2016. május

TARTALOMBÓL:

Befogadó családot keresünk ❖ Véradás ❖ Amatõr színészeket keresünk ❖ Képviselõi fogadóórák

TISZTELGÉS ELFELEDETT NAGYSÁGOK
ELÕTT: Liebbald Gyula
oda, kire emlékeztetnek, mit is
tudunk róluk? Egyik emlék-sírkõ különösen érdemes lehet a
figyelmünkre, rajta a felirattal:
AVATOTT TERMÉSZETBÚVÁRT, ERÉNYES EMBERBARÁTOT ÉS HÛ TANÁCSADÓT, KI
MÉLY TUDOMÁNYINAK MALASZTIVAL FELEIT TETTLEG
BOLDOGÍTANI FOGYTIG
MEG NEM SZÛNT, IGAZ TISZTELÕINEK A FÖLD NÉPEIVEL
VEGYÜLT KÖNYEI E SÍRBA
ROKON ÉRZELMÛ KEDVELTEI KÖZÉ KÍSÉRTÉK 1846-K
ÉVI AUGUSZTUS HÓ 5-ÉN
TENGELICZEN.

Ha valaki kellemes idõtöltésként
kirándul a Zöldút mentén, ne
hagyja ki a Csapó temetõkertet
sem, ezt a különös hangulatú,
kissé sejtelmes helyet, ahol a buján növõ csillagvirágok és aljnövényzet takarásában figyelemreméltó sírkövek ragadhatják meg
képzeletünket. Hogy kerültek

A sírkõ Liebbald Gyulának
(Julius Liebbald) állít emléket,
aki a csehországi Lippában született 1777-ben és Dombóváron halt meg 1846-ban. Pilsenben, Prágában, Bécsben, Hessenben tanult, elõször filozófiai majd orvostudori diplomát
szerzett.
1806-ban került Keszthelyre,
ahol a Festetics György által
szervezett Georgikon és a mosonmagyaróvári mezõgazdasági intézet tanára majd igazgatója lett. Oktatómunkája mellett

kutatásokat is végzett, különösen a juhok gondozásában, gyógyításában ért el Európa szerte
elismert eredményt. Saját maga
által összeállított szerrel sikeresen oltotta a juhokat himlõ ellen. Sokoldalú érdeklõdését bizonyítja, hogy a keszthelyi évek
alatt a tankönyvek, állatgyógyászati tanulmányok mellett saját rajzaival illusztrált kötetet állított össze a környék növényvilágáról, foglalkozott a Balaton
állatvilágával, a magyar falusi
élet szokásaival.
Azonban az õt ért méltatlan
emberi és szakmai bánásmód
miatt 1825-ben búcsút mondott Keszthelynek és az oktatásnak, és az Ozora és Dombóvár között elterülõ herceg Esterházy uradalomban vállalt állatorvosi állást. Rövid idõ alatt
jól mûködõ szakmai és emberi
kapcsolatot alakított ki a megye
közbirtokosaival és politikai
vezetésével. Különösen Bezerédj Istvánnal és Csapó Dániellel fonódott szorosra ez a szál,
a juhászat és lótenyésztés ürügyén.
A megye vezetése is elismerte szakmai hozzáértését, az
1831-es pusztító kolerajárvány
idején humán orvosi diploma

Véradás

●
●
●
●

A véradás önzetlen segítségnyújtás másoknak, olyan gesztus,
amely mindenképpen megbecsülést érdemelne.
Tengelicen az elmúlt évek során nagymértékben csökkent az
önkéntes véradók száma. Fontos lenne ezen a statisztikán javítani, mert bármikor kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy nekünk vagy családtagunknak lesz vérre szüksége.
Miért van szükség véradásra:
mert a vér semmivel sem pótolható
mert évente 400 ezer embernek van szüksége vérre, vérkészítményre
mert 4 millió lehetséges véradóból csupán 250 ezer rendszeres véradó van
mert egyetlen véradással 3 ember élete menthetõ meg.

