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ISKOLAI HÍREK
Szülo”k-nevelo”k bálja
Idén ismét megrendezésre került a szülõk-nevelõk bálja az iskola
és a szülõi munkaközösség szervezésében, melynek bevezetõjeként közel egy órás mûsorral kedveskedtünk a jelenlévõknek. Újból színpadon láthattuk a gyõztes farsangi osztályprodukciókat
és szavaló- versenyünk helyezettjeit. A gitár- és citeraszakkörösök
örömzenéje ismételten elvarázsolta a nézõket. Külön köszönet a
felkészítésért és a lelkiismeretes munkáért Szabó Józsefnek és Szabó Dávidnak!
Csak erre az alkalomra ismét összeállt a tanárokból, illetve a volt
és mai tanítványokból álló zenekar, akiknek színvonalas mûsorát vastapssal jutalmazta a közönség.
A bál nyitányaként
felsõ tagozatosaink
palotást táncoltak,
majd ezt követõen keringõvel kápráztattak
el bennünket. A
táncokat Kolep
Ingrid tanította
be. A Tibsa Band
zenéje keltette
hangulatot tovább fokozta az
est folyamán fellépõ Mézi Dance
Team mûsora.

ÉVZÁRÓ ÉS
BALLAGÁS
2016. JÚNIUS 18-ÁN 9 ÓRA

Az iskolás gyerekek, szülõk és nevelõk nevében köszönetet mondunk
mindazoknak, akik bármilyen formában is hozzájárultak ehhez a kellemes estéhez és támogatták rendezvényünket, és ezzel iskolánkat is!
(Folytatás a 2. oldalon.)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az idei tanévben is köszönetet mondunk az önkormányzatnak és a szülõknek a támogatásért, mely nélkül nem
nyílt volna lehetõség osztályaink többségének egy-egy
napos kirándulásuk megszervezésére. Önkormányzati
jármû biztosításával jutottak el Budapestre, Abaligetre,
Balatonfûzfõre, s erre a jövõ tanévben is számítanak a lehetõségbõl most kimaradt osztályaink.
Képünkön a kiránduló 1. osztályosok a kísérõ szülõkkel
szerepelnek, akik a veszprémi állatkert megtekintése
után, hazafele a Balatont is útba ejtették.

Továbbra is Befogadó
családot keresünk
A kárpátaljai Szõlõsgyuláról
2016. július 4-8 között
14 gyermek – 10-14 éves korosztály – érkezik
közösségünkbe.
A kapcsolatépítés reményében szeretnénk, ha
tengelici gyermekes családoknál tudnánk õket
elhelyezni! Csak szállást és reggelit kell
biztosítani számukra.

KÉPEK A FALUHÁZ ÉLETÉBÕL

Várjuk jelentkezésüket!
az iskolában:
a Faluházban:
74/432-206
30/9964130
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ISKOLAI HÍREK - 2016.
Szavalóverseny
Mórágyon

MÁJUS

Erdei iskola Lengyel-Annafürdo”n

Május 5-én került megrendezésre a mórágyi
iskolában a tankerület szavalóversenye, melyen 9
iskola tanulói bizonyíthattak, köztük két
másodikos tengelici diák is. Tóth Aliz 1. helyezett
lett, míg Varga-Kovács Rebeka a képzeletbeli
dobogó elõkelõ 3. fokára állhatott fel.
Gratulálunk nekik és felkészítõ tanáruknak,
Horváth Józsefnének!

Április végén fantasztikus élményekkel gazdagodva tértek haza 4. osztályosaink LengyelAnnafürdõrõl, ahol két csodás napot tölthettek egy csodaszép erdõ, a vadon közepén.
Diákjaink testközelbõl tanulmányozhatták a természet értékeit az erdei iskola keretében, melyrõl jellemzésként álljon itt tõlük néhány gondolat.

„Volt szerencsénk
kecskét fejni is”
Nagy József
„Az erdei iskolában
megismerkedtünk Laci bácsival, aki megtanított minket a tájolásra.”
Solymosi Klaudia
„A sötét erdõben kellett végigmennünk egy
lámpával. Nagyon élveztük ezt a félelmetes
éjszakai túrát!”
Séta Máté

MEGYEI ISKOLÁS
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI VERSENY

FÖLD NAPJA

Május 4-én több, a központ környékén közlekedõ is felkapta a fejét a látványra, hisz
egyszerre ennyi rendõrjármûvet még nem láthatott az iskola udvarán. De
megnyugodhatott, mert nem a település közlekedési helyzetét kívánták aznap ellenõrizni.
Iskolánk, a versenyt rendezõ Paksi Rendõrkapitányság felkérésére adott helyet a „Ki a
mester két keréken” címmel megrendezett kerékpáros közlekedésbiztonsági vetélkedõnek.

