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TARTALOMBÓL:

Együttmûködési megállapodás ❖ Március 15-i ünnepségek ❖ 3T programfelhívások

TESTVÉRÜNK, SZÕLÕSGYULA
2017. március 21-én Gáncs István
Tengelic és Sápi Sándor Szõlõsgyula (Kárpátalja) polgármestere ünnepélyes keretek közt aláírták a két
község közötti együttmûködési
megállapodást. A polgármesteren
kívül a szõlõsgyulai küldöttség tagjai Rezes Károly megyei képviselõ
(Kárpátaljai Magyar Tanács, Nagyszõlõsi Járás) és Laskoti Zoltán református lelkész voltak. Az eseményt díszvendégként megtisztelte
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelõs államtitkár úr is, aki 2015ben a Kormány nemzetpolitikai
stratégiája részeként felkérte a magyarországi önkormányzatokat, köztük Tengelicet is, hogy keressenek kapcsolatot a kárpátaljai magyarok lakta településekkel, kifejezve ezzel, hogy közösséget vállalnak határon kívül élõ
nemzettársaikkal és összetartanak velük nehéz sorsukban.
Tengelic azonnal mozdult, és Gáncs István polgármester
egyetlen telefonszám ismeretében kezdeményezte a kapcsolatfelvételt a Potápi Árpád János által javasolt Szõlõsgyula polgármesterénél, Sápi Sándornál. Így talált egymásra, Tengelic és
Szõlõsgyula. A 2015. június 22-én kezdõdött kapcsolat azóta
barátsággá fejlõdött számos találkozással és közös program-

mal. Olvasóink lapunk segítségével folyamatosan tájékozódhattak azon eseményekrõl, melyek a hivatalos együttmûködési megállapodás aláírásához vezettek. Csak emlékeztetõül hadd idézzük vissza a mérföldköveket: a tengelici
lakosok és vállalkozók által összeadott
860 eFt-nyi adomány átadása a legsürgetõbb feladatok megvalósításához (óvoda
építés, tanterem felújítás az iskolában,
játszótér létesítés), 2 alkalommal Mikulás csomag átadása minden ottani kisgyermeknek, a szõlõsgyulai küldöttség
elsõ látogatása Tengelicen, iskolások táboroztatása Tengelicen és személyes
részvétel az általunk is támogatott új
óvoda avatóján. Mindeközben személyes kapcsolatok is szövõdtek és mélyültek el, különösen a nyári tábor résztvevõi - táborozók és vendéglátóik - kerültek közel egymáshoz, váltak barátokká, gyerekek és felnõttek egyaránt.
Ezzel a testvértelepülési együttmûködési megállapodással
azt szeretnénk kifejezni és megerõsíteni, hogy a jövõben sem
engedjük el szõlõsgyulai nemzettársaink kezét, lehetõségeinkhez mérten segítjük õket céljaik megvalósításában, közös
programjainkkal pedig igyekszünk - ha csak rövid idõre is - elfeledtetni gondterhes hétköznapjaikat.
Az együttmûködési megállapodás megfogalmazása szerint:
„A testvértelepülési kapcsolat létesítését és az együttmûködés kialakítását azzal a meggyõzõdéssel hozzuk létre, hogy
településeink lakói és közösségei kölcsönösen megismerjék településeink és annak környezetének természeti, gazdasági és
kulturális értékeit, hagyományait.
Partneri viszonyunk alapja a közös nemzethez tartozás,
az egyenjogúság, az érdekazonosság, az egymás iránti kölcsönös figyelem és megbecsülés.”
BRM

2017. kitüntetettje Horváth Józsefné pedagógus
Gáncs István polgármester a 2017.évi „Tengelic Községért” kitüntetõ címet Horváth
Józsefnének, iskolánk tanárának nyújtotta át a község március 15-i ünnepségén.
Méltatta több évtizedes pedagógusi pályafutását, kiemelkedõ érdemeit, mellyel
hírnevet szerezve az iskolai színjátszásnak, iskolánk, településünk nevét regionális
és országos versenyeken is megismerhették. Munkája, elért eredményei a jövõ
generációjának, kollégáinknak is példaként szolgál.
Szíjártó József tagintézmény vezetõ
(Horváth Józsefné életútját bemutató írásunkat egy késõbbi számunkban
olvashatják majd.)
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Iskolai hírek - 2017. március

Március
idusán
Minden közösséget az ünnepek, a
hagyományaik éltetik. Az összetartozás érzésének
megerõsítését
évente számos
esemény, rendezvény szolgálja településünkön. Jó
példa ezek sorában nemzeti ünnepünk közös
ünneplése is, melyet hetedik alkalommal rendeztünk meg.

