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Áprily Lajos:
MENNÉK ELÉD

Mennék eléd, mert itt vagy már közel.
A déli oldalon leselkedel.
Gyökerek hallják könnyû léptedet,
átküldesz egy-egy halk leheletet,
mely szûzies még és illattalan,
de sejtetõ, jó langyossága van.
Csak arcom érzi még, nem sejti más,
varázs van benne, keltetõ varázs.
Ahol jársz, néma éberség fogad,
keresed a rügyes sombokrokat,
hogy langyosságoddal rájuk lehelj
s kipattanjon a sárga kis kehely.
Feljössz az élre, melyet hó erez,
íj válladon, a hátadon tegez,
benne az arany nyílakat hozod,
melyekkel a telet megnyilazod.
Mennék eléd, s mint fényváró anyám,
még utoljára elkiáltanám
nevedet, melybõl napfény sugaraz:
Tavasz, tavasz! Tavasz, tavasz, tavasz!

Március 15-i ünnepségek Közmeghallgatás Családi Egészségnap  „Gyermekáldás”

KÖZMEGHALLGATÁS
Tengelic Község Polgármestere a Képviselõ-testület közmeghallgatással egybekötött ülését össze-
hívom a következõk szerint:

Tengelic - Faluház: 2019. március 18-án (hétfõ) 18 óra 
Tengelic-Szõlõhegy - Kultúrház: 2019. március 19-én (kedd) 18 óra 

Napirendi pontok: 1. Tájékoztató a 2018. évi gazdálkodásról
2. A 2019. évi költségvetés ismertetése
3. Egyebek
Közmeghallgatás

Elõterjesztõ: Gáncs István polgármester

Tengelic, 2019. február 25. Gáncs István polgármester
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Iskolai hírek - 2019. február

Az alsós győztesnek járó kupát az elsős emberevő bennszülöttek kapták. Még sze-

rencse, hogy a műsor előtt ebédeltek, így a foglyul ejtett vadász életben maradt

Vitathatatlan, hogy a legnagyobb showmanek a negyedikben vannak. A világ-

hírű filmmusical a faluház színpadán is nagy sikert aratott

A varázspálca csodát tett: mindenki Pinokkióvá változott a 2.-3. osztályban

Az ötödikes kaptárban szorgos méhecskék gyűjtik és vigyázzák a mézet

A közönség napokig nem aludt a hetedikes horrort látva. Nem csoda, hogy a

felsős díjat a zombik kaparintották meg

Egyiptomiak Tengelicen? Farsangkor még ez is lehetséges. Kleopátra is meg-

irigyelte volna a hatodikosokat, ha láthatja a műsorukat

A jövőben nem lesz hiányszakma idehaza. Ez a nyolcadikos vállalkozás pél-

dául jól működik. A titok, hogy a csak nőket alkalmazó cégben mindenki tán-

colva, zenére takaríthat.

Az õsi tavaszváró ünnephez sok néphagyomány kapcsolódik,
fõként a farsang utolsó három napja az, amit leginkább kihasz-
náltak az emberek a szórakozásra. Ebben az idõszakban a bá-
lok mellett voltak mulatságok külön a gyerekeknek, az asszo-
nyoknak, a fiataloknál pedig ez az ismerkedés idõszaka is volt.

Donkó Sándor: 
Bohóc

„Ez a krumpli nem az orrom,
bár most az orromon hordom,
farsang van, jó tréfa az,
ha a zsûri rám szavaz.”

Maszkabáli
mulatozás

Diákönkormányzatunk szülõkkel közösen szervezett hagyo-
mányos rendezvényét idén február 22-én rendezte meg a fa-
luházban. A nézõsereg csupa eddig még nem látott, ötletes
mûsorszámot láthatott. Az egyéni jelmezesek után követke-
zõ osztályprodukciók láttán a háromtagú zsûrinek komoly
fejtörést okozott az alsós és felsõs gyõztes kiválasztása, akik

jutalma egy-egy vándorserleg lett. Eredménytõl függetlenül
a legnagyobb gyõzelemnek azt tartjuk, ha az osztályok saját
maguk és mások szórakoztatására a közönség tapsára méltó
produkciót varázsolnak a színpadra, melyben együtt kóstol-
hatják a siker ízét. Kijelenthetjük, hogy élménybõl az idén
sem volt hiány.

