény Krisztina a Szabad Föld 2013. augusztus 11-i számában.
Ha valaki nem olvasta volna a szóban forgó cikket, már az is tudomást szerezhetett új büszkeségünk létezésérõl, hiszen óriási térkép transzparensek csábítják a szemlélõt, hogy sétára induljon, nye-

133 képviselõ
38 képviselõ
23 képviselõ
5 képviselõ

regbe pattanjon, tapossa a pedált a BOROK, VIZEK,
KÚRIÁK elnevezésû zöldút tengelici szakaszának
12-13 km-es ösvényén. Az útjelzõkkel jelölt úthálózat a forgalmas közutaktól elszakadva köti össze településünk csodálatos látnivalóit, felfûzve a szép tájképi részeket, természeti és kulturális örökségünk
értékeit. Útvonalunk jelképének a tengelice madarat választottuk.
Az útvonal és a felújított Benyovszky-kápolna ünnepélyes átadására május 16-án kerül sor, melyre
tisztelettel meghívunk minden érdeklõdõt. A pontos helyszín és a részletes program a 2. oldalon található.

Tengelic

2014. május, 2. oldal

Az ünnepség helyszíne: az Orchidea Hotel parkolója (innen könnyed erdei séta a kápolna)
Találkozó: 9 óra 30 perc.

PROGRAM

10:00 A Vadászkamara Kürtegyüttesének megnyitója
10:10 Köszöntõk, beszédek
Gõbölös Péter, a Gyulaj Zrt. vezérigazgatója köszönti a vendégeket
Dr. Kövér László, Magyarország Országgyûlésének elnöke mond beszédet
Dr. Jung László, az MFB Agrár- és Turisztikai Befektetési Fõigazgatóságának ügyvezetõ igazgatója mond beszédet
Gáncs István, Tengelic polgármesterének köszöntõje
10:45 Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök kápolna benediktálása (megáldása)
11:15 Népdal elõadás – Fóris Dóra
11:30 A Tengelici Általános Iskola kisdiákjainak és a
tengelici Mézeskalács Óvoda óvodásainak mûsora
11:50 Szalag átvágás
12:00 Fakultatív programok: túra a parkerdõben vagy kézmûvesség a gyerekeknek.

A „zöld utat” a Leader-program támogatásával öt település, Tengelic, Szedres, Medina, Kölesd és Sióagárd önkormányzata valamint egyesületek
közösen jelölték ki, úgy, hogy kedvezzen a motormentes túráknak.
A teljes hosszát tekintve 70 km-es túraútvonal látnivalói közé tartoznak a Tengelic környéki mûemlékek – többek közt a Gindly-Benyovszky-, a
Csapó-, a Schell- és a Jeszenszky-kastély -, a szedresi Bezerédj-kastély, útba esik a borjádi Petõfi-méhes, a Sass-kúria, a medinai Apponyi-kastély, de
a Sió és a Sárvíz területén haladó útvonal érinti a sióagárdi, a medinai és a kölesdi pincéket is.
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ASSZONYTORNA
Régóta fontolgatjuk már, hogy bemutassuk a falu nõi lakosságának a Tolnai
Lászlóné, Kati által kb. 10 éve vezetett
szabadidõs sport programot, a több
évtizedes múlttal bíró nõi torna helyi
gyakorlatát/gyakorlását. Létszámunk és
korosztályi összetételünk elég változó. A
nevével ellentétben nem csak az "asszonyok" tartanak velünk, hanem fiatal
lányok is. Sõt az évek során az anyukák
mellett megjelentek a lányaik is.
Létszámunk a lelkesedéstõl függõ, van,
amikor 4-5 fõre szûkülünk, de van,
amikor akkorára nõ a kedv, hogy
szépüljünk, hogy kicsinek bizonyul a termünk.

A jókedv garantált kis csapatunkban. A
minden porcikát átmozgató zenés torna
az egészségünk és jó kedélyünk fenntartását szolgálja.
Saját tapasztalatból tudjuk, hogy egy
nõnek mennyire fontos a test karbantartása, így várjuk csapatunkba azokat a
hölgyeket, akiknek fontos egészségük,
fittségük, szépségük! Heti egy alkalommal szerdán este 6-tól 7 óráig bárki élhet
a lehetõséggel a Faluházban!
Kérünk benneteket hölgy társaink,
gyertek ti is és töltsetek el egy órát önmagatokkal és velünk, mert ezt mindenki
megérdemli!
A tornázó lányok, asszonyok

Konfirmáció az evangélikus
gyülekezetben
2014. április 13.-án, virágvasárnap konfirmáció
volt a tengelici evangélikus gyülekezetben.
Füller Mihály lelkész vezetésével Horváth Viktor
és Kõmûves Zsolt sokat készült erre az alkalomra és a vizsgán sikeresen számot adtak tudásukról. Az úrvacsorai közösség és a Mécses Csoport
énekkel tette még szebbé ezt az ünnepet.