Óvodásaink a faluközponton lévő emlékligetben versekkel,
dalokkal kísérve koszorúztak, megnyitva a megemlékezést

A faluház nagytermét megtöltő sokaság előtt a hatodikosok
adtak emlékezetes műsort

Az ünnepi megemlékezést a kórus, a gitár- és citeraszakkör alkalomhoz illő, közös produkciója zárta

Élj egészségtudatosan!
Az egészségtudatosság kialakítása
fontos feladata iskolánknak, mely a
sport iránti igény felkeltésétõl, az
emberi test gondozásán át, a táplálkozás, a betegségek okai és azok
megelõzéséig számos dolog megismertetését, gyakoroltatását jelenti. Az első igazi tavaszias napon bonyolítottuk hagyományos tavaszi
A tanév során rendezett egészség- futóversenyünket sportnapi programunk részeként, melyet követően
napok slágere, elmaradhatatlan zumbázhattak a zenés mozgás szerelmesei
mozzanata, mint eddig valahányszor a gyümölcssaláta-készítés. De a legutóbbi programban készült reform-fagyi, volt csoportos
gyûjtõmunka, relaxálást segítõ jóga, és szerepelt Pallóné Király Erika védõnõi elõadása is.

„Iskolakóstoló” nagycsoportos módra

Szeretettel várunk benneteket! (közös fotó a negyedikesekkel)

Hagyomány, hogy beiratkozás elõtt az óvodás nagycsoportosok látogatást tesznek iskolánkban. A leendõ elsõs kisdiákok, szüleikkel
együtt belekóstolhatnak az iskolások életébe. Március 20-án délelõtt
együtt tanulhattak az elsõsökkel és a negyedikesekkel. Elõzetesen a
szülõknek Szijártó József tagiskola vezetõ tartott intézményi tájékoztatót. A kóstoló, nem is lenne nevéhez méltó, ha nem az iskolai ebédlõben zárulna. Itt a negyedikesek iránymutatásával az iskolás kaját
is megkóstolhatták, mely szerintünk összehasonlíthatatlanul finomabb lehetett az óvodainál.
Az elsõsök beíratására április 20-21. napján, 8-19 óra között az
igazgatói irodába várjuk az érintett szülõket.
Szijártó József tagintézmény vezetõ

TENGELIC-SZÕLÕHEGYEN IS MEGEMLÉKEZTEK
AZ 1848. MÁRCIUS 15-I ESEMÉNYEKRÕL
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ESEMÉNYEK EGÉSZ ÉVEN ÁT AZ ÉV MADARA,
A TENGELIC JEGYÉBEN!
„Segédanyag” a 3T Civil Szervezet játékos
vetélkedõjéhez a Zöldút mentén
TENGELIC (Carduelis carduelis)
Legtarkább madaraink egyike. Hím és tojó hasonló színezetû, de a hím fején a piros szín túlnyúlik a szem vonalán, vállai feketék, a tojóé barnán árnyalt. A fiatalok feje szürke, de
a szárnyaikon, különösen a repülés közben, feltûnõ széles
sárga szalag alapján könnyû felismerni õket. A tengelic vagy
stiglic egyike a leggyakoribb pintyféléknek, nyílt területeken, gazosok közelében, kertekben, gyümölcsösökben találkozhatunk vele. Télen az etetõket is gyakran felkeresik. Magevõ madár jellemzõen. A hímek éneke folyamatos kellemes
csicsergés. Hívogatója a „stig-lit”, amit énekébe is gyakran
beleszõ. Innen kapta a német nevét: Stieglitz.
A tengelic részben vonuló, részben állandó madár. A gyûrûzések adatai alapján õsszel az állomány egy része Dél-Európába költözik, az itthon maradókhoz északabbról érkezõ
csapatok csatlakoznak. A költési idõ kivételével szinte mindig csapatokban látjuk. Kultúrkövetõ faj. Elõszeretettel telepszik meg városok, falvak útszéli fáin.
A tavasszal kialakuló párok fészkelõhelyet keresnek. Amíg
a tojó keresi az alkalmas ágvillát, amire a fészket egyedül
megépíti, addig a párja biztosítja a környéket. Viszonylag
magas fákra építik fészküket (akác, gesztenye, gyümölcsfák). Csésze alakú fészküket fûszálakból, növényi rostokból,
mohából, zuzmóból építik kb. 6-8 nap alatt. A tojó májusban
rakja le 4-5 világos kékesfehér alapon pettyezett tojásait. A
tojó egyedül ül a fészken, párja eteti. A fiókák 12-13 nap
alatt kelnek ki. Anyjuk az elsõ napokban melengeti õket, a
táplálékot továbbra is a hím hordja. Késõbb mindkét szülõ
eteti a fiókákat. Gyommagvakat, levéltetveket, hernyókat
visznek a begyükben nekik. A fiókák ürülékét kezdetben a
szülõk megeszik, késõbb elhordják, a fészek szélére „rakják”.
14-15 naposan röpülnek ki a kicsik. Kb. 3 hétig a hím vezeti õket. A nyár folyamán még egyszer költ a tojó.

