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(részlet)

A természet mind
fénylik feléd!

Villog a napfény!
Nevet a rét!

Már minden ágból
kitört a rügy,

minden bokorból
ezernyi fütty:

s árad a szívbõl
öröm, gyönyör.

Ó, kedv, vidámság,
Ó nap! Ó föld!

Ó szerelem! te
csupa arany

hajnali felhõm
ott magasan!

Fényed megáldja
a friss mezõt

s a földet elönti
szirom-ködöd.

(Hajnal Gábor 
fordítása

Közösségek Hete ❖ Iparûzési adó ❖ Diák Murphy ❖ Élelmiszer pazarlás ❖ Mezõõri járulék fizetés
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Iskolai hírek helyett...
DIÁK MURPHY - Gálik Péter könyvébõl

s

Május 12-13-14.
Pongrác, Szervác és Bonifác, ókeresztény vértanúk napja. Idõjárási megfigyelé-
sek kötõdnek ezekhez a napokhoz (fagyosszentek). Az egyébként meleg májusi
idõjárás általában hirtelen hûvösre fordul ilyenkor, nem ritkák az éjszakai fagyok.
Védekezésképpen a gyümölcsösökben ilyenkor füstölnek. A kényes egynyári
zöldségeket, uborkát, paradicsomot csak a fagyosszentek után ültették el.

JELES  NAPOK –  MÁJUS

Május 25.
Orbán a szõlõsgazdák, kádárok, kocsmárosok védõ-
szentje. Sajnos ezen a napon is gyakori a hideg éjsza-
ka, ami a szõlõnek különösen ártalmas, ezért a szõlõ-
ben szobrokat emeltek neki, illetve ezen a napon a szõ-
lõtermõ vidékeken szent misét tartottak tiszteletére.

Ha nem jók az idegeid, ne puskázz!

Folyamodványa: Az emberek 90 %-ánál puskázás közben

derül ki, hogy milyenek is valójában az idegei.

Ha a dolgozatnál a könyvbo"l szándékozol puskázni, leg-

alább az óra elo"tt kérdezd meg, hogy hol tartotok, mert so-

hasem fogod megtalálni, amire szükséged van.

Amikor az utolsó dolgot is sikerülne kipuskáznod, akkor

kap rajta a tanár.

Ha a diák képzelgései, gondolatai való-
sággá válnának, akkor egyes tanároknak
minden nap új autógumit kellene ven-
niük, vagy vissza kellene jönniük egy bi-
zonyos „p” kezdo" betu" s helyro" l, eset-
leg fel kellene támadniuk.

Az, hogy a diák reggel elindul az iskolába, még nem jelenti azt, hogy meg is érkezik oda.

Tanárnak lenni hálátlan
feladat…

Diáknak lenni még
hálátlanabb.

A felnõtt ember szerint a "tanulás
mindenekelõtt"!

A diák szerint "minden más 
a tanulás elõtt".

Ha a tanár azt keresi, hogy ki feleljen:
– Szedd össze magad, nézz értelmesen, és tegyél úgy, mintha

készültél volna!
Folyamodványa: mint tudjuk, a tanár igen jóindulatú. így
sosem felelteti azt, akirõl tudja, hogy készült.

Tartsd vissza a lélegzeted, és menj össze 15-20 cm-t!
– Folyamodványa: ha a tanár megfontolt ember, elõbb-utóbb

megfulladsz.

– Be se gyere az órára!
Folyamodványa: 1 db. frissen pácolt igazolatlan óra.

A felnõttkori szívinfarktus és gyo-
morfekély kialakulásának elsõ elõ-
idézõ okai abban keresendõk,
hogy az illetõ személy egykori taná-
rai mennyi idõt töltöttek a felelõk ki-
választásával.

A borítékos sorsjegy és a kihúzandó vizsgaté-
tel között annyi a különbség, hogy a sorsjegy-
ben vannak nyerõ példányok is.

