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HAZAVÁRÓ
„Isten hozott mindenkit itthon!
Készültünk önökre, vártuk önöket, mint ahogy egy család is várja
régen látott szeretteit. Jó megint
együtt lenni és egy remek étel-ital
mellett felidézni közös emlékeinket, elmesélni mi is történt amióta nem találkoztunk. És eldicse-

kedni: lám mire is vittük!”
E szavakkal köszöntötte Gáncs István 2012. augusztus 11-én a Tengelicrõl elszármazottak találkozóján az egybegyûlteket.
A találkozó ötletgazdája a 3T Egyesület volt, és kezdetben rajtuk kívül kevesen hittek a sikerben. De

õk bizakodóak és kitartóak voltak,
és nekik lett igazuk. Tengelic életében a Kolbásztöltõ és Forraltbor
Fesztivál mellett talán ez az esemény mozgatta meg a legtöbb embert, és a hangulat is hasonlóan
alakult. Óriási munka fekszik ebben a sikerben. Felkutatni az el-

A polgármester úr üdvözlõ szavait köve t õ e n
az elszármazottak
nevében
Lovas
Henrik,
egykori iskolaigazgató

köszöntötte a megjelenteket és
idézte fel, hogy mit is jelent számára Tengelic, ez az izgalmas múltú,
cseppet sem szokványos fejlõdésútvonalat bejárt település. Rövid
történelem óra keretében elmesélte, hogy miként lett a majorságokból, pusztai település-bokrokból
elõször Gindlicsalád, majd 1908-tól
Tengelic község, és hogy kik voltak
azok a jövõbe látó, nagy tudású, önzetlen emberek, akik az akkori vi-

szonyokhoz képest hihetetlenül
korszerû és jól átgondolt közigazgatási rendszert létrehozták. Tisztelet tehát a hajdani jogtudóknak, tanítóknak, egyházfiaknak, iparos
mestereknek, földbirtokosoknak és
mindenkinek, aki feladatot vállalt
mindebben. Tisztelet és köszönet
nekik, hogy példa erejû életükkel
és tevékenységükkel utat mutattak,
hogy hogyan tovább, hogy hogyan
érdemes.

A köszöntõkkel és ökumenikus istentisztelettel megnyitott találkozó ebéddel folytatódott, majd a helyi óvodások és iskolások zenéstáncos mûsora szórakoztatta a
résztvevõket. Késõbb hivatásos
mûvészek is porondra léptek: Juhász Diána, László Boldizsár és

Nánási Helga produkciója tovább
fokozta a jó hangulatot. Mindeközben a Faluházban az érdeklõdõk
megtekinthették Juhász Ildikó
festményeit, Zsinka Jánosné Takács Anikó foltmunkáit és a kézimunka szakkör dísz- és használati
tárgyainak kiállítását is.

És folyt a beszélgetés, az egymásra
ismerés, a gyerekkor visszaidézése,
egyszóval a vendégség, ahol mindenki jól érezhette magát, és amire
szívesen gondolhatunk vissza a legközelebbi alkalomig. Mert remélhetõleg lesz még hazavárás. Egyszer
valamikor, amikor megint úgy érez-

származottak címét, elküldeni a
meghívókat, fogadni a jelentkezéseket és megszervezni a vendéglátást. Több, mint 700 meghívót
küldtek szét, melyre kb. 450 pozitív válasz érkezett, így az egyéb
vendégekkel együtt aznap 650 fõre terítettek a Sportcsarnokban.

A jelenlevõ elszármazottak emlékplakettet és egy Tengelicet bemutató
kiadványt kaptak megérkezéskor
zük, hogy össze kell jönnünk.
A találkozón készült beszélgetéseket a betétoldalon olvashatják,
ugyanott képeket is láthatnak az
eseményrõl. További felvételeket
és az ott készült video filmet Tengelic Község honlapján láthatják:
www.tengelic.hu.