TENGELIC TÖRTÉNETE
Tengelic község határában, az Ötháznak
nevezett falurésztõl keletre mintegy 200
méter távolságra 1960-ban egy népvándorlás kori temetõt tártak fel. A feltárás során megállapították, hogy a temetõ a népvándorlás korában egy magyar népességû
falu temetkezési helye volt. Napjainkig
ennek a falunak a helyét, ami feltehetõleg
a Tengelic nevet viselte, nem sikerült
megtalálni. A Tengelic név a környéken –
bizonyára – elterjedten élõ színes kis madártól származik. E madár nevét a magyarok elõtt itt élõ, e területet birtokoló délszlávok adták településüknek, amit õk
stiglecnek, stiglicanak neveztek, ami a késõbb itt letelepedett magyarok számára
nehezen kiejthetõ szláv szó volt, ezért módosulhatott Tengelicre, így kapva meg a
ma is használt nevet.
Az elsõ falu élete a feltárást végzõ muzeológus szerint a X. század eleje és második harmadának vége közé tehetõ
(910-960). Mintegy fél évszázados élete
után a település ezen a helyen megszûnt
(megszûntek a temetkezések is). További sorsáról a két évszázaddal késõbb,
1304-ben kelt oklevél szól, mely Tengelic
nevû települést templomos községként
említi. A község helyét a kutatók a nyu-

lasi nádastól nyugatra, a mintegy 50 méter távolságban lévõ enyhe lejtésû dombtetõn jelölték meg, ahol 1950 környékén
leleteket szántottak ki egy traktorvontatású ekével. A templom köré épült falu
gazdag, keresztyén vallású volt, errõl tanúskodik a falu temploma. A falu korát az
egykori templom romjai és az annak
szomszédságában napvilágra került emberi csontok között megtalált III. István
(1162-1172.) korabeli ezüst dénár bizonyítja. A korjelzõ dokumentum tanúsága
szerint a templomos Tengelic népes falu
volt III. István uralkodása idején. Késõbb
Tengelic nevét egy 1445-ben keltezett
oklevél említi: „Hídvégtõl északkeletre
fekszik Tengelic falu.” Tengelic község a
hozzá tartozó földterülettel a XV. században egy nagy kiterjedésû birtokhoz tartozott, aminek központja az egykori ÕsSárvíz völgyében álló Anyavár volt, melynek maradványai napjainkban is láthatóak a Sió és a Sárvíz között, Sióagárdtól
északra. A nagy terjedelmû birtokhoz tartozott Anya, Kajmát, Kápolna, Mede, Hódos, Felsõ Belcs, Bikád és Tengelic falu. A
birtok a XIV. század végén a Györgyi
Bodó család tulajdona volt, majd egyházi
kézbe, a fehérvári johanniták birtokába
került. 1522 táján királyi adományként