A feladat befejezésére kitûzött határidõ az az
idõpont, amikor a diák eszébe ötlik a felisme-
rés, "most már talán el kéne kezdeni…"

A hiányzás-grafikonok maximumai a dolgo-
zatírások napjaira esnek.

A diák, ha kell, 
zseniális színész.
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Felhívás
Emlékeztetjük tisztelt vállalkozó lakosságot, hogy he-
lyi iparûzési tevekénységük után a 2020. adóévi adó-
ról május 31-ig adóbevallást kell benyújtaniuk, illetve
az adót megfizetniük a 70600085-11105271 számú
helyi iparûzési adó számlaszámra. Az adózók a helyi
iparûzési adóról szóló adóbevallási kötelezettséget ki-
zárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton,
az állami adóhatóság által rendszeresített elektroni-
kus nyomtatványon teljesíthetik. Az egyéni vállalkozó-
nak nem minõsülõ magánszemély (vállalkozó) nyújt-
hatja be bevallását papíralapú iparûzési adóbevallási
nyomtatványon.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

ENNYIRE JÓL MEGY?
Egy megdöbbentõ felmérés szerint Európában évente 88 millió
tonna élelmiszer kerül a szemétbe, ami átszámítva 143 milliárd
eurónak felel meg. Ha csak a háztartásokat tekintjük, Magyaror-
szág 65 kg/fõ/év kidobott élelmiszerrel a középmezõnybe tarto-
zik, így nekünk, hazai fogyasztóknak is tisztában kell lennünk az
élelmiszerpazarlás jelentõségével, és változtatnunk kell a szoká-
sainkon. 

Az okok között az egyik fõ tényezõ a túlfogyasztás, amihez
nemcsak a bõséges kínálat, hanem a marketing is hozzájárul. A
különféle akciók és ajánlatok hatására többet veszünk, mint
amire szükségünk van, vagy amit belátható idõn belül el tud-
nánk fogyasztani. A növekvõ életszínvonal nemcsak a megvásá-
rolt élelmiszerek mennyiségén, hanem a minõségén is megmu-
tatkozik. Egyre több húst, tejterméket, friss gyümölcsöt és zöld-
séget fogyasztunk, amik gyorsabban és könnyebben romlanak.
Fõleg, ha nem megfelelõ helyen, hõmérsékleten vagy csomago-
lásban tároljuk õket. 

A változtatáshoz tudatosságra és következetességre van szük-
ség. Mit is tehetünk? 

Elõször is elõzzük meg a túlvásárlást! Vásárlás elõtt tervezzük
meg, milyen ételeket szeretnénk fõzni, milyen alapanyagokra
van szükség és ne induljunk el a boltba anélkül, hogy ne néz-
nénk szét, mi van a hûtõben, fagyasztóban, kamrában.

A tudatos vásárlás szintén fontos. Válasszuk a friss alapanya-
gokat (pl. zöldségek, gyümölcsök) a feldolgozott, csomagolt
készételek (pl. pizza, levespor) helyett, miközben ellenõrizzük
a lejárati idõt is.

Gondolkodjunk elõre! Ha tudjuk, hogy nem lesz idõnk fõz-
ni, vagy éppen egy utazás elõtt állunk, ne tömjük tele a hûtõt
könynyen romlandó élelmiszerekkel. De ugyanilyen fontos az-
zal is tisztában lenni, hogy a bevásárlás után mennyi ideig tud-
juk megfelelõen tárolni az élelmiszereket. Lehetõleg kerüljük
az „egyet fizet, kettõt kap” akciókat, fõleg, ha gyorsan romlan-
dó termékrõl van szó. Igyekezzünk olyan tartós alapélelmisze-
rekkel feltölteni a kamránkat és a hûtõnket, amiket szívesen fo-
gyasztunk. A szárított, fagyasztott és konzerv ételek sokáig el-
állnak

Fõzzünk annyit, amennyit biztosan megeszünk és fagyasz-
szunk le minden romlandó ételt, amit nem tudunk idõben elfo-
gyasztani!!

