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„TALPRA MAGYAR!”
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Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idõ, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! –
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak õsapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

A 2014-es év ismét a választások ideje, amikor ismét dönthetünk,
hogy milyen kormány irányítsa az országot. Az eltelt 24 év során
az inga hol jobbra, hol balra lengett, esetleg bántuk is, hogy kinek
szavaztunk éppen bizalmat, de akkor is a mi döntésünk volt. Most
megint döntéshelyzetben vagyunk és remélhetõleg minden szavazásra jogosult állampolgár tudatában van az ügy jelentõségének. Kívül maradni nem lehet, mert akkor nincs jogalap a kritizálásra, másokra mutogatásra. A döntés nehéz, mert felül kell emelkedni az
egyéni szimpátiákon, párthûségen, szokásjogon. Ugyanis ilyenkor
illik az ország érdekeit elõtérbe helyezni. Mint a jó könyvelõnek,
mérlegre kell tenni, hogy az elmúlt 4 év könnyebbé, olcsóbbá, kiszámíthatóbbá tette-e életünket. Ha igen, akkor szavazzanak bizalmat a jelenlegi kormánynak. Ha nem, akkor válasszanak új vezetõket. De egyet ne tegyenek: hitelt adni a könnyelmû, zengzetes ígéreteknek. Gondoljanak az államháztartásra úgy, mint a sajátjukra.
Vajon mire futja a jövedelmünkbõl? Kire, mire számíthatunk, ha
nagy a baj? Adósságalapú látszatfejlõdést válasszunk, vagy takarékos megfontoltságot? Család és erkölcs, vagy beolvadás egy arctalan masszába? Munka vagy mindenkinek járó segély? Rengeteg a
kérdés, súlyos a döntés. Ne bízzák hát a véletlenre, hogyan tovább!
Gáncs István polgármester

NEMZETKÖZI
NÕNAP
Van az évnek egy napja, amikor
a férfiak virággal lepik meg a
róluk gondoskodó nõket, asszonyokat, ezzel is megköszönve
odaadásukat, a reggeli teát, kávét, a frissen mosott, vasalt ruhát, a nehéz munkával töltött
napok utáni meleg vacsorát.
Ennek ellenére kevesen tudják, hogy nem is olyan egyszerûen és romantikus
célzattal indult hódító útjára ez a neves ünnep. A Nõnap kialakulása, létrejötte hûen jellemzi a nõknek azt az évszázados küzdelmét – a világ minden részén
–, amelyet azért folytattak, hogy kivívják a társadalom elismerését, esélyeik
egyenlõek lehessenek. 1910-ben határozták el, hogy nemzetközi nõnapot tartanak annak emlékére, hogy 1857. március 8-án New Yorkban a textilipari
munkásnõk a béregyenlõségért és munkaidõ csökkentéséért sztrájkoltak.
Elõször a világon 1911. március 19-én tartották meg a Nemzetközi Nõnapot Németországban, Dániában, Svájcban és Ausztriában. Véglegesen 1917-ben (az
oroszországi események után) március 8-ra tették a Nemzetközi Nõnap dátumát. Hazánkban 1914-ben emlékeztek meg elõször ilyen formában a nõkrõl.
Összegezve: a nõk elérték céljaikat, szinte mindenhol kivívták egyenlõségüket és gyakorlatilag ugyanazokkal a jogokkal indulhatnak el az élet rögös útjain, mint a férfiak. Isten éltesse a Nõket!
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100 éves a falu legidõsebb lakosa
Rittka
a ünnepsségre kerültt sor 2014.
márcciuss 9-é
én Tengeliccen. 100. születéssna
apjjátt ünnepeltte a falu legidõssebb
la
akossa, Vöröss Gyuláné, születtettt Török
Mária
a. A Tengelicci Hírmondó kérdésseire Mariss néni a családjja segíttségével
vála
aszoltt.
A Zichy birtok felparcellázásakor érkezett
édesapja és apai nagyszülei Miszláról;
édesanyja és az anyai nagyszülei Szekszárdról Tengelicre. Itt vettek házhelyet
és földbirtokot. Mindkét család mezõgazdálkodással foglalkozott.
Szülei Török János Pál és Samu Rozália Tengelicre költözésükkor ismerkedtek meg s kötöttek házasságot 1913 májusában.
Édesapja ezermester volt. A házukat
saját kezûleg építette (még ma is áll). Jól
felszerelt mûhelye volt, s minden bognár
és kádár munkát maga végzett. Nagyon
precíz, pontos ember volt.
Mária (vagy ahogyan Tengelicen a faluban mindenki ismeri Maris néni) 1914.
március 9-én elsõ gyermekként, Tengelicen született. Két testvére csecsemõként meghalt. 1917-ben született lánytestvére Erzsébet, aki 27 évesen halt
meg. 1927-ben született öccse János, aki
szintén szép kort élt meg, 80 évesen halt
meg.
Iskolába Tengelicen járt, 6 osztályt
végzett (akkor ez volt a legnagyobb elemi osztály). Nagyon szeretett iskolába
járni, tanulni, különösen a földrajzot,
történelmet szerette. A 6 osztály elvégzése után Sárszentlõrincen tanulta a szabás-varrás fortélyait egy szabó-varró iparostól. Ezt a tudását, és édesapjától örökölt kézügyességét egész életében kamatoztatni tudta. A család ruhatárát, s minden háztartási textíliát maga vart.
20 évesen, 1934.október 27-én kötött
házasságot Vörös Gyulával. Férje szintén
tengelici volt. Félárvaként nevelkedett,
mert édesapja az elsõ világháborúban
meghalt. Házasságkötésük után, rö-