A hagyományt folytatva a Föld napján újabb facsemetével gyarapodott az iskolaudvar, melyet a hatodikosok
Gáncs István polgármester úrral és Szijártó József igazgatóval ültettek el. Folytatásként valamennyi tanulónk kivette részét a nap folyamán szervezett papírgyûjtésbõl.

Budaváriné Balogh Boglárka hírfelelõs

Hírek a tengelici evangélikus gyülekezet háza tájáról
Április végén a hittanosok egy csoportja meglátogatta a pusztahencsei testvércsoportját.
Több hónapos levelezés után jött létre a várva
várt találkozás.

A május elseje, az anyák köszöntésének
napja alkalmából a gyerekek szép mûsorral és
kedves ajándékkal készültek.

Május 7-én gyülekezetünkbõl egy csoport
részt vett a kiskõrösi Egyházkerületi Missziói napon, ahol érdekes és léleképítõ elõadások és közösségi programok gazdagítottak
bennünket.
A pünkösdi istentiszteleten a Mécses Csoport mûsora tette színesebbé az együttlétet.
Készülünk már az elõttünk álló eseményekre. Június 11-én Pusztahencsén tanévzáró partin találkoznak a vendéglátókkal a
tengelici és kölesdi kórusok, hittanosok és
gyülekezeti tagok.
A tengelici Szivárvány Gyermekhét az
idén sajnos betegség miatt elmarad. Helyette július 25-29 között részt veszünk Pusztahencsén az Élõvíz Gyermekhéten. A korlátozott férõhelyek miatt ide csak evangélikus
gyerekek jelentkezését várjuk.
Füller Tímea
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ÉLETUTAK – Dr. Stallenberger Péterné

SZÍVVEL, HITTEL, HIVATÁSTUDATTAL

2016-ban a „Tengelicért” kitüntetõ címet Dr. Stallenberger
Péterné és Dr. Stallenberger Péter, Tengelic szeretett és
megbecsült doktor nénije, doktor bácsija érdemelték ki,
akik 44 éven keresztül gyógyították a falu lakosságát. Dr.
Stallenberger Péter már csak posztumusz kaphatta meg az
elismerést, de legyen ez örök tisztelgés emléke elõtt és köszönet mindazért, amelyet, mint orvos, és mint ember tett
értünk.
És ugyanez a köszönet és tisztelet illeti Dr. Stallenberger Péternét,
Tengelic szülöttjét, akinek életútja példa lehet a felnövekvõ nemzedék számára is. Szegedi Arankaként látta meg a napvilágot egy
olyan családban, ahol a szeretõ gondoskodás, a példamutatás és kemény munka volt a vezérelv. Csodálatos gyermekkor jutott Arankának, bár az élet súlyos próbatétel elé állította a családot, amikor
az apa Aranka 4 éves korában eltûnt a II. Világháború poklában. A
folytatás a család kemény akaratú, szilárd hitû, céltudatos nõtagjaira hárult, a 24 évesen özvegyen maradt szintén Aranka nevû anyára és a boldogtalan házasságból kiszabadult Rózsi nagymamára.
Késõbb a nyomorék dédmama is hozzájuk került, aki székhez kötötten vette ki részét a családi munkamegosztásból. Kezdetben
megpróbálták az apa által alapított és vezetett hentes és mészárszéket tovább üzemeltetni, de ez túl nagy feladatnak bizonyult, el kellett adniuk. A TSZ-ben vállaltak munkát és keresték meg a napi betevõre valót.
Aranka mit sem érzett a nehézségekbõl, megvolt mindene. Szerették és törõdtek vele, egyengették értékítéletét, apró feladatai
révén pedig játszva és természetes módon tanulta meg az élet
alaptörvényeit. Tipikus kislány volt, örült az anyukája varrta nem
új, de míves módon átalakított ruháinak, a hajába kötött óriási selyem masniknak, a fehér térdzokninak és önfeledten babázott barátnõi társaságában. Legjobb pajtása a szemben lakó kislány volt,
akiknél a veranda és a kukoricagóré szolgált képzeletbeli mesevárként, ahol csutakbabáik átélték mindazt a kalandot, amit gyermek fantáziájuk számukra kitalált.
Az iskola nem okozott számára sem lelki, sem képességbeli nehézséget, szívesen és könnyen tanult, és ritka kivételként kimondottan szeretett iskolába járni. Kedvenc tantárgya a magyar volt,
fogalmazásait még évek múlva is felemlegették. Például azt,
amelyben elõször adja azt a választ a „mi leszel, ha nagy leszel?”
kérdésre, hogy orvos. Így aztán nem csoda, hogy a folytatás is célirányos, a szekszárdi Garay gimnáziumban gyarapítja tovább tudását egy sikeres egyetemi felvétel reményében. Az orvosi pálya
egyre inkább vonzza, és még az sem tántorítja el, hogy apja hajdan volt hentes üzlete miatt a rossz ajánlólevélnek számító „egyéb
származásúként” kellett a felvételi bizottság jóindulatát elnyernie.
De sikerült! 6 év súlyos, de csodálatos tanulóidõszak következett.
Élte az orvostanoncok vizsgákkal és gyakorlatokkal terhes hétköznapjait, miközben élvezte a majdnem felnõttség adta szabadságot és társasági életet.