A komposztálás szintén egy mód a pazarlás elkerülésére. Ha
nincs más lehetõség, és ki kell dobni valamit, lehetõleg kom-
posztáljunk! A környezetet is kíméljük, és kukánk is kevésbé te-
lik. Amit biztosan tehetünk a komposztba: zöldség- és gyümölcs
hulladék, -szárak, -levelek, salátalevelek; teafû, teafilter, kávé-
zacc. Amit viszont tilos komposztálni: hús és tejtermék.

Gondoljunk szüleink, nagyszüleink ételhez való hozzáállásá-
ra. Õk tiszteletben tartották az ételt, beosztással és takarékosan
éltek, és soha nem dobtak szemétbe élelmiszert.

BRM

GERGYESI FERENC

A verset Kászpári Károly olvasónk találta 
a Katolikus Szemle egy 1905. évi számában

HÍRES EMBEREK GONDOLATAI AZ ÉDESANYÁKRÓL
Az én édesanyám nagyon jó asszony – többet tudok róla mondani: de lehet-e többet mondani valakirõl, mint azt, hogy jó?

Kosztolányi Dezsõ

Te minden erõnél erõsebb erõ: anyai szeretet! Te emberi testbe öltözött napfény! Te Isten szívébõl leszállott szent láng, 

haláltól nem félõ, erõs gyöngeség! Gárdonyi Géza

Anyám, fölnézek a te homlokodra,

Hol a dicsõség koszorúja helyett

Nehéz robotnak ráncait találom,

És fölteszem rá büszke áhítattal

Ujjongó dallal minden szál virágom!

Juhász Gyula

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amig õ véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Dsida Jenõ
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ORVOSI
RENDELÕ

PETÕFI
SÁNDOR
FALUHÁZ

7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650

NYITVA TARTÁS

2020. szeptember 1-tõl 
visszavonásig:

Az intézmény az alábbi
események, programok
alkalmával lehet nyitva:

iskolai tevékenység
szakkörök

zeneoktatás
civil szervezetek gyûlései 

(elõre egyeztetve a
mûvelõdésszervezõvel) 
Vasárnap:    Szünnap

Elérhetõségek:

Pámer Ildikó
06-30/9964130.

E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu

facebook.com/faluhaztengelic
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CSALÁDORVOS
Dr. Dömötör Zita

Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284

7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.

Rendelési idõ:
Tengelic

Hétfõ 09:00 – 15:00
Szerda 08:00 – 12:00
Csütörtök 08:00 – 12:00
Péntek 08:00 – 12:30

Tengelic-Szõlõhegy

Kedd 08:00 – 10:00
A rendelés csak idõpont

egyeztetéssel a 74/432-200
telefonszámon vehetõ igény-
be. A mobil telefonszám csak
sürgõs esetben és akut légúti

betegség esetén hívható!

FOGORVOS
Tengelic, Rákóczi u. 8.

szám alatti rendelõben.
Rendelési idõ:

kedd: 14:00-16:00 óra
Csak elõzetes idõpont 

egyeztetéssel
Tel: 06-20/398-4521

Csecsemõ tanácsadás
Kedd 10:00 – 12:00

Iskolaorvosi rendelés
Nincs

Belgyógyászati szakrendelés
Nincs

Házigondozó

Müller Tamásné (06-30/509-
8577) és Kutlák Szilvia

(06-20/492-4450) és Csókáné
Korsós Anikó (06-20/492-4450)

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.

(evangélikus parókia)
Nyitva tartás: 

Hétfõ: 10:00 - 14:00
Kedd: 08:00 - 11:00
Szerda:   08:00 - 12:00
Csütörtök: 08:00 - 12:00
Péntek:        08:00 - 12:00

Ügyelet

Paks, Tolnai u. 2. sz.
Telefon: 75/410-222.

Hétköznapokon: 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Munkaszüneti napokon és
ünnepnap: 8 órától másnap
reggel 8 óráig (24 órás ügyelet).