Tengelic
A sikeres IPR-pályázatok valamennyi gyermek hasznára válnak.
Az iskolánkban 2005-ben bevezetett Integrációs Pedagógiai Rendszer a halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekek iskolai sikerességét hivatott elõsegíteni. A
program alkalmazása azonban elemeiben, módszereiben valamenynyi gyermek eredményességéhez
hozzájárul, melyet az elõzõ lapszámban közölt országos összevetés is bizonyít. Az IPR-t, a megvalósításban résztvevõ iskolák pedagógusait az állam pályázati formá-

OKTATÁSI INTÉZMÉNYI HÍREK – szeptember
ban, létszám arányában támogatja.
Iskolánk 1,864 MFt támogatást
nyert el az elmúlt tanév során. Az
összeget 60-40% arányban kötelezõ és nem kötelezõ tevékenységekhez lehet felhasználni. Kötelezõ
elem: a pedagógusok módszertani
képzése, a szociális hátrányok enyhítését és a partneri kapcsolatok
erõsítését szolgáló tevékenységek
támogatása. A fennmaradó hányadot, nem kötelezõ elemként elsõsorban a szakmai-tartalmi fejlesztés-

A másodikosok magyarhertelendi táborában a fürdõruha
mindennapos viselet volt

Önkormányzatunknál a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásra beérkezett igényeket a képviselõ-testület szociális bizottsága bírálja el. A
legtöbb kérelem minden évben júliusban és augusztusban érkezik a
gyermekek beiskolázása miatt
megnövekedett anyagi terhek csökkentésére. A nehéz gazdasági helyzet egyaránt nehezíti az életét annak is, aki munkanélküli és annak
is, aki dolgozik. A gyermekes családoknak sokszor kell mélyebben a
zsebükbe nyúlni. Abból a jövedelembõl kell a beiskolázást finanszírozni, amibõl az elõzõ hónapban is
éppen, hogy csak megéltek.
Ezen a helyzeten próbál a mindenAzok a munkanélküliek, akik az
önkormányzattól kapják rendszeresen a havi támogatásukat, évente legalább 30 napot kell, hogy dolgozzanak, hivatalos bejelentéssel,
vagy önkéntesként valamely erre
alkalmas szervezetnél. Ellenkezõ
esetben az éves felülvizsgálat alkalmával meg kell szüntetni az ellátásukat. Az önkormányzat tavaly
igyekezett minden támogatottat
hasznos munkához juttatni a közmunkaprogram keretei között,
nehogy a felülvizsgálat után ellátás nélkül maradjon 40-50 ember.
Sajnos ezt az idén nem sikerült
megvalósítani, mert a közmunka-

re, a módszertani elemek megvalósítására költöttük el. A támogatás a
programban résztvevõ gyerekek kiránduláson, táborozáson való részvételére is lehetõséget teremtett.
A tanév végén elsõ osztályosaink
Patcára, a Katica tanyára, másodikosaink Gemencbe, harmadik és negyedik osztályosaink a medinai laktanyába, ötödikeseink a szekszárdi
múzeumba, élményfürdõbe, a hatodik a mórágyi lovas iskolába szervezett egy-egy napos kirándulást. A he-

Alpinistákat megszégyenítõ bátorsággal vették hatodikosaink
az akadályokat a zamárdi kalandparkban

Hogy könnyebb legyen az iskolatáska
kori kormány segíteni, a rászorultak
részére az ingyenes tankönyv juttatásával és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak
számára kisösszegû pénzjuttatással.
Helyi szinten az önkormányzatok
szintén igyekeznek hozzájárulni a
tanévkezdés költségeihez. Tengelicen a szociális bizottság elemezve
az iskolások családjának jövedelmi
helyzetét, látva a hátrányos helyzetben élõk nagy arányát, javaslatot tett
a képviselõ-testületnek arra, hogy az
összes Tengelicre járó iskolás térítésmentesen kapja meg a tanévkezdéshez szükséges tanszereket. A

képviselõ-testület ezt elfogadta és
megfelelõ pénzösszeget különített
el a terv megvalósítására. A megvalósítás feladatait a Tengelic Községért Alapítványra bízták. Az alapítvány, amikor a rábízott feladatot végrehajtotta, azt az alap célkitûzést tartotta szem elõtt, hogy a legtöbb tanszert a legjobb minõségben sikerüljön beszerezni a rendelkezésre álló
pénzösszegbõl, annak érdekében,
hogy a családokra minél kisebb teher háruljon. A következõket sikerült a csomagba betenni: osztályonként az iskola által elõírt füzetcsomag, rajzlapok, írólapok, golyóstoll,