vid ideig Júlia-majorban laktak, mert férje, nagygazda keresztapjánál dolgozott.
Az elsõ gyermekük születésekor költöztek vissza Tengelicre.
Elsõ gyermekük Teréz, majd sorban a
második Magdolna, harmadik gyermekük Gyula (6 hetet élt), majd Mária, Anna, Erzsébet, s rá tíz évre a két legkisebb
Márta, majd István. Hét gyermekük ma
is jó egészségnek örvend.
Házasságuk elején magángazdálkodók
voltak, majd a Termelõszövetkezet megalakulásakor Tsz-tagok lettek, s nyugdíjazásukig mindketten ott dolgoztak. Közben felépítették családi házukat. Mindketten nagyon sokat dolgoztak.
Maris néninek a gyermekek felnevelése, a háztartás vezetése, a házi állatok
(szarvasmarha, ló juh, sertés, háziszárnyasok) gondozása, munka a Tsz-ben,
kertészetben, a háztájiban, szõlõjükben
mind munkát adott. A család kenyerét
még az 1970-es években is maga sütötte
a kemencéjükben. Késõbb idõs szüleirõl
gondoskodott. De ezt a sok munkát nagyon ügyesen megszervezte, s irányította a család életét. Nyugdíjas korukban is
aktívan dolgoztak a ház körül s a szõlõjükben. Nyáron pedig nem maradhatott
el, az idõközben megszületett unokák
nyaraltatása. Az unokák hol egyszerre,
hol egymás után jöttek a nagyszülõkhöz
nyaralni. A szülõi ház mindig gyerekzsivajtól volt hangos. Ma 12 unokája, 10
dédunokája van és májusban megszületik az elsõ ükunoka.
Maris néni és Gyula bácsi a nagy családdal megünnepelték az 50. házassági
évfordulójukat. Gyula bácsi 1987-ben
meghalt.
Maris néni a háborús éveket tartotta
élete legnehezebb idõszakának. Az elsõ
világháborúban az édesapját kellett nélkülöznie. A második világháborúban a
férjéért kellett aggódnia, s otthon az 5
gyermekükrõl gondoskodni.
Nehéz és emlékezetes esemény az életében a II. világháború. Akkor már volt
rádiójuk, s a legidõsebb kislánynak (9
éves) kellett figyelni a rádió adását. S