Werbõczy István Tolna megyei fõispán
kapta meg az Anyavárhoz tartozó birtoktestet. A birtok az 1526. évi mohácsi csata után továbbra is a Werbõczy család
birtokában maradt. Az országot meghódító török csak 1543-ban foglalta el és
vette birtokába az Anyavárat, a hozzá tartozó falvakat és birtoktesteket, amibe
Tengelic is tartozott. A török hódoltság
elsõ évtizedeiben a török mellett a magyar nemesi adókat is beszedték, aminek
következtében a falvak népe elszegényedett, a településeket a népesség elhagyta.
Ez történt Tengeliccel is. A 150 éves török uralom idején a templomos község is
elpusztult, a falu maradék lakossága nyugati irányba költözött, a Paks-Kölesd között húzódó (mai) mûút mellé. Helyét a
falu helyén talált cserépedény maradványok és jellegzetes török pipák igazolják.
Az egykori erõs török hatalom a XVII.
század közepére olyan változásokon
ment át, ami meggyengítette katonai
erejét, ezt látva, a török Európából kiszorításának reményében XI. Ince pápa
védnökségével a Habsburg birodalom,
Velence és Lengyelország részvételével
1684-ben megalakult a Szent Liga.
Folytatás a 4. oldalon
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TENGELIC TÖRTÉNETE
Folytatás a 3. oldalról
A liga tagjai által felállított és több európai országból ahhoz csatlakozott önkéntesekbõl álló hadsereg kezdte meg a
háborút a török ellen. A szövetséges hadak Buda várát 1686 szeptemberében
szabadították fel a 150 éves megszállás
alól. Ezt az idõpontot követõen már felgyorsultak az események. Még abban az
évben kiûzték a törököt a Tolna megyei
simontornyai, dombói és a Szekszárd
elõtti Újpalánka várából.
A 150 éves hódoltság idején a török által megszállt térségben sok település
pusztult el, lakói elmenekültek, kihaltak.
Az egykori adománybirtokok, közéjük
tartozott az anyavári birtok is, ugyancsak elnéptelenedett, egykori gazdái elhaltak, dolgos kéz hiányában parlaggá
vált a vidék. A lakosság pótlására kezdetben az északi országrészbõl magyar és
szlovák telepeseket költöztettek be,
majd az új földbirtokosok németországi
telepesekkel népesítették be a megüresedett falvakat. Az Anyavári birtoktest
egykori gazdája, a Werbõczy család kihalása után a nagyobb települések gazdag
polgársága vette bérbe a falvakhoz tartozó földeket. Tengelic földjeit csaknem
száz éven át a tolnai polgárok bérelték. A
gazdátlanná vált egykori adománybirtokokat a király a század utolsó évtizedeiben és a következõ század elsõ harmadában a török elleni harcokban részt vevõ
személyeknek, családoknak ajándékozta.
Így került sor Tengelic és környékének
adományozására is. Az 1734. október 15én kelt adománylevél szerint Gindly Fülöp Orbán fia Ignác és nagybátyja
Gindly Balázs a tengelici elõnév használata mellett „a Tolna megyei Medei (Medinai), Tengeliczi, Apáthy, Hidgyai,
Bikádi és Hidvégi, mintegy két négyszegû mérföld terjedelmû jószágokkal adományoztattak úgy, hogy azok 3/4 része
Gindly Fülöp-Orbán utódai, 1/4 része
pedig Gindly Balázst illette”. A nemesi
címmel kapott Tengelici elõnév azt bizonyította, hogy a birtoktestek közül Tengelic falunak vagy földjeinek értéke
megelõzte a többi települést és a hozzá
tartozó birtokot. A királyi adomány
nagysága a nemesi felmérés szerint 27
500 hold, ami napjaink mértékegységével számolva 13 000 hektárnak felelt
meg.
A kisebb tulajdonrészt – Gindly Balázs
birtokát – a terület északnyugati részén
jelölték ki. Balázs halála miatt a gazdálkodást lánya férje, Hiemer Ignác kezdte
meg. A gazdaság központját Hidja pusztától északra jelölték ki, ahol az 1700-as
évek közepén felépítették a szerény kúriát, ami változatlan formában a XIX. század közepéig ált, amikoris átépítették. A
birtok és az épület 1810-ben a családba
beházasodó Jeszenszky Sándor birtokába került és ezt követõen öröklés révén
elkezdõdött a feldarabolódása. A XX. század elején már 4 uradalmat találunk