Önként, magunkért
programban Tengelic részére elkülönített összeg összesen 13 személy foglalkoztatására elegendõ.
2011. decemberében önkormányzatunk bejelentkezett az önkénteseket foglalkoztató szervezetek
közé, hogy a munka nélkül maradt
ellátottak számára önkéntes munkát tudjon felajánlani. Az önkéntes munkaprogram nem csak a felülvizsgálatra való igazolás és a településen elvégzett munka miatt
hasznos dolog. Hanem, mert viszszaad nekünk egy feledésbe merülõ értéket a múltból. Régen, ha jött

tedik osztály egy májusi hétvégét
Lengyel-Annafürdõn tölthetett.
A támogatásból az idén nyári táborok megvalósítását is finanszírozhattuk. A kirándulások, táborozások szülõkre háruló költségei csökkentéséhez önkormányzatunk az iskolabusz
biztosításával járult hozzá. Szinte valamennyi osztály élt is e lehetõséggel.
Óvodánk elõször részesült támogatásban. A nevelési év során bevezetett rendszer mûködtetésére 403
ezer Ft pályázati forrást nyertünk el.
Szijártó József
tagiskola vezetõ

egy vihar, vagy áradás, vagy bármilyen természeti csapás, ami megrongálta az útjainkat, épületeinket, az emberek összefogtak és
rendbe hozták azt. Tették ezt önként, hiszen maguknak csinálták.
A saját településüket, a saját életterüket tették jobbá, élhetõbbé.
Valahogy megváltozott ez a hozzáállás az évek folyamán. Sokan tették karba a kezüket - tisztelet a kivételnek–, arra várva, hogy majd
valamilyen szerv küld valakiket és
azok majd mindent elvégeznek.
Nem, nincsen valamilyen szerv és

vagy piros-kék postairón (toll helyett), radír, grafitceruzák, vonalzó
(3 féle), papírszögmérõ, olló, színes
ceruza, zsírkréta, ezeken felül az elsõsök számára: hurkapálca, számolókorong, számolópálcika, óra, számegyenes, dobókocka, tükör került
megvásárlásra. A gyermekek a tankönyvosztáskor névre szólóan vehették át a csomagot.
Az alapítvány jól gazdálkodott és
szívesen dolgozott. Reméljük,
hogy a jövõben is sikerül a hasonló célra szolgáló pénzösszegeket
kigazdálkodni, és így segíteni a
családoknak, hogy szeptemberben könnyebb legyen az iskolatáska. Sikeres tanévet mindenkinek!
nincsenek valakik. Mi magunk vagyunk. Nekünk kell a lakókörnyezetünket rendben tartani. Jó látni,
hogy azok, akik a településükön ellátásban részesülnek, tesznek valamit cserébe a saját lakóhelyükért.
A nyár közepén, Szõlõhegyen a
hirtelen jött csapadék kõvel borította be az egyik utat. Az önkéntes
munkások nagyon szépen helytálltak a helyreállításban. Jó volna
remélni, hogy idõvel újra magunkénak érezzük a településünket és
önként veszünk részt a tennivalókban, akár mulatságról, akár munkáról van szó.
Szécsényiné Dóka Emõke

szeptember

HAZAVÁRÓ
Beszélgetések, emlékezések…
Lovas Henrik Jánosmajorban született, aki az életben való helytállást, a tisztességet és a küzdeni tudást a termetre ugyan kicsi, de emberként óriási részesarató nagyapjától és mindig keményen dolgozó, a családért mindenre képes földmûves szüleitõl tanulta. Iskolai tanulmányait is Jánosmajorban kezdte, annak
a Kuhlman Frigyes tanító úrnak a szárnyai alatt, aki felismerte a gyerek képességeit és aki rábeszélte a szülõket, hogy engedjék továbbtanulni, hadd lehessen
tanító, ha már annyira az akar lenni. És a szülõk engedték, hogy Henrik a polgáriban folytassa. Annak ellenére engedték, hogy a háború kettõs áldozatot követelt a családtól: az apa katonaként szolgált, a nagyobbik fiú hõsi halottként távozott. Henrik keze munkájára, erejére otthon lett volna égetõ szükség. De mehetett és tanulhatott. A sok áldozat, nélkülözés, végtelen utazás 1947-ben hozta meg gyümölcsét, Lovas Henrik tanítóként hagyta el a Soproni Evangélikus Tanítóképzõ falait. Még ugyanebben az évben evangélikus kántortanítóként kezdte meg tevékenységét egy Komárom megyei kis településen, ahol egy osztatlan rendszerû 1-8 osztályos iskolában 48 nebulót oktatott. Sokoldalú pedagógus volt, egyedül kémiát nem tanított. Az iskolák államosítását követõen 1951-ben
álláscserével sikerült Szedresbe kerülnie, majd végre Tengelicre. Szaktudásának és elhivatottságának köszönhetõen a kollégák bizalmából hamarosan az igazgatói székben találta magát. Iskolavezetõi eredményeinek megyei körökben is híre ment, így nem véletlen, hogy 1965-ben már a Szekszárdi Járási Tanács vezetõjeként, majd megyei mûvelõdési osztályvezetõként tisztelhetjük Lovas Henriket. Azonban az új feladatok, a nagyobb felelõsség gyakorlása közepette sem
feledkezett meg szeretett Tengelicérõl, az iskoláról és tanítványairól. A nagyobb hatáskör és ismertség elõnyeit jól kamatoztatva az iskolák körzetesítését követõen kimódolta, hogy kollégium épülhessen Tengelicen, ahol mindazon gyerekek lelhettek otthonra, akik egyébként a közlekedési nehézségek miatt nem
tudtak volna bejárni az immáron egyetlen tengelici iskolába. A kollégiummal új élet kezdõdött a bentlakók számára. A diákok nem csak a tananyagot sajátították el, de sportolhattak és mûvelõdhettek is, és elsajátíthatták az együttélés szabályait is.

