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JEGYZÕI KÖZLEMÉNYEK
Képviselõ-testületi ülés összefoglaló
A Képviselõ-testület 2012. november 13-án tartotta soros ülését,
ahol 7 napirendet tárgyaltak a képviselõk. Az ülés során 2 rendeletet alkottak, és 8 határozatot fogadtak el.
Az elsõ napirendi pontban megtárgyalták és egyhangúlag elfogadták a képviselõk az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
A módosítás alapján a költségvetés bevételi és kiadási fõösszege 318.731.000.- Ft-ra változott.
Ezt követõen elfogadásra került a 2012. évi I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetérõl szóló beszámoló. A bevételek 90.35 %-ban
teljesültek, ebbõl kiemelve a helyi adók teljesülése 93.80 %-os.
A kiadások 59,65 %-ban teljesültek, ami a takarékos gazdálkodásnak is köszönhetõ. Ezen belül a mûködési kiadások (személyi
juttatások, a dologi kiadások, támogatás értékû mûk. kiadások,
szociálpolitikai kiadások, tartalékok ) 59,07 %-os, a felhalmozási kiadások (beruházási, felújítási, ) 66,85 %-os teljesítést realizáltak. Hitelfelvételre nem került sor.
A harmadik napirendi pontban megalkotta a testület Tengelic
Község természeti értékeinek védelmérõl szóló rendeletet, mely
rendelettel védetté nyilvánította az „ötháznál” álló, több mint
száz éves két kocsányos tölgyfát. A védelembevétel célja a fák
megóvása, bemutatása, oktatási, ismeretterjesztési célú hasznosítása.
Elfogadták a képviselõk a 2013. évi belsõ ellenõrzési tervet,
mely szerint az ellenõrzés tárgya az önkormányzatnál a belsõ
kontrollrendszer kiépítése és mûködtetése lesz.
Határozattal elfogadásra került az önkormányzat új közbeszerzési szabályzata és a 2012. évre vonatkozó közbeszerzési terv
módosítása is. Az új közbeszerzési szabályzat megalkotását és a
közbeszerzési terv módosítását egyrészt törvényi változás, másrészt az indokolta, hogy még az idei évben közbeszerzési eljárás indul a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására, amely
felújításra 18 millió Ft-ot nyert az önkormányzat pályázaton.
Az egyebek napirenden belül határozat született a községi
könyvtár további mûködtetésérõl, miszerint a könyvtári szolgáltatást a szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtártól rendeli meg
az önkormányzat, emellett tulajdonosi hozzájárulást adott a testület egy 22 kV-os légvezeték földkábelre való kiváltásához. A testületi ülés bezárása elõtt egy szántó haszonbérbe adásáról hozott határozatot a képviselõ-testület.
❖❖❖
A lapzárta után megtartandó képviselõ-testületi ülés napirendi pontjai:
2012. november 27-én a képviselõtestület az alábbi napirendi
pontokat tárgyalja:
1. Ivóvíz díjakról, szennyvízdíjakról szóló önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése
2. 2013. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
3. Tengelic Községért Közalapítvány beszámolója
4. Polgármester beszámolója a TEIT-ben végzett tevékenységrõl

7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650
NYITVA TARTÁS
Hétfõ
14:00 - 20:00
Kedd
14:00 - 20:00
Szerda
8:00 - 20:00
Csütörtök
14:00 - 20:00
Péntek
14:00 - 20:00
Szombat
14:00 - 21:00
Vasárnap
14:00 - 15:00
A teleszoba hétfõtõl szombatig
14:00 - 18:00 között, pénteken
15:00 - 19:00 között látogatható.
További elérhetõségek:
Schmidt Mária mûvelõdésszervezõ
Telefon: 06-30/572-4788
E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu
Decemberi programok
dec. 14. - Karácsonyi diáktanya karácsonyfadísz készítés
dec. 20-2
22. - Karácsonyváró
fellépõk (közös produkcióval):
iskolai gyerekkórus
Tengelici Nyugdíjasok
citerások
további fellépõk:
5. osztályosok ünnepi mûsora
Kajsza kvartett
Unicum Laude énekegyüttes
Tengelici Óvodások
Bartina zenekar
Szõlõhegyi Nyugdíjasok
Mécses Csoport