Gindly Balázs egykori birtokrészén: a
Bernáth családé a Felsõhidvégi, a Jeszenszky családé az Alsóhidvégi, a
Bernrieder családé a Középhidvégi, míg
a Schell családé a Katalin pusztai birtok.
Egyik örökös eladta vagyonrészét, ennek helyén épült fel Jánosmajor.
A nagyobb adományrész tulajdonosa
Gindly Ignác ugyancsak a XVIII. század
közepén költözött birtokára. A mai Csapótengelicen építette fel azt a kúriát,
ami hosszú ideig családjának lakóhelye
volt. Ez az épület a késõbbiekben vadászkastély néven vált ismertté, amit Gindly
Katalin férje, Csapó Dániel az új kastély
építésekor – 1819-ben – bontatott el. A
Gindly család kúriája közelében az 1700as évek közepén épültek fel a köznép lakóházai, amikbõl egy új falu született,
nevét a közeli Tengelic falutól vette át,
ami korábban elnéptelenedett, majd
meg is szûnt.
Az adománybirtok természeti, fõként
talajadottságai viszonylag kedvezõtlenek
voltak. A terület többségét a futóhomok
uralta, amelyen a mezõgazdasági termelés bevezetése kisebb haszonnal járt,
ezért a gazdaságosság érdekében az állattenyésztéssel kezdték el a gazdálkodást.
A birtok – elfoglalásának idején – csaknem lakatlan volt, csupán Medina faluban éltek jobbágyok. A munkáshiány
ugyancsak a kevés embert igénylõ állattenyésztés irányába „terelte” a gazdálkodást. Erre a legalkalmasabbnak ígérkezett a juhtenyésztés, amely a következõ
évszázadban is meghatározó volt a már
feldarabolódott birtokrészeken. Az arányaiban kevés kedvezõ talajadottságú területeken a búzatermesztés vált a fõ termelési ággá, ugyanis a gabona iránti kereslet ugyancsak megnõtt a század utolsó évtizedeiben.
A tengelici birtokkomplexum kedvezõtlen adottságait a tulajdonos földbirtokosok a maguk hasznára tudták fordítani. A gyenge termõerejû homokos földek nem voltak vonzóak a munkavállalók számára. Kezdetben csak Medinán éltek jobbágyok, majd a mai Szõlõhegy
szõlõvel beültetett domboldalai mûvelésére települtek bérmunkások. Munkaerõ
hiányában a Gindlyk és az új birtokosok
nem kényszerültek a másutt alkalmazott
jobbágytelkek adományozására, amivel
biztosították a munkához szükséges kézi
erõt. A medinai jobbágyok részére átadott jobbágytelkek aránya a birtok 5,5
%-át tette ki, míg pl. Miszlán 22,0, Bölcskén 38,6 %-át. Bezerédj István, aki az
egykori Gindly Ignác tulajdonrészének
házasság révén lett tulajdonosa, munkaerõ hiányát a földjén letelepülõkkel megoldotta, örök adásvételi szerzõdést kötött velük, családonként 3000 öl földet
és házhelyet adott nekik. Gindly Antal és
Gindly Rudolf a hangosi és a felsõtengelici birtokán a vetlei és a szõlõhegyi
nincsteleneket foglalkoztatta.
A XIX. század végén Gindly Ignác bir-

tokrészén örökösödés révén már 7 jól
mûködõ uradalomban gazdálkodtak az
új tulajdonosok: Bezerédj család sarjai
Hidja pusztán, Jegenyés pusztán.
Az utolsó Gindly nevet viselõ Antal
Felsõtengelic, Hangos és Alsótengelic tulajdonosaként irányította gazdaságait.
A XIX. században még Tengelic néven
ismert, ma Csapótengelic gazdája,
ugyancsak házasság révén a Csapó család lett.
Az uradalmak tulajdonosai a XX. század elején még változtak, két örökséget
parcellázva értékesítettek. Így jött létre
1903-ban Kishidja, majd 1907-ben
Gindly Család község. Az alsótengelici
birtokrészt a század elsõ harmadától Bárány Imre bérelte.
Az egykori Gindly birtok gazdaságainak központja Medina volt. Ezt a szerepet megalakulásakor (1851) Szedres község átvette, de késõbb, mint önálló község, kivált a Gindly birtok pusztái közül,
ezért 1851-tõl a Szedreshez nem tartozó
puszták közigazgatási irányítását a
Gindly birtokon gazdálkodó földtulajdonosok által 1851. május 20. napjával létrehozott Gindly Család néven megalakult eszmei község vette át. A Gindly
Család puszta önálló nagyközségi rangját csak 1880-ban szerezte meg. Az addig
Szedresen székelõ jegyzõséget Kölesdre
tették át. Az önálló puszták rendszerét
1871-ben megszüntették, mondván,
minden pusztának egy községhez kell
tartoznia. A hovatartozásról az uradalmak nem tudtak megegyezni, ami miatt
ez a törvényen kívüli állapot még évekig
fenn állott. Idõközben megszületett
Kishidja, majd Jánosmajor. Ezt követte
Szõlõhegy, ami rövidesen felvette a Tengelic- Szõlõhegy nevet. Szedres,
Tengelic-Szõlõhegy,
Kishidja
és
Jánosmajor már állt, amikor a kistengelici 2493 kataszteri hold nagyságú Zichybirtokot örököse eladta, amit az új tulajdonos 1905-ben parcellázva értékesített.
A parcellázás hírére 38 Tolna megyei és
távolabbi településekbõl érkeztek vásárlók és letelepedni vágyók. A rohamos
építkezés eredményeképpen 1907-ben
már 119 felépült háznak volt lakója. Az új
község addig Kölesden lévõ közigazgatási központját 1906-ban Kis-Tengelicre
költöztették. Az ideiglenesen a Zichy
kastélyban székelõ közigazgatási hivatal,
ahonnan az 1908-ban felépült új községházába költözött át. A község neve továbbra is Gindly-Család maradt. Ez az állapot 1930-ig nem változott, amikor is az
akkori községi bíró, dr. Csapó Dániel javasolta Nagytengelic nevének Csapótengelicre módosítását, valamint a község
Gindly Család elnevezése helyett a Tengelic nevet.
Farkas Dénes
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„Tengelic az év madara”
gyermekrajzpályázat
A 3T Civil Szervezet
rajzpályázatot hirdet
gyerekek számára