Lovas Henrik ekkor már véglegesen Szekszárdra költözött. Tengelici házát eladta, de mindvégig ragaszkodott hozzá, hogy szolgálati lakásként alkalmazva az új pedagógus nemzedék megtelepedését segítse. Henrik bácsi igaziból soha nem szakadt el Tengelictõl. Családi kötelékei kapcsán
gyakran hazalátogatott, az idõ múltával mára inkább csak rendezvények, ünnepségek kapcsán. A falu is ragaszkodik hozzá. Szeretik, tisztelik és
nagyra becsülik. Ki más is avathatta volna fel a tengelici iskola fennállásának 100. évfordulójára emelt emlék kopjafát? És ki más is szólhatott volna az elszármazottak nevében? Isten éltesse sokáig Henrik bácsit egészségben, szeretetben!

Nehéz lenne a sokadalomban olyan valakit találni, aki ne Lovas Henrik tanítványa, vagy ne az általa alapított kollégium lakója lett volna. Nyúl
Terike se kivétel ez alól, aki népes családja társaságában érkezett a találkozóra, bár most csak 23-an értek rá eljönni. Joggal ámulhat az olvasó: csak 23-an. Úgy tûnik, a 21. század nem a nagycsaládok, a hagyományos családi értékek megbecsülésének százada, amire valójában mindenki vágyódik, de csak nagyon kevesen tesznek érte. Nem úgy a Nyúl család, õk olyan szeretet géneket örököltek szüleiktõl, hogy számukra
nem létezik más életforma. A 12 még ma is élõ testvér – 5 fiú és 7 lány - hálával és megbecsüléssel emlékeznek egyszerû, földmûves szüleikre,
Nyúl Andrásra és Ekecsi Juliannára, akiknek, mint mondják, mindent köszönhetnek. Pedig tisztességesen felnevelni ennyi gyereket nem lehetett egyszerû feladat. De amennyire nagy gond a sok gyerek, annyi elõnnyel is jár. Míg növekednek, megtanulják egymástól a gyereknevelést, öreg-gondozást, betegápolást, a háztartási munkákat, a gazdaság ellátását. Megtanulják az egymásra figyelést, az önzetlenséget, az önfegyelmet, az örömteli és szomorú események kezelését. A Nyúl család esetében ez az iskola csupa olyan emberkét bocsátott az életbe, akik megtalálták helyüket, mindannyian tisztességes kenyérkeresõk, mindannyian példás családi életet élnek. És bár szétszóródtak az országban, családi összejöveteleik az év várva-várt eseményei, mint amilyen a szokásosan április 28-i „nyúltalálkozó”, vagy a közösen ünnepelt név- és születésnapok, eljegyzések, keresztelõk. Ilyenkor, bármilyen hihetetlen is, 60-70-en ülik körül az asztalt. Nagy rutinnal készülnek és bonyolítják le
összejöveteleiket. A férfiak felügyelik a bográcsokban készülõ étkeket, az asszonyok a sütemények felelõsei, a gyerekek pedig élvezik egymás
társaságát. Ez a család mindent tud, ami értelmet ad az életnek: szeretet és harmónia, összetartozás és tisztesség, ez a filozófiájuk. És ennek a
tudásnak a másod-, harmad-, sõt negyedik generáció is birtokában van már, ragaszkodnak egymáshoz és hagyományaikhoz. Nem kétséges, hogy
a 25 unoka és 21 dédunoka is olyan családi életet fog élni és úgy, mint szüleik és nagyszüleik. Õk is helytállnak majd az életben és õk is tovább
örökítik a szeretet géneket. Érdemes követni a példájukat.
Bölcsföldi László a régi és új világ határmezsgyéjén gyerekeskedett. Állattenyésztõ édesapjával és az Oktatási Központban dolgozó édesanyjával Felsõtengelicen élt, a Benyovszki kastély tõszomszédságában. Hihetetlenül izgalmas környezet egy élénk fantáziájú fiú-gyerek számára. Titkokat rejtõ kastélykert, romok az erdõben, vadvizek és felfedezésre váró állat és növényvilág. És az iskola. Talán a környék utolsó tanyasi iskolája, ahol az 1-4 osztályosok együtt sajátították el a tudnivalókat. Ez az idill László számára a 4. osztály elvégzésével ért
véget, majd elkezdõdött egy új élet. Felsõ tagozatos diákként, a már említett
kollégium lakójaként folytatta tanulmányit Tengelicen. Nehéz volt elszakadni
az álom-környezettõl, nehéz volt a szülõk nélkül és nehéz volt beilleszkedni a
sok ismeretlen közé. De idõvel õ is felfedezte a kollégista lét jó oldalait. Barátokra lelt és belevethette magát a sportéletbe, sikeresen atletizált és kézilabdázott.
Az általános iskola elvégzését követõen szakmunkás képzõben folytatta tanulmányait. Most Pakson él feleségével és lányával, a PA ZRt. dolgozója. Tengelicen ritkán jár újabban, ilyen összejövetelek híján jobbára csak a temetõbe látogat ki, hogy elhelyezze a megemlékezés virágait az itt nyugvó rokonok sírjá-