amikor elhangzott a rádióban a
BÁCSKA-BAJA-PÉCS (a bombázó repülõk útvonalát mondták be), akkor a gyerekekkel (öt gyermek) az ebédfõzést félbehagyva kellett menedékbe bújni. Megrázó esemény volt, mikor egy repülõ lelövését látta.
1944-ben halt meg a húga, aki két árva
kisgyermeket hagyott maga után. Halála
mai napig fájdalmas számára.
Nehéz idõszak volt a Tsz-esítés idõszaka is, amikor magángazdálkodóként már
jól boldogultak volna.
És hogy melyik volt élete legboldogabb idõszaka? „Természetesen a gyermekkorom.„ – volt Maris néni válasza –
„Elsõ gyermek, és elsõ unoka voltam a
családban s élveztem a felnõttek kényeztetését. Majd a saját gyermekeim születése, ami áldás volt a családban. Mindig nagyon szerettem a gyermekeket. Nézni a
fejlõdésüket, hogy már mit tudnak, s azt,
hogy mindegyik más-és más.”
A mai világot viszont már egy kicsit kívülrõl figyeli. „Teljesen szokatlan, már
nem is értem, s nem is fogom megszokni.” – mondja.
Amikor egészsége, hogyléte iránt érdeklõdtünk, így válaszolt: „Még talpon
állva. Az ágyat még nem nyomom, ápolásra nem szorulok. Csak vagyok. Már
semmit sem tudok csinálni. Ha jó az idõ
kisétálok az udvarra és kint ülök a jó levegõn. Öregségemre nem maradtam
egyedül, 9 éve Böbi lányom gondoskodik rólam, nála lakom. Az a legnagyobb
öröm számomra mikor a gyerekeim
unokáim meglátogatnak.”
ISTEN ÉLTESSE MARIS NÉNI!
LEGYEN MÉG SOK ÖRÖME
AZ ÉLETBEN, CSALÁDJÁBAN ÉS
EBBEN A BÁRMENNYIRE IS
SZOKATLAN VILÁGBAN!
(Mivel a születésnapi ünnepségre lapzártánkat követõen került sor, így az ott készült fotókat következõ számunkban láthatják.)

Születésnapi idézet-ccsokor híres emberekto”l:
„A tegnap történelem. A holnap rejtély. A mai nap: ajándék.” – Eleanor Roosevelt
„A hosszú és jó életet nem évekkel, hanem élményekkel és megismeréssel mérik.” – Popper Péter
„Te sosem fogsz megöregedni. Az élet lassan elvonul majd az arcod fölött, ennyi lesz, semmi több,
és te attól még szebb leszel. Öreg csak az, aki már nem érez semmit.” – Erich Maria Remarque
„Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek. Csupán tiszta szív és sok, sok szeretet.”
– Pázmány Péter
„A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem hogy mennyi élet
volt éveidben.” – Abraham Lincoln
„Minden nap megszûnik valami, amiért az ember
szomorkodik, de mindig születik valami, amiért
érdemes élni, küzdeni.” – Hérakleitosz
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FARSANG 2014.

A farsang a vígság azon idõszakát jelzi, mely a húsvéti nagyböjtöt megelõzi. A farsang hossza évrõl évre változik, mivel zárónapja a húsvét idõpontjához kötõdik. Vízkereszttõl (január 6.) a húsvétot megelõzõ 40 napos nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazószerdáig tart. Farsang a tavaszvárás pogány kori, igen változatos képet mutató ünnepeibõl nõtt ki,
gyakorlatilag a zajos mulatozás,
a tréfacsinálás, bolondozás,
eszem-iszom és az advent lezárulásával a párkeresés, udvarlás idõszaka. Magyarországon a farsangi szokások a középkorban honosodtak
meg, és számos idegen nép hatása érvényesült
bennük. Ebben az idõszakban már az ókori Rómában is rendeztek álarcos felvonulásokat, zenés táncmulatságokat, úgynevezett Saturnalia
ünnepet, a téltemetés-tavaszvárás jegyében.
Ilyenkor rendezték a kedvelt gladiátorviadalokat is. Latin nyelvterületen a 'carneval' szó a farsang megfelelõje, jelentése a hús elhagyása. Más
magyarázatok szerint azt a díszes szekeret nevezték carrus navalisnak, amelyet egykoron vidám, álarcos menet tolt végig Róma utcáin, innen
a karnevál elnevezés.
Tengelic-Szõlõhegyen 2014. február 22-én
„tolták a díszes szekeret, ahol az idén is remek
hangulatban zajlott a télbúcsúztatás. A maskarák
ötletessége talán még az eddigieket
is felülmúlta és egyaránt élvezték viselõik és a közönség is. A jelmezversenyt követõen a tombolasorsolás
hozta lázba a bálozókat, majd kezdetét vette a tánc, az önfeledt
szórakozás.
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ORVOSI
RENDELÕ