A véradás feltételei:
● érvényes tb. kártya, lakcím kártya, fényképes igazolvány.
● 18-65 év közötti életkor
● 50 kg-ot meghaladó testsúly
● nem vérzékeny
A véradás alkalmával 4.5 dl vért vesznek. A nõk évente 3-szor a férfiak 5-ször adhatnak vért.
Településünkön a következõ véradás elõtt minden háztartásba eljuttatja az önkormányzat a véradás idõpontját. Kérjük a lakosságot, hogy minél többen menjenek el vért adni!
Vöröskereszt helyi szervezete

nélkül is központi feladatot láthatott el a gyógyításban és
megelõzésben. Õ javasolta azt
is, hogy az éhínség elkerülése
végett termeljenek a környéken földi almát, azaz burgonyát, amely akkoriban még
nem volt alapvetõ népélelmezési cikk. 1832-ben a megye képviseletében õt küldték a Bécsben rendezett Európai Természetvizsgálók és Orvosok évi
ülésére is. A megyében kitört
súlyos marhavész megfékezésére állatokat, embereket óvó
rendszabályt dolgozott ki. Hatásosságát az is igazolta, hogy az
elõírásokat be nem tartó falvakban sokkal súlyosabb károkat
okozott a marhadögnek is nevezett pestis bovilla.
Sajnálatos módon a szakmai
sikerek és elismertség nem járt
együtt családi boldogsággal. Sok
személyes tragédia, családi veszteség, betegség kísérte életét.
Emlékezzünk erre a nagyszerû emberre, és legyünk büszkék, hogy hosszú éveken keresztül a mi környékünk adott
teret szakmai karrierjének kiteljesedéséhez.
Az életrajzi adatokat Kárpáti Andrásné: Julius Liebbald
mûködése Tolna megyében c.
tanulmánya nyomán összegyûjtötte: Rillné Csapó Etelka

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.
Várjuk jelentkezésüket!
az iskolában:
74/432-206

a Faluházban:
30/9964130
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ISKOLAI HÍREK - 2016.

ÁPRILIS

Közlekedj biztonságosan!
komplex közlekedésbiztonsági projekt
Április 15-én délután egy nagyon izgalmas
és sokszínû programsorozaton vehettek
részt iskolánk diákjai. Az osztályok hat állomáson váltották egymást folyamatosan. Volt
ahol az ügyességükre, volt ahol inkább a bátorságukra kellett alapozni.
Kipróbálhatták magukat a kerékpáros
akadálypályán, de láthatták azt is, hogy milyen a helyes elsõsegélynyújtás, valamint
közlekedési alapismereteik is bõvültek.
Volt ott fegyverbemutató, melynek során kezükbe is vehették a rendõrségi felszereléseket. Lovas polgárõreinknek köszönhetõen pedig bármely kisdiák felülhetett a lovakra és egy rendõrségi helyszíne-

lõ autóba is bekukkanthattak
az érdeklõdõk.
A délután zárásaként egy nagyon látványos bemutatót tekinthettünk meg a palánki Csapó Dániel Belügyi és Rendészeti Szakközépiskola tanulóinak
részvételével.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Paksi Rendõrkapitányság dolgozóinak és polgárõreinknek a közremûködését.
Külön is köszönjük Herman Gábor rendõr
õrnagy úrnak és körzeti megbízottunknak
Guld Lászlónak, valamint polgárõrségünk

vezetõjének Szinger Árpádnak az önzetlen
segítségét.
A projekthez kapcsolódó rajzokból kiállítást rendeztünk.

József Attila házi szavalóverseny
Iskolánkban immár hagyománnyá vált, hogy minden évben József Attila születésnapján (április
11-én) rendezzük meg házi szavalóversenyünket. A korábbi évekhez képest az idén két napra bontottuk a megmérettetést a szép számú jelentkezõ miatt. Az elsõ napon a felsõ tagozatosoké, a másodikon az alsósoké volt a fõszerep. A Bali Józsefné, Huber Péterné, Pámer Ildikó és Rudolf Csilla alkotta zsûrinek az idén sem volt könnyû dolga, hogy a 4 korcsoportban gyõzteseket hirdessen.
Ezúton is szeretnénk gratulálni minden versmondónak és felkészítõ tanáraiknak!

Alsós díjazottak

Felsõs díjazottak

Nyelvi témahét
Április 4-8-ai héten került megrendezésre
a nyelvi témahét elnevezésû projektünk.
A nyelvtanulás során fontos a célnyelvi országok történelmének, kultúrájának, hagyományainak a megismerése. A német és angol nyelvi órák keretein belül egész héten különbözõ produktumokon dolgoztak az osztályok a nyelvszakos
tanáraik segítségével. Az elkészült alkotások a hét utolsó tanítási napján kerültek bemutatásra az aulában.

Tavaszi futóverseny
Sajnos a kora tavaszi idõjárás most sem volt kegyes hozzánk, ezért csak április
4-én kerülhetett sor szokásos tavaszi futóversenyünkre, melyet a márciusi
forradalom tiszteletére szervezünk meg minden évben. A füves focipályán
küzdöttek a diákok egymással és önmagukkal. Idén sem volt hiány vállalkozó
kedvû pedagógusokból, akik magukra vállalták a sereghajtó szerepét.