Tolnai Lászlóné jegyzõ

Tengelic Községért cím
Ne feledjék, hogy 2013. január 31-ig szavazhatnak arra a személyre/szervezetre, akit érdemesnek tartanak a Tengelic Községért kitüntetõ címre 2012-ben
végzett kiemelkedõ tevékenységéért. Kérjük a civil szervezeteket,
baráti társaságokat, munkahelyi kollektívákat, stb. hogy írásos javaslatukat mielõbb juttassák el a Polgármesteri Hivatalba.

KÖZÉRDEKÛ

Új atomerõmûvi blokkok elõzetes konzultációs anyaga
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a tervezett új
atomerõmûvi blokkok létesítésének elõzetes konzultációs do-

IMPRESSZUM

PETÕFI SÁNDOR
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kumentációját meg lehet tekinteni a Polgármesteri Hivatalban Tengelic, Rákóczi u. 11.
szám alatt a titkársági irodában.
Polgármesteri Hivatal

Kistérségi Programajánló
December 10. - Muzsikás Együttes koncert - Paks, Jézus Szíve
Templom 17 óra
December 3 - 21. - Szekszárdi Karácsonyváró - kirakodó vásár
a Garai téren, este zenei és irodalmi mûsorok az advent jegyében, 20-án karácsonyi koncert.

Tengelici Hírmondó: Kiadja: Az Axel Springer Tolna megyei irodája • A Tolnai Népújság melléklete
• Szerkesztőség címe: 7054 Tengelic, Rákóczi u. 11. • E-mail: tengelicpolghiv@t-online.hu
A képekért felelős: Boda László • Nyomtatás: Böcz Nyomda, Szekszárd. Felelős vezető: Böcz Sándor
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TARTALOMBÓL

Diáksikerek • Bemutatkozik az önkormányzat konyhája • Babázó

Ady Endre: Karácsony

I.

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme sugna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

Advent 2012

Év eleji köszöntõmben hangot adtam azon
aggodalmamnak, hogy nehéz évnek nézünk
elébe. Sajnos az élet, a sors nem cáfolt rá és
valóban sok váratlan akadállyal, még mindig
nem letisztult változással kellett szembenéznünk. A jövõ sem ígérkezik könnyûnek. Önmagunk jogán szárnyalhatnánk is, de a világgazdasági válság és az ország nehéz helyzete új játékszabályokat, új mozgásteret enged csak. Annyi a bizonytalanság, hogy egyedüli célkitûzésünk a veszteségmentes túlélés lehet. De így Advent idején próbáljuk

meg elfelejteni a nehézségeket és gondolatainkat a Karácsonyra összpontosítani. Ehhez
ajánlom szeretettel Ady Endre versét. Olvassák, érezzék át és tegyék magukévá szavait.
Az ünnepek alatt legyenek sokat szeretteikkel, békéljenek meg a világgal és vegyék észre a szépet, a jót!
BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET KÍVÁNOK
a magam, munkatársaim és a képviselõ-testület nevében!
Gáncs István polgármester

II.

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívbõl
- Úgy mint régen Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna mindent, mindent
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

III.

Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
És a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomoru útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erõ hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...

Oktatási intézményi hírek – 2012. december
A Csengey Dénes Kulturális Központ által ren- todikos tanulónk. A legnépesebb kategória medezett idei megmérettetésen közel kétszáz, fõ- zõnyében a tengelici iskolások Rudolf Írisz és
ként Tolna megyei fiatal állt színpadra novem- Pámer Attila révén további két bronz minõsítést is szereztek. Utóbbi diákunk a gálamûsorber 24-én, szombaton.
A versenyt négy kategóriában és három (alsó- ban is csillogtathatta tehetségét. Felkészítõik
, felsõ tagozatos és középiskolás) korosztály szá- Vetró Katalin és Horváth Józsefné voltak.
mára hirdették meg. Két
szabadon választott, öt percnél nem hoszszabb mûvet
kellett vinni a neves szakmai zsûri elé. A vetélkedõ
színvonalát jelzi, hogy maximalizálták a kategóriánként
adható arany, ezüst és
bronz minõsítések számát.
Négy versenyzõ kapott Vers- és mesemondó diákjaink. Felsõ sor balról-jobbra: Rudolf Írisz, Füller
aranyminõsítést a vers- és Anna, Patai Zsófia, Rudolf Eszter, Mészáros Kinga, Rohn Csenge.
prózamondó kategóriában, Alul: Harsányi Réka, Domak Miklós, Pámer Attila, Farkas Fanni és
köztük volt Füller Anna ha- Patai Lilla.
Folytatás a 2. oldalon