Ekkor már ismerte késõbbi férjét, Stallenberger Pétert, de csak
mint egyetemi társat. Végzõsként mindketten gyermekgyógyászként szerettek volna szakosodni, de Arankának a szemészetet, Péternek a nõgyógyászatot jelölték ki tudós professzoraik. És hogy,
hogy nem 1962-ben mindketten Szekszárdra kerültek gyakorló orvosként. A nagy egymásra találás is ott következett be, amit 1965ben szentesítettek házasságkötésükkel. Ekkor éppen Bonyhádon
gyakorolták hivatásukat, elsõ babájukat is ott várták. A körülmények nem voltak ideálisnak mondhatók a gyarapodó család számára, több kellett már, mint egy a bonyhádi kórház szülészeti osztályán elkülönített szoba.
Döntöttek, szakorvoslás helyett inkább „körzetbe” mennek. Segítségül Aranka régi osztályfõnökéhez, Lovas Henrikhez fordultak, aki akkor már a megyénél töltött be fontos vezetõ pozíciót.
Szerencséjükre éppen megüresedett a tengelici körzet, amit kis
félelemmel ugyan, de elfogadtak. Félelemmel, mert Arankának egy
olyan közegben kellett orvosként bizonyítania, ahol mindenki ismerte, õ is ismert mindenkit, ahol olyan pácienseket kellett kezelni, gyógyítani, akiket nem is olyan régen néniként, bácsiként szólított, tisztelte õket és felnézett rájuk. Az évek azonban rácáfoltak
az aggodalmakra, éppen az idõs emberektõl kapta/kapták a legnagyobb tiszteletet, így lettek õk a falu doktor nénije/bácsija.
De a nagyobb nehézséget nem az elfogadtatás jelentette, hanem az óriási, egymástól komoly távolságra levõ rész-településekbõl álló körzet. Mindkettõjüknek volt ugyan Tengelic-központban
rendelõje, de a külsõ részeken élõket is el kellett látniuk, és nem
csak rendelési idõben. Akkor még nem létezett a központi orvosi
ügyelet, így amikor megszólalt a telefon, menni kellett, ha esett, ha
fújt, éjszaka, vagy ünnepnap, még ha magán problémájuk volt is.
Egész életüket rendeléssel, ügyelettel, vagy akár betegszállítással
töltötték, miközben megpróbáltak egymásnak, a családnak, szórakozásaiknak is elég idõt szakítani. És tették ezt zokszó nélkül, sokszor fáradtan, álmosan, zord körülmények között. Senkit nem utasítottak el, senkit nem hagytak magára a bajban. A hivatásuk lett az
életformájuk. És õk ketten ebben egyek voltak, egy lélek két testben. Cserébe tiszteletet, megbecsülést és szeretetet kaptak, de ez
kölcsönös volt.
Aranka doktor néni a közéletbõl hivatalosan is kivette a részét.
Kezdetben, még a „tanácsi” rendszer idõszakában, hivatalból kellett részt vennie a közigazgatási munkában, mint orvos, eleget téve az akkori szabályozásnak. A rendszerváltást követõen már az elsõ helyhatósági választások alkalmával a lakosok bizalmát élvezve
képviselõnek választották, rögtön, mint a Szociális Bizottság elnöke. Erre a munkára keresve sem találtak volna megfelelõbbet, mint
õ, aki hivatásánál fogva ismerte a szociális támogatásra rászoruló
embereket, ismerte problémáikat, tudta, hol igazán nagy a baj. Tekintélyénél fogva pedig elfogadtatta a bizottság döntéseit és tanácsaival mindig megpróbálta helyes irányba terelni a sokszor önhibájukból nehéz helyzetben lévõket. Nem mindig érezte kényelmesen magát ebben a pozícióban, hiszen segélyezési ügyekben soha
nincs igazságos döntés. De ha a feladat adott, azt meg kell oldani.
És õ 16 éven keresztül hittel és becsülettel tette a dolgát.
2010-ben döntöttek úgy, hogy ideje nyugdíjba vonulni és már
csak egymással törõdni. Hiszen oly kevés idõt tudtak addig egymásra szánni, azt csinálni, ami csak nekik fontos, élvezni munkájuk gyümölcsét, a nyugalmat és a család adta örömöket. Ám nyugdíjas életük is aggodalmak közepette indult, de miután sikerült szerencsésen túljutniuk rajta, megkezdõdhetett az a gondtalan idõszak, amire oly régóta vártak, amit oly régóta kiérdemeltek. Járták
az országot, gyógyfürdõkben kúrálták magukat, kertészkedtek és
kedvteléseiknek éltek.
Aztán 2 évvel nyugdíjba vonulásuk után egyszer csak bekövetkezett az a tragédia, ami egy ennyire egymásnak teremtett házaspár életében egyáltalán bekövetkezhetett. Péter doktor bácsi egy
reggel nem ébredt fel többé. Elõzmények nélkül, hirtelen, csöndesen átadta lelkét teremtõjének. Aranka egyedül maradt. Csak a
mély ürességet érezte, életkedve a szívével együtt megtört. Addig
is volt része gyászban, amikor édesanyját, nagymamáját elvesztette, de ez a fájdalom nem volt összemérhetõ semmivel sem. És ez azóta sem csillapodott. Azonban muszáj volt tovább lépni, hiszen neki még dolga van ezen a világon. Nem hagyhatja cserben a családját, látnia kell még, miként boldogul az életben 4 szépséges és tehetséges lányunokája. Egyikük közülük orvosnak készül. Bizonyára nem véletlenül.
Jó egészséget, szép élményeket és sok dédunokát kívánunk,
Aranka doktor néni!
BRM
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ORVOSI
RENDELÕ