A bemutatókat követõen valamennyi osztály egy-egy „fakana-
las” gigapizzát fogyaszthatott el. Az elmaradhatatlan tombo-
lasorsolás, a szülõk, nagyszülõk, hozzátartozók által felajánlott
házi sütemények, a szendvicsek és üdítõk fogyasztása után ki-
merülve, táncra már csak kevesek perdültek. Diákönkormány-
zatunk ezúton is köszöni valamennyi támogatónknak, a szü-

lõi munkaközösség és a tengelici nyugdíjas klub tagjainak a
szervezésben, lebonyolításban nyújtott segítségét.
Részünkrõl megtettünk mindent, s a buli reméljük elég har-
sány volt ahhoz, hogy a telet sikeresen elûzzük. Aki nem hiszi,
járjon utána és nézze meg az iskola Facebook-oldalán vagy a
községi honlapon! Szijártó József tagintézmény vezetõ

FARSANG 
TENGELIC-SZO" LO" HEGYEN
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Tengelic Év értéke 2019-ben 
a Gindly-Benyovszky kastély
A Települési Értéktár Bizottság ebben az évben az épített
környezet kategória egyik helyi értékét választotta Tenge-
lic Év értékének, a Gindly-Benyovszky kastélyt.

A kastély településünk egyik legkorábban épült épülete,
ezen kívül történelmi jelentõségû is, hiszen falunk mai ne-
ve elõtt a kastélyt egykor birtokló Gindly család adta köz-
ségünk „elsõ” nevét: Gindly család község. Ezt a nevet
1931-ig viselte településünk, így a kastély építése és a köz-
ség története összeforrt.

A Paks-Kölesd közútról kb. 800 m hosszú bekötõúton
közelíthetõ meg az egykori uradalom gazdag növényzetû
parkjában álló épület. A kastélyt Gindly Károly építtette
feltehetõen 1776-ban a mainál kisebb alapterületre. Ezt lát-
szik bizonyítani egy birtokjelölõ határkõ felirata, illetve az,
hogy egy 1787-es uradalmi vagyonleltárban már szerepel.
Az U alakú kastély késõbbi átépítését több fennmaradt
adat is bizonyítja. Ilyenek például az épület mai belsõ folyo-
sójára nyíló pincei szellõzõk, melyek az átépítés elõtt a sza-
badba nyíltak. Ugyancsak az átépítést bizonyítja a kastély
északi szárnyához épült toldalék, valamint a keleti fõhom-
lokzat elõtt álló pilléres-oszlopos timpanonja is. A timpa-
nonban Gindly címer látható 1802-es évszámmal. A követ-
kezõ átépítésre 1870 körül kerülhetett sor. Ekkor építhet-
ték a kocsiátjárót és egységesíthették a homlokzatokat. Je-
len állapotában még látható a déli homlokzaton a pincebe-
járó bábos kõkorláttal. A szobai traktus alatt boltozott pin-
ce található. A földszinten síkmennyezetes helyiségek talál-
hatók kályhafülkékkel, a középsõ szárnyban oldalfolyosó-
ról nyíló szobák vannak, melyek részben klasszicista nyílás-
zárókkal készültek. Két szobában mennyezetet díszítõ
XIX. századi falképek láthatók. 

A kastélyt építtetõ Gindly család hatalmas birtoka idõ-
vel, a házasságokkal számtalan részre tagolódott. Ezek kö-
zül az utódbirtokok közül a 19. század végére már csak Fel-
sõtengelicen létezett férfi ága a családnak. Gindly Rudolf
halálával (1887) aztán lezárult egy korszak. A XIX. század
második felében Gindly Mária és gróf Benyovszky Béla há-
zassága révén a kastély a birtokkal együtt a Benyovszkyak
tulajdonába került, de az 1907-ben alakult új falu még 1931-
ig a Gindlycsalád község nevet viselte. 

A 2. világháborút követõen államosították, de gróf
Benyovszky Rezsõ haláláig (1953-ig) a kastély északi szár-
nyában lakhatott. Az épület pincéjét a paksi konzervgyár
raktárként, a déli szárnyát a Tamási Erdõgazdaság erdésze
szolgálati lakásként használta. 1981-tõl Kiss István Kossuth-
díjas szobrászmûvész bérelte, majd meg is vásárolta 1991-
ben. Jelenleg lánya, Kiss Judit lakja, vigyázza értékeit.

Kiss Judittal egyeztetve ebben az évben néhány napon
az érdeklõdõk számára megnyílik a kastély kapuja és látha-
tóvá, megismerhetõvé válik a kastély és az azt körülvevõ
belsõ udvar, kis park. Ezeken a nyitott napokon mindig
lesz „tárlatvezetés” is, azaz a séta közben történelmi, építé-
szeti ismertetõt is hallhatnak a látogatók.

Az Év települési értéke program sorozatba idén is szeret-
nénk minél több helyi lakost, közösséget, szervezetet, in-
tézményt bevonni, ezért különbözõ programokat szerve-
zünk, ill. egy felhívást teszünk közzé alkotói és fotópályá-
zatra, amelyekre beérkezett alkotásokat az õsz folyamán ál-
lítunk ki, mutatunk be, illetve jutalmazunk.