Budaváriné Balogh Boglárka hírfelelõs
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Hírek a tengelici evangélikus gyülekezet háza tájáról
A tengelici evangélikus egyházközséghez az év elejétõl leánygyülekezetként kapcsolódott a kölesdi közösség. Az ismerkedést,
közösségépítést barátságos együttlétek munkálják. Ennek egyik
állomásaképpen vett rész a Mécses Csoport, a gyülekezet kamarakórusa áprilisban a kölesdiek által szervezett szeretetvendégségen, ahol éneklés, rövid áhítat és kötetlen beszélgetések tették
emlékezetessé a találkozást.
Már izgatottan készülünk a nyári gyerekprogramokra. Néhányan jelentkeztek is, de a létszám beteltéig még tudunk fogadni
jelentkezõket immár hagyományos napközis táborainkba. Július 18-19-20-án délelõttönként az óvodások számára rendezünk
Csillagszem napokat. Részvételi díj a teljes programra 3000 Ft.
Július 25-29-ig az iskolásokat várjuk a Szivárvány Gyerekhétre, ahol a megszokott színes programmal készülünk számukra.
Az éneklés, játék, bibliai történet, harci feladat mellett sok-sok
alkotási lehetõség lesz régi és új barátok körében. A részvételi
díj 10 000 Ft, amelybõl az elsõ 15 jelentkezõnek 10% kedvezményt biztosítunk.
A részletekrõl érdeklõdhetnek az alábbi elérhetõségeken: 20-824-7683, 20-293-7492, 62.m.fuller@gmail.com,
f.timea.71@gmail.com, illetve a gyülekezet Facebook oldalán.
Füller Tímea

SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG…
2016. április 16-án Vidám hangulatot teremtett a Faluházban a Bölcskei Amatõr Színjátszó
Egyesület, melynek tagjai 5 rövid, humorral
jócskán megtûzdelt darabot adtak elõ.
Nem titkolt szándékkal voltak a vendégeink.
Szeretnénk, ha Tengelicen is megalakulna egy
„felnõtt” színjátszó csoport, melybe 16 éves kortól
várjuk a jelentkezõket!

…ÉS S ZÍNÉSZ B ENNE
MINDEN F ÉRFI É S N O” …
Pámer Ildikó mûvelõdésszervezõ

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK MÁJUSBAN
Kajsza Béla

alpolgármester elsõsorban külterületi – kivéve
Szõlõhegy – lakosok számára telefonos
egyeztetés alapján: 30/978-0777
Helyszín: Júliamajor Kultúrház
Bátainé Réti Márta elsõsorban a szõlõhegyi lakosok számára
május 18-án (szerda) 16:30 – 17:30 óráig.
Helyszín: Tengelic – Szõlõhegy Kirendeltség
épülete, József A. u. 1.

Müller Tamásné május 11-én (szerda) 10.00-11.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház

Szijártó József május 2-án (hétfõ) 17.00-18.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház

Gáncs Tamás József május 20-án (péntek) 16.00-17.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház

Kászpári Károly május 23-án (hétfõ) 18.00-19.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház

2013 után ismét magyar fa, Bátaszék legöregebb fája, a település büszkesége, a Szent Orbán Kápolna melletti molyhos tölgy lett a 2016-os év
európai fája. A címért 15 ország egy-egy fája versengett egymással, mindannyian az emberek és a növényvilág kapcsolatának jelképei, egyúttal
a természeti örökség és a helyi közösségek összefogásának fontosságát
hangsúlyozzák. A februárban meghirdetett versenyen a legtöbb, 72 653
szavazatot a bátaszéki fa kapta. A 2016 Év Európai Fája verseny a környezetvédelemre irányuló tevékenységeket támogató Environmental
Partnership Association által rendezett ünnepélyes eredményhirdetésére szerdán, április 20-án került sor Brüsszelben. A fa vándordíjat, valamint a fák ültetését és ápolását támogató 560 euró összegû csekket
Bozsolik Róbert, Bátaszék Legöregebb fájának benevezõje vette át Magyarországról. Az Európai Év Fája cím birtokosa a vándordíj mellett a versenyt kísérõ online adománygyûjtés során összegyûlt támogatást is átvehette, amelyet a nyertes fának, a jelölõ közösség többi fájának, illetve újabb fák ültetésére szántak a szervezõk. Az év európai fája díjat idén
május 25-én, Orbán napon ünneplik meg Bátaszéken, amikor egy molyhostölgy-csemetét is ültetnek az öreg tölgy mellé, jelezve az utókornak,
hogy van folytatásuk a hagyományoknak.
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ORVOSI
RENDELÕ
CSALÁDORVOS
Drr. Döm
mötörr Zita
a