CSALÁDORVOS
Dr. Dömötör Zita

Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284
7054 Tengelic
Rákóczi u. 8.

Rendelési idõ:
Tengelic

Hétfõ
08:30 – 12:30
Ezen belül gyermekrendelés
08:30 – 10:00
Kedd
12:00 – 16:00
Szerda - gyermekrendelés
08:30 – 10:30
Csütörtök
08:30 – 11:30
Péntek
08:30 – 12:30

Tengelic-Szõlõhegy

Szerda

11:30 – 14:30

FOGORVOS

Április 12-tõl a fogorvosi ellátást Bernádné dr.
Fülöp Eszter látja el heti
két alkalommal a Rákóczi u. 8. szám alatti rendelõben.
kedd:
12:30-17:30
csütörtök: 8:00-13:00
Csecsemõ tanácsadás
Kedd 08:00 – 10:00

Iskolaorvosi rendelés

Csütörtök

11:00 - 12.00

Belgyógyászati szakrendelés

Szerda

10:00 - 12:00

Házigondozó

Dóczy Mária: 06-20/251-1010

Gyógyszertár

7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.
(evangélikus parókia)

Nyitva tartás:

Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

08:30 - 13:00
12:00 - 16:00
08:30 - 11:00
08:30 - 12:00
08:30 - 13:00

K ÉPVISELÕ-TESTÜLETI

ÜLÉS

ÖSSZEFOGLALÓ
Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a 2016.
május 26-án tartott ülésén 4 rendeletet alkotott és 9 határozatot fogadott el.
A 2015. évi költségvetési rendeletet még módosítani kellett a zárszámadás elõtt, mely módosítás következtében a költségvetést
425.892.000.-Ft bevételi és kiadási összeggel zártuk.
Egyhangúlag döntöttek a képviselõk a 2015. évi költségvetés
végrehajtásának elfogadásáról. A 2015. évi gazdálkodásról elmondható, hogy minden kötelezõ feladatot zökkenõmentesen,
finanszírozási gondok, így hitelfelvétel nélkül ellátott az önkormányzat, az intézmények mûködtetése megfelelõ szinten megvalósult, az elmúlt évekhez hasonlóan támogatásban részesültek a civil szervezetek. A pénzmaradvány 126 millió forint, az
önkormányzat vagyona – elsõsorban a pályázati támogatásból
megvalósuló beruházásoknak, felújításoknak köszönhetõen –
kis mértékben nõtt. A beruházások, felújítások 42 millió Ft-ba
kerültek.
A gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatokról átfogó értékelés
hangzott el, melyben a település demográfiai – elsõsorban a
gyermekek adatai -, az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetben ellátások, a gyermekétkeztetés megoldásának módjai, a gyermekjóléti szolgálat helyzete, az önkormányzat és a civil szervezetek együttmûködése került részletezésre.
A képviselõ-testület a 2016. februári ülésén döntött a településrendezési terv módosításáról, mely döntésrõl szóló határozat
módosítására került sor. Elfogadó döntés született Medina község, valamint Fadd nagyközség településfejlesztési koncepciójáról is. Mindkét anyag bemutatja azokat az átfogó és részcélokat, mely a települések fejlesztési irányait jelölik ki.