Tengelic
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Folytatás az 1. oldalról
Minden bemutatkozót emléklappal, mézeskaláccsal ajándékoztak meg, a díjazottak könyvjutalmat, ajándékcsomagot
kaptak, és bemutatkozhattak a gálamûsorban.
A hangszeres zene legjobbjai között
végzett a Tengelici Iskola Citera Szakköre (Füller Anna, Molnár Krisztina, Orsós
Bálint és Szijártó Szabolcs).

Szabó József tanítványai a zsûri szerint is jól muzsikáltak, arany minõsítést szereztek

„D-FAKTOR”

A zombai iskola által november 8-án, a társulás nemzetiségi iskoláinak részvételével
megrendezett „D-FAKTOR” elnevezésû német vers- és prózamondó versenyen 24
tanuló képviselte iskolánkat. A Kolep Ingrid és Szabó Anett Laura által felkészített
tanulók három elsõ, négy második és két harmadik helyezést hoztak haza.

HELYEZÉST ELÉRT TANULÓINK
I. helyezés:

II. helyezés:

III. helyezés:

Tivadar Eszeter
Patai Lilla
Bogdán Klaudia
Solymosi Kaludia
Szíjártó Tímea
Füller Anna
Rudolf Írisz
Pohner Kristóf
Rudolf Eszter

2. osztály
3. osztály
7. osztály
1. osztály
4. osztály
6. osztály
8. osztály
1. osztály
7. osztály

Martinstag-Projekt in der Schule
November 23-án, immár hatodik alkalommal rendeztük meg a nemzetiségi napot. Az egész napos program keretében az 1-8. osztályos tanulókból szervezett vegyes csapatok hat állomáson nem mindennapi feladatokat megoldva elevenítették fel a Márton napi hagyományokat. Az
idei mellett a korábbi években készült produktumok is színesítették az
aulában rendezett kiállítást.
A projekt elmaradhatatlan része: a bundás alma és kuglófsütés, a
lampionkészítés és a lámpás tánc.

Jégvirág költözzön mindegyik
ablakba,
Gõzölgõ kalácsból jusson az
asztalra.
Legyen sok ajándék - szívembõl
kívánom -,
S hogy gazdagon, örömökben
teljen a Karácsony!

Délután az Ifjú Szív Német Nemzetiségi Tánccsoport tagjai adtak
ízelítõt a németség táncaiból, népviseletébõl a sportcsarnokban.
Évrõl-évre több szülõ, érdeklõdõ vesz részt a nap "fénypontját" jelentõ lámpás felvonuláson. Az élen lovagló "Márton püspököt" kísérõ
sokadalomhoz az idén az óvodások is csatlakoztak.
Köszönet illet mindenkit, aki bármilyen formában kollégáink segítségére volt, jelenlétével is hozzájárult programunk sikeréhez.
Szíjártó József iskolaigazgató

KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET és
BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT
KÍVÁN
az iskola valamennyi
dolgozója nevében:
Szijártó József igazgató.