„Tengelic az év madara”

címmel.
Küldj egy rajzot nekünk, aminek a témája
a tengelic madárhoz kapcsolódik!
Pályázati kategóriák:
● óvodások
● 1-4. osztályosok
● 5-8. osztályosok
● Középiskolások

A nyeremény
A zsûri döntése alapján mind a négy kategória elsõ három
helyezettje, oklevelet és tárgyjutalmat kap.
A kategória gyõztesek mûvei a díjátadót követõen egy
éven keresztül láthatóak lesznek a Faluházban.
Pályázati feltételek
A pályázatra egy gyermek egy alkotást küldhet be. A több alkotást beküldõ gyermek kizárja magát a mûvek elbírálásából.
A mûvek elkészítéséhez bármilyen anyag, illetve technika használható (ceruza, zsírkréta, vízfesték stb.).
A mûvek hátoldalára kérjük feltüntetni a pályázó nevét,
életkorát, lakcímét.
Az alkotásokat zárt borítékban a következõ címre kérjük
eljuttatni:
Tengelic Faluház, Petõfi u. 9.,
Takarékszövetkezet, Kossuth u. 4.
vagy
2017. május 27-én (szombat) délután 16 óráig a zsûrinek
lehet leadni a gyermeknapi rendezvényen.
Az eredményhirdetésre 2017. május 27-én (szombat) délután a gyermeknapi rendezvény keretében kerül sor.

Hírek az evangélikus gyülekezet háza tájáról
Nem telt el eseménytelenül az év eleje az evangélikus gyülekezetben. Januárban ökumenikus imahéten gyûlt össze a három
felekezet idén a katolikus templomban.
A reformáció 500. évfordulója alkalmából február 14-én a paksi mûvelõdési ház szervezésében Csepregi Zoltán egyháztörténész elõadásán vettünk részt, 15-én pedig Füller Mihály, evangélikus lelkész tartott a tengelici népfõiskolán elõadást ugyanerrõl a témáról.
Február 26-án ökumenikus világ-imanapra gyûltünk össze a
tengelici gyülekezet imatermében, ahol a kölesdi és a
pusztahencsei evangélikusok is vendégeink voltak. Az együttlét során sok énekkel, imádsággal, vetítéssel és szeretetvendégséggel álltunk meg Urunk színe elõtt.
Március 12-én Lengyel Anna, a Kossuth Rádió riportere, a Déli Egyházkerület felügyelõje volt vendégünk. Lelkesen és lelkesítõen beszélt az "Egy csepp emberség" címû mûsor történetérõl, munkájáról, szolgálatáról, hitérõl. Közremûködött a Mécses Csoport és a pusztahencsei Élõvíz Kórus. Ezt az alkalmat
is szeretetvendégséggel zártuk.
Már most készülünk az április 9-én tartandó konfirmációi ünnepi istentiszteletre és a húsvéti ünnepekre, valamint nyári táborunkra, amit 2017. június 26-30 között tartunk a pusztahencsei
faluházban. Szeretettel várjuk az érdeklõdõ gyerekeket.
Minden kedves olvasónak áldott ünnepeket kívánunk!
Füller Tímea