Új rendeletet fogadott el a testület az egészségügyi alapellátási
körzetek megállapításáról, melyben már a fogorvosi ellátás vonatkozásában Tengelic község egy fogorvosi körzetet alkot
Dunaszentgyörgy és Gerjen községek közigazgatási területével.
A zárszámadáshoz kapcsolódóan megtárgyalásra került a belsõ
ellenõrzésrõl készült beszámoló és intézkedési terv, melynek
tárgya a civil szervezetek támogatása és annak elszámolása. A
civil szervezetek támogatásával összefüggésben módosításra
került az államháztartáson kívüli forrás étvétele és átadása szabályairól szóló önkormányzati rendelet, valamint elfogadásra került a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat. Ez részletezi a támogatás módját, az igénylését, a folyósítását, a visszafizetési kötelezettséget, a támogatással való elszámolás szabályait. Végül a képviselõ-testület kettõ ajánlattevõ
közül Fehér János Tengelic Móra F.u.1. szám alatti lakos vállalkozót jelölte ki nyertesnek a József A.u.2. szám alatt lévõ Községháza megnevezésû ingatlan felújítására. A felújítás 2016. május végén kezdõdik és 2016. július végéig lezajlik.
Zárt ülésen kettõ elsõ lakáshoz jutók támogatási kérelmében
született pozitív döntés.
Tolnai Lászlóné jegyzõ

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

NYITVA TARTÁS

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök

14:00 - 20:00
14:00 - 1 9:00
9:00 - 19:00
10:00 - 12:00
13:00 - 20:00
13:00 - 21:00
14:00 - 19:00

Péntek
Szombat

VÁLTOZÁS!

Vasárnap

Szünnap

Elérhetõségek:

Pámer Ildikó
06-30/9964130.
E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu
facebook.com/faluhaztengelic
A teleszoba vasárnap
kivételével 14:00 - 18:00 óra
között látogatható.

Rendszeres programok
minden péntek 16 óra:
Gyerekfoglalkozás

A HORGOLÓKÖR ÉS AZ
ULTIPARTI a nyár folyamán
szünetel.
Júniusi programok:

június 20-24. – Gitár és citeraszakkörösök zenetábora.
június 25. – 20 óra: Szent Iván éji
tûgyújtás, májusfa kitáncolás.

Júliusi elõzetes:

július 4-8. – Szõlõsgyulai gyerekek tábora.
július 16. – Fogathajtó verseny és
utcabál.
július 18-22. – Rajztábor.
július 26-31. – Erdélyi kirándulás.

Augusztusi elõzetes:

augusztus 6. – Parasztolimpia
augusztus 25. – Kastélykoncert:
Balázs Fecó
Az aktuális plakátokon részletesen is tájékoztatjuk Önöket.

KÖZÉRDEKÛ:
SZELEKTÍV HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS:
Mûanyag + fém (sárgafedelû kuka) – 2016. június 17.
Papír (kékfedelû kuka) – 2016. június 17.

Ügyelet
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)
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