Tengelic
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Óvodai hírek
November az egészségvédelem, egészségnevelés hónapja. Ilyenkor különbözõ programokkal igyekszünk felhívni a gyerekek figyelmét a helyes táplálkozás, a testápolás, a sok mozgás fontosságára.
Így tesznek a kölesdi Mesevár óvodában is. Már második alkalommal
hívták meg a tagóvodák nagycsoportosait egy játékos, mozgásos délelõttre, ahol az egészségé volt a fõszerep. Reggel finom gyümölcsteával,
ízletes szendvicsekkel vártak bennünket. A tízórai után puzzle-t ragasztottunk, gyümölcsökrõl, zöldségekrõl mondókáztunk, énekeltünk.
A sportcsarnokban 8 állomáson különbözõ játékos, mozgásos feladatok teljesítése után oklevelet, gyümölcsöket kaptunk jutalmul. A gyerekek nagyon élvezték a kötélhúzást, a kupakválogatást, célba dobást, ugróiskolát, százlábúvá változást. Délig kellemesen elfáradtunk, de a gyerekek hazafelé már azt tervezgették, milyen jó lesz majd jövõre is elutazni
a kölesdi egészség napra.
Huber Péterné óvoda vezetõ

BEMUTATKOZIK A TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KONYHÁJA
2012. november 28-án a szokásos módon kezdõdött a nap Tengelic Község Önkormányzata
Konyháján. A 6 fõs személyzet Német Jánosné
Csilla konyhafõnök vezetésével 6 órakor látott
neki az aznapi teendõknek. A két szakács (Száraz Kitti és Petrovics János) egyike és az aznapra mellérendelt kisegítõ rögtön elkezdte az
ebédfõzést - zöldséges májgombóc leves helyben sütött buktával és mandarinnal -, hiszen 10
óra 30 perckor már porciózni kell az ételt az elõfizetéses étkezõk számára. Közben a többiek
(Pete Jánosné, Zsíros Sándorné, Peresztegi
Lajosné) elõkészítették az óvodások és iskolások briósból és tejbõl álló 10-óraiját. A gépezet
olajozottan mûködik, mindenki tudja a dolgát,
nincs egy perc megállás sem. Aki nem a szakácsoknak segít, az zöldséget vagy gyümölcsöt pucol, tésztát vagy rizst fõz, mosogat, takarít, egymást váltva mindenbõl kiveszik a részüket. Miután kiszolgálták a vendég étkezõket, kezdõdik a
gyerekek ebédeltetése. Az óvodásoknak helybe
szállítják az ételt, az iskolások az iskola ebédlõjében fogyasztják el órarendjükhöz igazított idõben és csoportbeosztásban ebédjüket. Mindig
nagy az izgalom, hogy vajon milyen lesz az aznapi menü és a konyhások rögtön meg is tudják,
hogy vajon a fogukra valót kapták-e. A repetázók száma a siker mérõszáma. Az ebédeltetés
délután 2-ig befejezõdik, de a konyhában továbbra sincs lazításra idõ. Mosogatnak, takaríta-

Fejtetvesség - beszéljünk róla

Az emberen élõsködõ vérszívó tetvek világszerte elõfordulnak nagy riadalmat okozva a szülõk körében. Sajnos a XXI. században is nagy
problémát okoz és szinte minden gyerekközösségben megjelenik tanév kezdéskor vagy a sapka kabát elõkerülése után. Tévhit hogy koszos
ápolatlan gyerek fejében jelenik meg mert bárkinél elõfordulhat . A lárva 7-10 nap alatt fejlõdik ki a tetû kizárólag emberi vért szív a kifejlett tetû akár 200 petét is rakhat. Az irtásuk
napjainkban már egyszerû . Többféle tetûölõ
készítmény közül lehet választani ami a tetveket teljes mértékben elpusztítja. A serkék közül
azonban maradhat élõ a hajszálon ezért nagyon