Települési Értéktár Bizottság

TENGELICI FÜZETEK 2.
A katolikus egyházközség története

A Települési Értéktár Bizottság az önkormányzat anyagi támogatá-
sával márciusban megjelentetheti a Tengelici füzetek címû sorozat
újabb kötetét, mely településünk katolikus egyházközösségének
történetét mutatja be, illetve az immáron több mint nyolc évtizede
létezõ egyházközség fennállása elõtti katolikus hitélet rekonstruálá-
sára is kísérletet tettem, amennyire ezt a források lehetõvé tették.

A füzet elsõ felében leírtam a megalakuláshoz vezetõ utat, annak
küzdelmét, templomunk építésének elõzményeit, körülményeit, a
második felében pedig az anyagi és szervezeti változásának fõbb
eseményein kívül szerettem volna megörökíteni a közösség min-
dennapi életét is visszaemlékezõ híveket is megszólítva. Nem kizá-
rólag a történelmi emlékeket vetettem papírra, hanem azt is, hogy
egyes személyek, családok életében mit jelentett hitük, milyen sze-
repet töltött be egyházközségünk, hogyan segített hétköznapi éle-
tük gondjainak könnyebbé tételében vagy éppen a történelem vi-
harának átvészelésében. 

Tóth Ferenc - Települési Értéktár Bizottság tagja

A tavaly októberben megjelent elsõ füzethez (Farkas Dénes Ten-
gelic a II. világháború alatt és az azt megelõzõ években) és a most
megjelenõ 2. füzethez az érdeklõdõknek a Települési Értéktár Bi-
zottságnál lehet hozzájutni.

Farkas Zsuzsanna elnök

CSALÁDI EGÉSZSÉGNAP 
A SPORT ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD JEGYÉBEN

2019. március 30. szombat, 9.00-14.00 
Tengelic, Faluház

Elõadók:
9.30: Dr. Dömötör Zita: Vastagbéldaga-
natok szûrése, megelõzése
10.10: Dr. Gyimóthi Zsuzsanna: A fájda-
lomcsillapítókról röviden
11.30: Horváth Szilvia dietetikus: Egyél
az egészségedért! 
12.50: Verõczei Attila elsõsegélynyújtó
oktató: Te is lehetsz hõs! – Újraélesztés

Kísérõ programok: 
9.00-12.00: Véradás - Ma-
gyar Vöröskereszt
Szûrõvizsgálatok: vérnyo-
más- és vércukorszint mé-
rés
Pereg a méz: Csákvári Családi Méhészet -
mézkóstoló és vásárlási lehetõség
Egészséges étkek kóstolója

Mozgásprogramok:
9.00: Kremzner Nikoletta:
Reggeli testébresztõ torna
10.50: Kremzner Nikolet-
ta: Egészséges életmód tip-
pek és Gymstick edzés 11
éves kortól
12.10: Steindl Andrea
gyógytornász: Gerinctor-
nával a fájdalom ellen

A részvétel ingyenes!
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

3T Civil Szervezet
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ORVOSI
RENDELÕ

PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ

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

NYITVA TTARTÁS
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

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 pprogramok
minden csütörtök 14 óra:

Nyugdíjas klub

minden csütörtök 17 óra:
Az Alkotó-mûhely foglalkozása.

Márciusi programok:

március 11. 10 óra: Hej, Sió-
ról fúj a szél – a Medinai
Tamburazenekar koncertje
óvodásoknak
március 11. 12 óra: a fenti
koncert iskolások számára

Áprilisi elõzetes:

április 11. 17 óra: Költészet
napi versfelolvasás
április 13. 17 óra: Színház:
Acélmagnóliák – a Kalocsai
Thália Társulat elõadása

FELHÍVÁS
A Faluház „Gyermekáldás” c.
kiállításához keresek hason-
ló, illetve még régebbi gyer-
mekfotókat. Szükség esetén
értük megyek. Köszönöm,
ha segítenek: Pámer Ildikó
(06-30/996-4130)

IMPRESSZUM
Tengelici Hírmondó Kiadja: Tengelic Község Önkormányzata 
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CSALÁDORVOS
Drr. DDömmötörr ZZitaa

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

7054 Tengelic
Rákóczi u. 8.

Rendelési iidõ:
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-SSzõlõhegy
Szerda 08:00 – 10:00

FFOOGGOORRVVOOSS
Tengelic, Rákóczi u. 8.

szám alatti rendelõben.
Rendelési idõ:

kedd: 009:30-117:00 óóra

(Sürgõs esetben a szolgál-
tatás a dunaszentgyörgyi,
vagy a gerjeni rendelõben
is igénybe vehetõ.)