K ÉPVISELÕ-TESTÜLETI

ÜLÉS

ÖSSZEFOGLALÓ
Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a 2017. március 22-én megtartott képviselõ-testületi ülésén 16 napirendi
pontot vitatott meg.
Elfogadásra került az önkormányzat 2016. évi költségvetésének utolsó módosítása, ami a költségvetési fõösszegek
1.348.790.- Ft-tal történõ megemelésével járt, így az önkormányzat a 2016. évi költségvetését 498.273.097- Ft bevételi és
kiadási fõösszeggel zárta.
Egyhangúlag elfogadták a képviselõk a hivatal köztisztviselõit megilletõ juttatásokról és támogatásokról szóló önkormányzati rendeletet. Ennek alapján a köztisztviselõk szociális támogatásra, egészségügyi juttatásra, illetményelõlegre, képzési támogatásra, a nyugdíjas köztisztviselõk pedig eseti támogatásokra lehetnek jogosultak. Egyidejûleg hatályon kívül helyezésre
került az e tárgyban 2001-ben megalkotott önkormányzati rendelet. Beszámolót fogadott el a képviselõ-testület a civil szervezetek 2016. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról.
Mind a tíz támogatott az elõírásoknak megfelelõen számolt be a
támogatási összegek felhasználásáról. Ezen az ülésen határoztak
a civil szervezeteknek kiosztásra kerülõ önkormányzati támogatásokról is. A támogatási kérelmekben minden szervezet
meghatározta azokat a feladatokat, amelyeket 2017-ben szeretne megvalósítani. A benyújtott kérelmek és mellékleteik alapján
minden kérelmezõ megfelelt a támogatási feltéteknek, így a testület a támogatásra betervezett 4 millió Ft-ból mind a tíz szervezetet tudta támogatni.
Elfogadta a testület az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési
tervét, melyben a Bezerédj-Munkácsy utca útburkolatának felújítása szerepel. A közbeszerzési eljárás megindítása elõtt az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát is módosítani kellett,
mivel 2015-ben lépett hatályba az új közbeszerzési törvény. A javasolt módosításokat a testület jóváhagyta.
2017-tõl változtak a településfejlesztéssel, településrendezéssel kapcsolatos jogszabályok, melynek következtében az önkormányzatoknak is új feladataik keletkeztek. Az egyik ilyen a településrendezési eszközökkel kapcsolatosan, a partnerségi egyeztetésre vonatkozó feladatok önkormányzati rendeletben történõ szabályozása. Ez lehetõséget teremt arra, hogy a településen
élõk, gazdálkodó szervezetek, egyesületek, vallási közösségek
hangsúlyosabban vegyenek részt a településrendezési eszközök
készítésében, módosításában. A képviselõ-testület a törvényi
felhatalmazásnak eleget téve egyhangúlag elfogadta és megalkotta a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképi feladatokkal összefüggõ partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendeletet.
A Dalmandi Mezõgazdasági Zrt. kérelmére határozott úgy a
képviselõ-testület, hogy a településrendezési terv módosítását
megindítja. A módosítás egyrészt a tengelici 030/3 hrsz-ú ingatlant érinti, amelyet korlátozott mezõgazdasági területbõl vízgazdálkodási területbe kellene sorolni, tekintettel arra, hogy ezen
az ingatlanon öntözõvíz tározót építene a Zrt.
A másik módosítás a különleges mezõgazdasági üzemi terület
építési elõírásait változtatná meg a megengedett építménymagasság tekintetében, terménytároló siló építésére tekintettel.
Új feladata az önkormányzatoknak az is, hogy 2017. október
1-jéig el kell készíteni a településképi arculati kézikönyvet és a
településképi rendeletet. A kézikönyv és a rendelet készítésére
és elfogadására a településrendezési eszközök egyeztetésének
és elfogadásának szabályait kell alkalmazni. A képviselõ-testület
felhatalmazta polgármester urat az eljárás megindítására, a tervezõ kiválasztására.
A településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat, szerkezeti tervek) felülvizsgálata is napirendre került. A jelenleg hatályos településfejlesztési,
településrendezési eszközök jelen formájukban 2018. december 31. napjáig maradhatnak hatályban. Addig el kell végezni az
új jogszabályi elõírásokhoz igazodóan a felülvizsgálatukat, mely
várhatóan 1,5 évet vesz igénybe. A Képviselõ-testület felkérte a
polgármestert, hogy szerezzen be tervezõi árajánlatokat a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök
korszerûségi felülvizsgálatára és szükség szerinti átdolgozására.
(Folytatás a 6. oldalon)
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PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ

CSALÁDORVOS

(Folytatás a 5. oldalról)

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

Drr. Döm
mötörr Zita
a

A következõ napirendi pont szerint tárgyalták az óvodai beiratkozás idõpontját. Az óvodai beiratkozásra a tárgyév május
3-án, 4-én és 5-én 8-16 óra között kerül sor. Az ehhez kapcsolódó közleményt a fenntartó legalább 30 nappal a beiratkozás
elsõ napjához képest közzé teszi.
Ezt követõen az óvoda alapító okiratának módosítását fogadta el a testület. A módosítást elsõsorban jogszabályi változások indokolták.
Szõlõsgyula önkormányzatával testvértelepülési megállapodás aláírására került sor 2017. március 21-én. A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a testvértelepülési programok és együttmûködések címû pályázati felhívásra pályázatot nyújt be 1
millió Ft összegû támogatás elnyerésére.
Határozatot fogadtak el a képviselõk ingyenes helyiséghasználati megállapodások meghosszabbítására, a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület 50.000.- Ft összegû támogatására.
Az egyebek napirendi pontban elfogadásra került az önkormányzati hátralékokról szóló beszámoló, melybõl megállapítható, hogy az elmúlt 4 hónapban összesen 3.608.000.- Ft-tal
csökkentek az adó és egyéb hátralékok, határozatok születtek
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdéssel kapcsolatos feladatokról valamint döntött a testület a Tengelic júliamajori kultúrház magánszemélynek történõ értékesítésérõl.

NYITVA TARTÁS
Hétfõ
14:00 - 20:00
Kedd
14:00 - 1 9:00
Szerda
9:00 - 19:00
Csütörtök
10:00 - 12:00
13:00 - 20:00
Péntek
13:00 - 21:00
Szombat
14:00 - 19:00
Vasárnap
szünnap

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
11:00 – 14:00
Csütörtök
08:30 – 11:30
Péntek
08:30 – 12:30
Tengelic-S
Szõlõhegy
Szerda
08:00 – 10:00

FOGORVOS
Tengelic, Rákóczi u. 8.
szám alatti rendelõben.
Rendelési idõ:
kedd: 09:30-117:00 óra

(Sürgõs esetben a szolgáltatás a dunaszentgyörgyi,
vagy a gerjeni rendelõben
is igénybe vehetõ.)
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

Tolnai Lászlóné jegyzõ

SZELEKTÍV HULLADÉKELSZÁLLÍTÁS
Április 28. – Mûanyag + fém (sárga kuka)
Április 14. – Zöldhulladék (kék kuka)
Április 28. – Papír (kék kuka)

ESEMÉNYEK EGÉSZ ÉVEN ÁT AZ ÉV
MADARA, A TENGELIC JEGYÉBEN

" FÉLÉV
2017. ELSO
Április 24-28.

Témahét az iskolában.

Május 13.

Zöldút túra, akadályverseny
– a 3T szervezésében

Május 20.

Tengelic Nap – a Magyar
Madártani Egyesület
közremûködésével

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.
(evangélikus parókia)
Nyitva tartás – ÚJ:
Hétfõ:
08:30 - 13:00
Kedd:
12:00 - 16:00
Szerda:
09:00 - 14:00
Csütörtök: 08:30 - 12:00
Péntek:
08:30 - 13:00
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)

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 csütörtök 14 óra:
Nyugdíjas klub
Szeretettel várják az új tagokat is!

minden csütörtök 17 óra:
Horgolókör
Áprilisi programok:
április 10.: Költészet napi
versfelolvasás.
április 20.: Szabó Ferencné
quilling technikával készült
képeinek kiállítása.
április 29.: Majális a Faluház
udvarán
Májusi elõzetes:

május 20.: „Tengelic nap”
május 26.: Gyermeknapi színház

Quilling technikával
készült madarak

Weöres Sándor: Tavaszköszöntõ
Sándor napján megszakad a tél,
József napján eltûnik a szél,
Zsákban Benedek
Hoz majd meleget
Nincs több fázás, boldog aki él.

Már közhírré szétdoboltatik:
Minden kislány férjhez adatik,
Szõkék legelébb
Aztán feketék,
Végül barnák és a maradék.

TEIT
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