nak, raktárba helyezik az aznap érkezett élelmiszer alapanyagokat. A munka délután 3-kor fejezõdik be, miután az osztályokban kiosztják az
uzsonnát, ezen a napon pizzás kiflit és almát.
Szerencsés az a település, ahol egy ilyen jól
mûködõ, általános megelégedést kiváltó, a minõségre annyira odafigyelõ közétkeztetést kiszolgáló konyha mûködik. Tengelic Önkormányzata
Konyhájának szolgáltatását 56 óvodás, 125 iskolás és 119 felnõtt (szociálisan rászorult, vendég
és alkalmazott) veszi igénybe. Csilla asszony, aki
2000 óta vezeti a konyhát, szenvedélyesen szereti azt, amit csinál. Csapatával közösen tervezi
meg és készíti el a heti menüt. Célkitûzésük az,
hogy mindig változatos, vitamin és tápanyag dús,
szezonális és egészséges étel kerüljön a tányérokra. A csapat lelkesedésének bizonyítéka,
hogy mernek újítani is, számos újításuk mára siker-fogássá lényegült át, mint amilyenek a krémlevesek, magvas pékáruk és „nemszeretem” alapanyagokkal (hal, padlizsán) készülõ uzsonnakrémek. Filozófiájuk az, hogy aki óvodásként megszokja és megkedveli, az késõbb természetesnek
tartja a nem szokványos ételek fogyasztását is.
Csilla asszony fontosnak tartja az alapanyagok
beszerzését is. Csak megbízható, azon belül is lehetõség szerint helyi beszállítótól (Frissten Pékség, Sebi Hús Kft.) vásárol. Az õ raktárában nincs
áruházlánctól származó portéka, nincs félkész
étel, ismeretlen eredetû zöldség. Náluk még a

BABÁZÓ

fontos hogy kezelés után a serkéket egyesével
le kell húzogatni vagy sûrû ecetes fésûvel kifésülni mert csak így érhetõ el a teljes tetûmentesség. A tetvesség során sok szülõ megijed és
pánikot kelt bûnbakot keres . Ha tudomására jut
a szülõnek hogy a közösségbe tetû van és a gyereke még nem kapta el megelõzésre alkalmas
szereket is lehet kapni ezzel kezelje gyereke fejét. Amennyiben elkapta a gyermek elegendõ
idõt és türelmet igényel az eltávolítás. Fontos
hogy értesíteni kell a közösséget ahova a gye-

krumplit is önmaguk dolgozzák fel, a kelt-tésztát
is önmaguk dagasztják, a húst is helyben panírozzák. Sok a munka, derék fájdító és ízület koptató, de mindannyian szívvel-lélekkel dolgoznak.
Természetesen örömmel veszik a dicséretet, de
megfontolják a bírálatokat is.
A csapat nem csak a napi kötelezõt teljesíti.
Idõrõl-idõre rendezvényeken is õket kérik fel a
menüsor elkészítésére és ilyen alkalmakkor is tudásuk legjavát nyújtják. Legközelebbi "vendégszereplésük" a Kolbásztöltõ és Forraltbor Fesztiválon lesz, ahol a fellépõk, a rendezésben résztvevõk, a polgárõrök és takarító személyzet étkeztetése a feladatuk. Õk állnak a csapatok rendelkezésére a versenymûvek sütésénél is a konyhában. Az a nap számukra nem a szórakozásról
szól, de így is élvezik, soha ki nem hagynák, õk a
rendezvény egyik tartópillére.
Csilla asszony elégedett a sorsával, munkája kitölti az életét és gondolatait. Otthon sem kerüli a
konyhát és a fõzést, a hagyományos ételek mellett szívesen próbál ki új recepteket. De amikor
egyetemista fiai otthon vannak, az õ kívánságuk
a mérvadó. Nincsenek nagyravágyó, saját éttermet megcélzó vágyai. Megelégedett és örül az
élet apró örömeinek. Örül a sikernek, annak,
hogy barátok közt lehet a kézmûves összejöveteleken, a heti rendszerességgel látogatott tornaórákon és hogy fiai eredményesen végzik tanulmányaikat.
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rek jár a további terjedés megakadályozása esetén. Nem az interneten keresztül kell ezt megtenni, hanem szólni kell a nevelõnek aki megteszi a szükséges lépéseket. A védõnõnek évente háromszor írja elõ a jogszabály a közösségek
ellenõrzését. Az iskolával és az óvodával való jó
együttmûködésnek köszönhetõen ha probléma merül fel igyekszem még aznap de legkésõbb másnap megnézni a gyerekeket az hogy
én délelõtt nem találtam tetût nem jelenti azt
hogy estére sem lesz. Megkérem a szülõket,
hogy ne bûnbakot keressünk, egymásra mutogassunk, hanem mûködjünk együtt a probléma
megoldásában. Kérdéseikkel bármikor kereshetnek.
Pallóné Király Erika védõnõ