JEGYZÕI KÖZLEMÉNYEK

CSALÁDORVOS

A Képviselõ-testület 2014. február 4-én megtartott rendes ülésén 1
rendeletet alkotott és 9 határozatot fogadott el. A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadása elõtt döntés született az önkormányzat adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségek megállapításáról, mely a saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket határozza meg 3 évre vonatkozóan, a köztisztviselõk, közalkalmazottak
cafetéria keretösszegérõl, ami alapján havi 10.000.- Ft étkezési juttatást kapnak a munkavállalók és a 2014. 01. 01-tõl 2014. 01. 29-ig tartó
idõszakra vonatkozó átmeneti gazdálkodásról. Ezek a döntések beépítésre kerültek a költségvetésbe.
Ezt követõen egyhangúlag megszavazták a képviselõk az önkormányzat 2014. évi költségvetésérõl szóló rendeletet. A rendelet alapján az
önkormányzat és szervei 294.638. eFt-ból gazdálkodhatnak 2014ben. A bevételek fõösszege 235.243 eFt, a kiadás 294.638 eFt. A bevétel és a kiadás különbözetét a 2013. évi maradvány 59.395 eFt fedezi.
A kiadásokon belül a mûködési költségvetés kiadásai 258.392 eFt-ot
tesznek ki, amely tartalmazza a személyi juttatások összegét, a munkaadókat terhelõ kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait és a dologi kiadásokat. A felhalmozási kiadások összege 28.946 eFt, mely a
beruházásokat és a felújításokat részletezi. A tartalékok összege 7.300
eFt. Az idei évben a beruházások között tervezi az önkormányzat egy
tanyagondnoki autó megvásárlását, kis értékû tárgyi eszköz beszerzését és ingatlan vásárlást Felsõtengelicen, a felújítási tervek között
pedig a Szolgáltatóház felújítása, a szõlõhegyi ravatalozó felújítása, egy
óvodai csoportszoba felújítása és a Móra Ferenc utca szilárd burkolatának megépítése szerepel.
Az idei évben is támogatást kapnak a civil szervezetek összesen 3.240
eFt összegben.
Az önkormányzati költségvetés külön részét képezi a két költségvetési szerv a polgármesteri hivatal és az óvoda költségvetése. A polgármesteri hivatal 54.938 eFt-ból az óvoda 35.783 eFt-ból gazdálkodhat.
Az egyebek napirendi pontban jogszabályi változások miatt módosította a testület a polgármesteri hivatal és az óvoda alapító okiratát is.
Jóváhagyó döntés született a Szekszárd és Térsége Önkormányzati
Társulás és a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás költségvetésérõl. Önkormányzatunk a két társulás munkaszervezetének kiadásaihoz összesen évi 690 eFt-tal járul hozzá. Határozatot
hozott a képviselõ-testület a Gindli u.2. számú ingatlanon 1979. májusa óta fennálló építési és telekalakítási tilalom törlésérõl. Végül megtárgyalták a képviselõk a Szemem Fénye Alapítvány támogatási kérelmét, melynek kapcsán elutasító döntés született.
Tolnai Lászlóné jegyzõ

Drr. Döm
mötörr Zita
a
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284
Rendelési idõ:
Tengelic
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8:30 - 12:30
10:00 - 13:00
8:00 - 10:00
12:00 - 16:00
8:30 - 12:30

Tengelic-SSzõlõhegy
Szerda

12:00 - 15:00
FOGORVOS

Drr. Vékás Júlia
a Andrea
a
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/532-004
Rendelési idõ:
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Szünetel
14:00 - 19:00
14:00 - 19:00
9:00 - 14:00
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.

Képviselõ-testületi ülés összefoglaló

PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ
7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650
NYITVA TARTÁS
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

13:00 - 19:00
14:00 - 19:00
8:00 - 20:00
10:00 - 20:00
13:00 - 19:00
14:00 - 18:00
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
Márciusi programok:

március 14. 14:30 óra:
március 15-i
ünnepély
március 15. - 13-16 óra: Horgászjegy-kiadás
Áprilisi elõzetes:
Majális, biciklitúra, zöld út átadás, Cinege Gála.

FÖLDKIFÜGGESZTÉS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. március 1-tõl a földkifüggesztéssel kapcsolatos eljárás
megváltozott. Ennek értelmében a mezõ- és erdõgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvény, a mezõ- és erdõgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggõ
egyes rendelkezésekrõl és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény és az elõvásárlási és
elõhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerzõdés hirdetményi úton
történõ közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013.(XII.12.) Korm. rendelet elõírásait kell
alkalmazni. Bõvebb tájékoztatást a www.tengelic.hu honlapon olvashatnak.
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