ÉVZÁRÓ
a Tengelici Általános Iskolában
2014. június 14. 9 órakor
ÚTRAVALÓ
BALLAGÓKNAK
A szárny megnõtt, üresen áll a fészek,
Csak álom volt a régi jó világ,
És mint a fecske alkonyati szélnek,
Ma szárnyat bontott egy sereg diák.
Wass Albert
Pajtásaim! értetek a bú;
Elhagyni, fiúk, titeket,
Ez fáj nekem, ez szomorít el,
Ez ver kebelembe sebet...
De nem! mi vigadtunk minden idõben,
Így hát szomorú a búcsú se légyen.
Petõfi Sándor
Ah, vége, vége! Vagy ki tudja?
Diák marad az ember, amíg él.
Leczkéjét a sírig tanulja,
Nehezebbet folyvást a réginél.
Reviczky Gyula
Útjaink százfelé válnak,
De szívünk egy célért dobog,
Nekivágunk a küzdelmes mának,
És épít karunk egy szebb holnapot..."
Arany János

MÁJUSFA

Április utolsó és május elsõ napja, nemcsak a majális és a ballagások miatt fontos, hanem a hónaphoz kötõdõ népszokások: a májusfa állítás miatt is. A májusfa, a zöld ág a természet megújhodásának a szimbóluma, és legtöbb esetben az udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék is.
A kereszténység elõtti tavasz-szimbólum középkori vallásos magyarázatai pl. Fülöp apostol
szerencsés megmenekülését, majd a keresztfán szenvedett vértanúságát, mások Jakab apostol
vértanúságát említik a májusfa-állítás szokásának magyarázataként. A székelyeknél ezért nevezik
a Fülöp-Jakab napra virradatkor állított májusfát Jakab-fának vagy hajnalfának.
A májusfa sudár, a törzsén gallyaitól megtisztított, hegyén lombos fa vagy szép növésû ág. A legények éjszaka vágták ki az erdõn, és hajnalra állították fel a helyi szokásnak megfelelõen minden lányos ház elé együttesen, vagy mindenki a maga szeretõje háza elé. Sok helyütt csak a bíró
és a pap háza, esetleg a templom elõtt állítottak fel egyetlen magas májusfát, a lányos házak udvarán kisebb fa díszelgett. A májusfákat szalagokkal, zsebkendõkkel, virágokkal, teli üveg borral,
hímes tojással stb. díszítették föl, mielõtt a földbe beásták, vagy a kapufélfára, kútágasra felszögezték volna. Erdélyben ki is faragták a fát vagy a legény rávéste a nevét.
A fa kivágása, hazaszállítása inkább titokban történt éjszaka, hajnali feldíszítése is inkább a legénybanda közös, bizalmas feladata volt. A reggelre díszelgõ májusfa kiállítása, nagysága stb. számos helyen szokásos magyarázatra adott okot: ki-kinek udvarol, kinek állítottak szebb fát, kinek
a májusfáját csúfította el reggelre a haragosa stb.

SEGÍTS MAGADON…

A parlagon hagyott, elhanyagolt kertek helyett inkább termelje meg akár a család egész esztendei
zöldségszükségletét! Az sem lehet kifogás, hogy túl sokba kerül a vetõmag, a palánta. Jó tudni, hogy
a méregdrága és bizonytalan eredetû szaporító anyag helyett kis mennyiségben, otthoni használatra ingyen is hozzá lehet jutni vetõmaghoz. Például a tápiószelei Növényi Diverzitás Központból, ahol
sok száz és ezer különbözõ, régi, tájjellegû növény szaporító anyagát õrzik, vizsgálják. Cserébe csak
azt kérik, hogy egy kis kérdõíven tartsák számon a növény fejlõdését, jellemezzék ízvilágát, növekedését, terméshozamát, tehát értékeljék.
Mindehhez kapáló- vagy vetõgépre sincs szükség, vannak erre jól bevált szerszámok, mint az
ásó, a kapa, a gereblye.