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-SSzõlõhegy
Szerda
11:30 – 14:30

FOGORVOS
Április 12-ttõl a fogorvosi ellátást Bernádné dr.
Fülöp Eszter látja el heti
két alkalommal a Rákóczi u. 8. szám alatti rendelõben.
kedd:
12:30-117:30
csütörtök: 8:00-113:00
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:
08:30 - 13:00
Kedd:
12:00 - 16:00
Szerda:
08:30 - 11:00
Csütörtök:
08:30 - 12:00
Péntek:
08:30 - 13:00

K ÉPVISELÕ-TESTÜLETI

ÜLÉS

ÖSSZEFOGLALÓ
Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a
2016. április 26-án megtartott ülésén egy rendeletet alkotott és öt határozatot fogadott el.
Elsõként, egyhangúlag elfogadásra került az elsõ lakáshoz jutók támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet, mely
2016. május l-jén lép hatályba. Az önkormányzat egyszeri viszsza nem térítendõ 200.000.- Ft összegû támogatást nyújt a
községben elsõ lakás építéséhez vagy vásárlásához azoknak a
házastársaknak, élettársaknak, gyermeküket egyedülállóként
nevelõ szülõnek, akik az alábbi jogosultsági feltételeknek megfelelnek:
– kérelmezõ vagy kérelmezõk közül az egyik fél még nem
töltötte be a 40. életévét,
– a család egy fõre jutó jövedelme a minimumnyugdíj kettõ és félszeresét nem haladja meg (71.250.- Ft),
– a felek a támogatott ingatlanon kívül 50% tulajdoni hányadot meghaladó lakástulajdonnal nem rendelkeznek,
– nincs lejárt tartozásuk az önkormányzat felé.
A támogatási kérelmeket az adásvételi szerzõdés megkötését követõ hat hónapon belül, építés esetén legkésõbb a jogerõs használatbavételi engedély keltétõl számított hat hónapon belül lehet nyújtani. A támogatás egy összegben visszafizetendõ,
amennyiben azt jogosulatlanul vették igénybe, nem a támogatott célra használták fel, vagy a támogatott ingatlant öt éven belül elidegenítik és a vételárat nem tengelici lakásszerzésre fordítják.
Elfogadásra került a szociális szolgáltatástervezési koncepció,
mely a település demográfiai, infrastrukturális, foglalkoztatási
jellemzõit, az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni támogatásokat, szociális szolgáltatásokat - étkeztetés,
tanyagondnoki szolgálat, családsegítés, házi segítségnyújtás-,
gyermekjóléti alapellátásokat, a szolgáltatások iránti igényeket
és a fejlesztések fõbb irányait tartalmazza.
A településrendezési terv folyamatban lévõ módosításához kapcsolódóan határozat született arról, hogy a képviselõ-testület
2016. május 1-jétõl 2016. július 31-ig terjedõ idõszakra megbízási szerzõdést köt Béres Gáborral a fõépítészi feladatok ellátására bruttó 228.600.- Ft megbízási díjért.
Az egyebek napirendi pontban a képviselõ-testület döntése értelmében támogatja a Rákóczi u. 2. szám alatti Kávéház elõtti
részen terasz kialakítását, melyhez megállapodásban rögzített
feltételek mellett munkaerõt biztosít.
Zárt ülés keretében a testület Hollósi András Rákóczi u. 27. szám
alatti lakost közalkalmazottnak kinevezte a mezõõri feladatok
ellátására.
Az ülés végén a polgármester tájékoztatta a képviselõket arról,
hogy a Sportcsarnok tetõfelújítása befejezõdött, a Polgármesteri Hivatalt érintõ személyi változásokról, és egyéb a községet
érintõ feladatok elvégzésérõl.
Tolnai Lászlóné jegyzõ

PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ
7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650
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
14:00 - 15:00
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 17 óra:
Horgolókör
minden péntek 16 óra:
Gyerekfoglalkozás
minden péntek 18 óra: Ultiparti
Májusi programok:
május 27. - 17 óra: Gyermeknapi
színház – „Az igazmondó juhász”
május 28.: A Népfõiskola és a
Nyugdíjas Klub kirándulása a
györkönyi pincefaluba
május 31.: Véradás
Júniusi elõzetes:
június 20 - 24.: A gitár- és citeraszakkörösök hagyományos zenetábora.

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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