Tengelic
Fein Mária és férje Polgár András is örömmel tettek eleget a meghívásnak, mert bár vagy 50 éve élnek Pakson, ott az otthonuk, mégis ide, Tengelicre jönnek haza. A felmenõk mind a környék szülöttei, akik szorgos munkával egyre stabilabban vetették meg lábukat a helyi közösségben. Marika nagyapja földmûvesként kezdte, majd hentesként folytatta, és ezt a mesterséget örökítette fiára, akinek üzletébe már felesége is besegített. A Fein család 3 gyermeket
nevelt fel, köztük Marikát, aki 1956-ban feleségül ment a szintén tengelici Polgár Andráshoz, a szép jövõ elõtt álló fényképész mesterhez. 2 gyermekük még
Tengelicen született, de a család 1962-ben Paksra költözött, ahol várt rájuk a fényképészmûhely, egzisztenciájuk alapja. Marika is kitanulta a fényképészetet, amit 2000-ig gyakoroltak. Mivel szüleik 1964-tõl már nem Tengelicen éltek, így itteni kapcsolataik egyre lazábbá váltak. A temetõbe még visszajártak,
egy-egy rokont is meglátogattak, de a szülõfalu hívó szava mind halkabb lett. Akárhogy is, de jólesõ érzés, hogy amikor hazalátogatnak, még megismerik
õket, és ha elsétálnak a régi ház felé, az még szinte eredeti formáját megõrizve, változatlanul segít felidézni a gyermekkort és engedi feltörni az emlékeket.
Juhász Ildikó nem csak elszármazottként fogadta el a meghívást a találkozóra, hanem
mint alkotó mûvész is, aki hazahozta megmutatni gyermekkori csodavilágának
képekbe rögzült emlékeit. Bemutatkozó írása szerelmetes vallomás arról, hogy miként
ragadta meg fantáziáját az itteni táj és benne a természet ezer apró csodája, amit Isten
adta tehetsége révén másokkal is láttatni tudott. Olyan bensõségesen és természetes
egyszerûséggel ír az érzékeléstõl a kész mûig tartó folyamatról, hogy amikor képeit
nézzük, mi is részeseivé válunk az élménynek. Nincs értelme szavait idézni, vagy
képeirõl mesélni, azt olvasni és látni kell. A kiállítás még megtekinthetõ, menjenek
hát és gyõzõdjenek meg saját szemükkel Ildikó kedves-szép-nosztalgikus szavainak
igazáról, szín- és formavilága varázserejérõl.
BRM