Tengelic
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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
A Képviselõ-testület a 2014. április 29-én megtartott ülése elsõ napirendi pontján belül beszámolót hallgatott meg és fogadott el a Szekszárdi Rendõrkapitányság 2013. évben végzett munkájáról. A beszámoló szerint 2013-ban a megyében regisztrált bûncselekmények 66,2
%-át a vagyon elleni bûncselekmények, ezen belül a kisebb értékre elkövetett lopások adták. Tengelic községben 42 bûncselekményt regisztráltak. A nyomozás eredményességi mutatója 46,9 %-ról 51,1 %ra nõtt. Kiemelendõ a kábítószerekkel kapcsolatos bûncselekmények
száma, mely 64,5 %-os emelkedést mutat az elõzõ évhez képest. A közlekedésbiztonsági helyzetet tekintve, 7 halálos kimenetelû, 43 súlyos
sérüléses, 69 könnyû sérüléses baleset volt megyei szinten. Tengelicen
2013-ban nem történt személyi sérüléses baleset. A kapitányság illetékességi területén jelenleg nincs veszélyeztetett település. Az elmúlt évben végzett egyéb rendõri feladatok között szerepelt a rendezvények
biztosítása, rendkívüli illetve vészhelyzettel kapcsolatos feladatok
(hóhelyzet, árvízi védekezés,), engedélyezési tevékenység (fegyvertartási), bûnmegelõzési tevékenység, Iskola rendõre program, nyaralókártya program, baleset-megelõzési tevékenység.
Rendeletet alkotott a testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének VI. számú módosításáról, mely mindössze egy technikai tételt
tartalmaz. Ezt követõen szintén rendeletben fogadták el a képviselõk
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását. Az elmúlt
év bevételi és kiadási fõösszege 380.025.000.- Ft. A bevételek 101,22
%-ban, míg a kiadások 86,55 %-ban teljesültek. A bevételek 32,58 %át a központi költségvetéstõl kapott finanszírozás, míg 67,42 %-át a
saját bevételek tették ki. A szabad pénzmaradvány összege
55.297.000.- Ft. Hitelállománnyal az elmúlt év során nem rendelkeztünk. 2013-ban 83.195.000.- Ft-ot fordítottunk beruházásokra és felújításokra. Az önkormányzat a tavalyi évben is támogatta a helyi civil szervezeteket, mely támogatás összege 2.766.000.- Ft volt. Az önkormányzat vagyona (értékkel szereplõ) 836.345.000.- Ft.
A következõ napirendi pontokban a képviselõ-testület módosította
a TEIT, a Cikói Hulladékgazdálkodási valamint a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodását. Határozat született arról, hogy a Jövõnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz
pályázatot nyújt be az önkormányzat a Gindli u.2. szám alatt található Szolgáltatóház felújítására, melyhez 2.640.000.- Ft önerõt kell biztosítani. A támogatás összege 10.560.000.- Ft lenne.
A napirendi pont megtárgyalása után a testület úgy döntött, hogy
nem tesz észrevételt Paks Város Önkormányzata hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetéhez.
Az egyebek napirendi pont elõtt döntés született a SárközDunavölgye-Siómente Egyesület támogatásáról, mely támogatási öszszeg 290.591.- Ft.
Az egyebek napirendi pontban határozatot hozott a testület többek
között az új tanyagondnoki busz beszerzéséhez szükséges 565.800.Ft pótfedezetrõl, az állam tulajdonában lévõ 086/16 hrsz-ú felsõtengelici ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adás kezdeményezésérõl, valamint a testület felhatalmazta a polgármestert, hogy
Tengelic Szõlõhegyet érintõen a szennyvízrendszer kiépítésének
megvalósítására tegye meg az elõkészületeket.
Ezt követõen a polgármester tájékoztatta a testületet a „Zöldút” átadásának helyérõl, idejérõl, valamint az önkormányzat anyagi helyzetérõl.

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
Májusi programok:

május 9. - Véradás
május 10. – Tolna megyei Cinegemadár Népdaléneklési Verseny Gála
május 15. - 17 óra Szemétgyûjtés a Zöldút útvonalán
május 16. - Zöld út átadás
május 17. - Szülõk-Nevelõk Bálja
május 24. - 21:00-0:00 Bad Times koncert
május 31. - Biciklitúra a Zöldúton

Tolnai Lászlóné jegyzõ
A tápiószelei Növényi Diverzitás Központ címe:

T E I T

2766 Tápiószele, Külsõmezõ 15.
Hasonlóképpen az õshonos baromfifajták kihelyezése programban
is részt lehet venni az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi
Egyesület segítségével (4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6.)

Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás
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