Tengelic Község Polgármestere
a Kormány által a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirde-
tett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemrõl és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-
testülete feladat-és hatáskörét gyakorolva, a képviselõk véle-
ményének elõzetes kikérése után 2021. április hónapban az

alábbi döntéseket hozta:

Tengelic Község Polgármestere kinyilvánította szándékát arra
vonatkozóan, hogy az önkormányzat megvásárolja az ingatlan-
nyilvántartásba 968 hrsz-on felvett, kivett beépítetlen terület
megnevezésû 1900 m2 területû szõlõhegyi ingatlant. Az ingat-
lan megvásárlásának indoka a településrendezési terv módosí-
tása során új beépítésre szánt terület kijelölése miatt szükséges
zöldfelület kompenzálása. 
Elfogadta polgármester úr a községben mûködõ 10 civil szer-
vezet beszámolóját a 2020. évi tevékenységükrõl.
Elfogadásra került a Tengelici Polgármesteri Hivatal 2020. évi
munkájáról szóló beszámoló.
A Tengelici Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosí-
tásával az alaptevékenységre vonatkozó pontok kiegészítésre
kerültek a bölcsõdei gyermekétkeztetési feladattal, mely 2021.
augusztus 1. napján lép hatályba.
A szõlõhegyi szennyvízhálózat kiépítése során az Ady Endre ut-
ca burkolatának több mint 50%-a felbontásra került. A vállal-
kozó helyreállítási kötelezettsége csak a felbontott részre vo-
natkozik. Az önkormányzat szeretné, ha a fennmaradó útsza-
kasz is aszfaltburkolatot kapna, ezért polgármester úr úgy dön-
tött, hogy a fennmaradó 360 m2 út aszfaltozási munkáira
2.788.920.- Ft összegû pénzügyi fedezetet biztosít a 2021. évi
költségvetés tartaléka terhére.
Polgármester úr hozzájárulását adta ahhoz, hogy a 2016. febru-
ár 28. napján megszûnt Szekszárd és Térsége Önkormányzati
Társulás tulajdonát képezõ JPM-036 rendszámú, Mercedes
Sprinter 416 CDI típusú, autóbusz Kölesd Községi Önkormány-
zat tulajdonába, és a tulajdonjog a jármûnyilvántartásba bejegy-
zésre kerüljön.
Az egyes elõterjesztéseket és határozatokat megtekinthetik a te-
lepülés honlapján: www.tengelic.hu.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

ÜGYVÉDI 
FOGADÓÓRA

Dr. Horváth Miklós ügyvéd
a veszélyhelyzet ideje alatt
személyes ügyfélszolgálatot
nem tart, de szükség esetén
telefonon az ügyfelek ren-
delkezésére áll. 
Tel.: 06-30/237-4066

CSALÁDORVOSI KÖZLEMÉNY
Rendszeres gyógyszerek felírása:
hétfõn 11:00-15:00 óra, valamint szerdán és pénteken 8:00-
10:00 óra között, továbbra is e-recept formájában, telefonon
lehetséges (06-74/432-200).

KÖZÉRDEKÛ
Emlékeztetjük tisztelt termõfölddel rendelkezõ (földhaszná-
ló, tulajdonos) lakosságot, hogy Tengelic Község Önkormány-
zata Képviselõ-testületének a mezei õrszolgálat létesítésérõl
és mûködésérõl szóló 14/2011. (X. 20.) önkormányzati rende-
let 5. § (2) bekezdése alapján a termõföld használati vagy tu-
lajdonjogában történt változást a tulajdonos a változást köve-
tõ 30 napon belül köteles bejelenteni az önkormányzatnak a
mezõõri járulék fizetési kötelezettség megállapítása, vagy
megszûntetése érdekében. A mezõõri járulékfizetési kötele-
zettség azt a személyt terheli, akinek használatában, ha ez is-
meretlen a tulajdonában a termõföld a tárgyév január 1. nap-
ján van.
A bejelentést az erre célra szolgáló nyomtatványon írásban
vagy elektronikus úton kell bejelenteni.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

FÁZÓS TAVASZ…