KÉPÖSSZEÁLLÍTÁS

szeptember

BABÁZÓ
Anyatej Világnap
Minden év augusztus elsején van az anyatej világnapja: Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1992-ben nyilvánította augusztus 1-jét az Anyatej Világnapjává, augusztus elsõ hetét pedig a Szoptatás Világhetévé. Ugyanis világszerte évente egymillió gyermek életét menthetné meg az elsõ órában megkezdett, és az elsõ hat hónapban kizárólagosan tartó szoptatás. Az anyatej összetétele is aszerint változik, hogy az adott idõben a gyermeknek mire van szüksége.
Az anyatej olyan egyedülálló, csodálatos táplálék, amely összetételében és mennyiségében is a csecsemõ változó igényeihez alkalmazkodik. A koraszülöttet világra hozó anya teje különleges összetételû, alkalmazkodik a fejletlen kis szervezet speciális igényeihez, védi a külvilág ártalmaitól. Elõsegíti az ideális fejlõdést, növekedést, megalapozza a késõbbi jó életminõséget. A szoptatás csodája soha többé nem tér vissza az anya és
a gyermeke életében, ezért is javaslom a tartós szoptatást.
Pallóné Király Erika védõnõ

BEMUTATKOZIK A 3T CIVIL SZERVEZET
Mindenkinek elsõ kérdése az,
hogy mi is az a „3 T”, mit csinál, miért alakult, és kik a tagjai?
Még 2006. táján összefogott egy kis
csoport azzal a céllal, hogy falunkat
szebbé tegye. Elsõ munkánk a temetõ feszületének javítása volt.
Ugye ezt kevesen tudták? Ez idõ tájt
kezdõdött a faluközpont virágosítása is, amiben szintén szerepet vállaltunk. Mikor õsz lett, arra gondoltunk, szervezni kéne a gyerekeknek Mikulás ünnepet. A tervet tett
követte. Adományokból csomagokat készítettünk, és december 6-án
a falu központjában kis mûsor keretében, a Mikulás jelenlétében kiosztottuk azokat. A gyerekek nagyon
örültek, mert már régen nem volt
hasonló rendezvény.
A temetõ rendbetétele és megóvása továbbra is a célunk maradt,

ezért elhatároztuk, hogy adományokból, hivatali segítséggel kerítést építünk a temetõ köré, hogy
megóvhassuk a sírokat a vadaktól
és a vandáloktól. De kampányunk
elõtt nevet kellett választani. Ekkor
döntöttünk, hogy legyen a nevünk
„Tegyünk Többet Tengelicért, azaz
„3T” civil szervezet. Következõ tavaszon szemétgyûjtés volt a program, melyre jöttek kicsik- nagyok
szép számmal. A fáradságos munkáért zsíros kenyér és tea járt.
A szervezetünket 2010-ben tettük
hivatalossá, nevünket megtartva.
Célokat tûztünk ki magunk elé. Jelenleg 19 aktív tagunk van, nõk férfiak vegyesen. Tagdíjból és adományokból tartjuk fenn magunkat,
nagyobb munkáknál családtagok is
segédkeznek. Eddig elért eredményeink a teljesség igénye nélkül:

kolbászöltõ fesztivál lebonyolításának segítése, játszóházak, kerékpártúrák, kirándulások szervezése,
részvétel a kulturális rendezvények
szervezésében és lebonyolításában. Fõbb eredményünkhöz soroljuk a játszótéren lévõ 3 pad elhelyezését, melyet pályázat útján sikerült megvalósítani és a református
templom órájának cseréjét. Utóbbi
érdekében hangversenyre hívtuk
a falu adakozni kívánó lakosságát.
Az összejött pénzbõl a csere meg is
történt. Ünnepélyes keretek közt
adtuk át a falunak. A egyház vállalta annak karbantartását.
További céljaink: a több nemzetiségbõl álló községünk egységessé
kovácsolása úgy, hogy a nemzetiségi csoportok kultúrája ne sérüljön,
és ne olvadjon be a többségébe, hanem azt még színesebbé téve, meg-