Csecsemõ ttanácsadás
Kedd 08:00 – 10:00

Iskolaorvosi rrendelés
Csütörtök 11:00 - 12.00

Belgyógyászati sszakrendelés
Szerda 10:00 - 12:00

Házigondozó
Müller Tamásné 

(06-30/509-5877) 
és Kutlák Szilvia.

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.

(evangélikus parókia)
Nyitva ttartás: 

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, TTolnai uu. 22. ssz.

(a volt konzervgyár területén, 
a korábbi „Atomland” néven

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

KÉPVISELÕTESTÜLETI
ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ

Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a február 8-
i ülésen határozatot hozott az önkormányzat adósságot keletkez-
tetõ ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségek megállapításáról,
az átmeneti idõszakban (2019. január 1-jétõl a 2019. évi költség-
vetés elfogadásáig) folytatott gazdálkodásról, valamint a 2019. évi
cafetéria keretrõl. Az önkormányzat nem tervez adósságot kelet-
keztetõ hitel vagy kölcsönfelvételt, értékpapír vásárlást, nincs ke-
zességvállalása, pénzügyi lízing szerzõdése. A cafetéria keretet az
alábbiak szerint határozza meg: köztisztviselõk évi bruttó keret-
összege: 1.793.961.-  Ft, közalkalmazottak, munka törvényköny-
ve hatálya aló tartozó dolgozók bruttó 4.793.572.- Ft.
Az átmeneti idõszakban a bevételek 9.906.502.- Ft-ban a kiadások
24.670.061.- Ft-ban teljesültek, mely összegek beépítésre kerültek
a 2019.évi költségvetésbe.
Egyhangú döntéssel elfogadta a testület az önkormányzat 2019.
évi költségvetésérõl szóló rendeletet. A költségvetés bevételi és
kiadási fõösszege az önkormányzatot, polgármesteri hivatalt és
óvodát együttvéve: 402.808.996.- Ft. Ezen belül a polgármesteri
hivatal (melyhez a konyha is tartozik) bevétele 69.310.153.-Ft, ki-
adása 97.962.632.-Ft, így a fenntartó önkormányzatnak
28.618.799.- Ft-tal finanszíroznia kell a hivatalt. A Mézeskalács
Óvoda bevétele 39.125.150.-Ft, kiadása 43.740.571.-Ft, így a fenn-
tartói finanszírozás összege 4.435.754.-Ft. Az elõzõ évi pénzma-
radvány összege 156.678.969.-Ft. A tartalék összege 37.406.066.-
Ft. Hitelfelvételt az önkormányzat nem tervez. A beruházási és fel-
újítási költségek között került tervezésre a bölcsõde kialakítása,
temetõben vízvezeték kiépítése, játszótéri elemek vásárlása, in-
gatlan vásárlása, járda felújítása, faluházban klíma kiépítése, falu-
központ felújítása. A civil szervezetek támogatására 4.250.000.-
Ft-ot határoz meg a költségvetés. 
Megtárgyalták a képviselõk Paks Város Településrendezési Terve
közbensõ véleményezésének anyagát melyre észrevételt nem tet-
tek.
Határozattal haszonbérbe adásra kijelölte a testület az önkor-
mányzat tulajdonában lévõ 0287/2 hrsz-ú szántó megnevezésû in-
gatlant. A bérleti szerzõdést 2019. május 1. napjától 5 év idõtar-
tamra szeretné megkötni az önkormányzat. 
Az egyebek napirendi ponton belül arról döntött a képviselõ-tes-
tület, hogy mûködési célra kívánja felhasználni a TEIT által 2019.
évre adott 11.765.460.-Ft összegû támogatást.
Módosításra került a JETA támogatási igény benyújtásáról szóló
9/2019.(I.29.) képviselõ-testületi határozat, tekintettel arra, hogy
az önkormányzat nem ad be támogatási igényt az evangélikus
templom fûtéskorszerûsítésének tervezési költségeire.
Zárt ülésen határozott arról a testület, hogy 2019-ben „Tengelic
Községért” kitüntetõ címet adományoz Kászpári Károlynak, va-
lamint posztmusz kitüntetõ címet adományoz Temesi Mátyás-
nak és Temesi Mátyásnénak. A kitüntetõ címet a 2019. március
15-i ünnepség keretében kapja meg a kitüntetett, a posztumusz
kitüntetõ címet pedig a hozzátartozó.
Az egyes elõterjesztéseket és határozatokat megtekinthetik a te-
lepülés honlapján: www.tengelic.hu. Tolnai Lászlóné jegyzõ

ÜGYVÉDI FOGADÓÓRA
Dr. Horváth Tamás Miklós ügyvéd minden hónap elsõ és harma-
dik keddjén 13:00 – 17:30 óra között ügyvédi fogadóórát tart a
Polgármesteri Hivatalban. Telefonos elérhetõsége: 06 30 237 4066.

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 