õrizhesse önállóságát és sokrétûségét. A nemzedékek között jelentkezõ szakadékok áthidalása, az emberek egymás iránt érzett felelõsségtudatának fokozása, környezetünk
tisztaságának védelme. A gyermekeinkkel megismertetni, megszerettetni a falujukat, hogy majd felnõttként itt telepedjenek le, és ezzel megakadályozzuk a községünk
elnéptelenedését. Együttmûködni
a mindenkori önkormányzattal, oktatással, egészségüggyel és azok
munkáját segíteni. A kulturális és
hagyományõrzõ csoportok létrehozása, mûködtetése és a már meglévõ ez irányú csoportok munkájának segítése. Jótékonysági események szervezése, és azok lebonyolításában való közremûködés.
Zsibrita Jánosné
és Séta Péterné

KÖZÉRDEKÛ
Kisstérsségi progra
ama
ajánló:
Szzepttember 14 – 16. : Zombai Szüreti Napok, Székelytalálkozó
– Zomba, Mûvelõdési Ház, Park.
Szzepttember 29. :
Fadd, Szüreti Nap – Fadd, Mûvelõdési Ház és környéke.
Szzínházzi bérlettajánló Pakss, Csengey Déness Kultturáliss Közzpontt
Latinovits bérlet:
Warren Adler: A Rózsák Háborúja
Závoda Pál: Jadviga párnája
Heltai Jenõ: Tündérlaki lányok
Van, aki forrón szereti
Goldoni: Chioggiai csetepaté
Móricz bérlet:
Avery Corman: Kramer kontra Kramer
Dumas: Monte Christo grófja
Nóti Károly-Márkus Alfréd-Nádassy László: Maga lesz a férjem
SINGSINGSING
Michel Andre-Szenes Iván-Fényes Szabolcs: Lulu
Bérlettválttáss idejje:
2012. szeptember 10-13, illetve szeptember 17-20.

Tengelic

augusztus

ORVOSI
RENDELÕ
CSALÁDORVOS
Drr. Döm
mötörr Zita
a
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284
Rendelési idõ:
Tengelic
Hétfõ
08:30 - 12:30
Kedd
10:00 - 13:00
Szerda
08:00 - 10:00
Csütörtök
12:00 - 16:00
Péntek
08:30 - 12:30
Tengelic-S
Szõlõhegy
Szerda
12:00 - 15:00
FOGORVOS
Drr. Vékás Júlia
a Andrea
a
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/432-200
Rendelési idõ:
Hétfõ
Szünetel
Kedd
14:00 - 19:00
Szerda
14:00 - 19:00
Csütörtök
09:00 - 14:00
Péntek
09:00 - 14:00
Csecsemõ tanácsadás
Kedd
08:00 - 10:00
Iskolaorvosi rendelés
Csütörtök
11:00 - 12.00
Belgyógyászati szakrendelés
Szerda
10:00 - 12:00
Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.
(evangélikus parókia)
Nyitva tartás:
rendelési idõben
Ügyelet
7054 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.
Telefon: 06-74/318-104

JEGYZÕI KÖZLEMÉNYEK
Képviselõ-testületi
ülés összefoglaló
A Képviselõ-testület 2012.augusztus 14-én tartotta soron következõ ülését. Az ülésen 8 napirendet tárgyaltak a képviselõk. 2 rendeletet alkottak és 8
határozatot fogadtak el.
Az elsõ napirenden belül a
képviselõ-testület egyhangúlag
módosította az önkormányzat
szervezeti és mûködési szabályzatát. A rendelet kiegészítésre került az önkormányzati
rendeletek elõkészítésében való társadalmi részvétel szabályaival. Eszerint, a társadalmi
egyeztetésre bocsátott rendelet-tervezeteket közzé kell tenni a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján, valamint az önkormányzat honlapján. A rendeletekrõl bárki véleményt nyilváníthat a honlapon megadott
elektronikus levélcímen, vagy
papír alapú dokumentumban,
névvel ellátva.
Ezt követõen módosították a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet, mely módosítás során a helyi lakásfenntartási támogatást szabályozó
rendelkezések hatályon kívül
helyezésre kerültek.
A harmadik napirendi pontban
határozatot hozott a testület a
Paks-Kölesd összekötõ út felújításához szükséges tulajdonosi
és kezelõi hozzájárulásról.
Majd meghallgatta és elfogadta a képviselõ-testület a mezõõr féléves tevékenységérõl szó-

ló beszámolóját. A beszámolóból kiderül, hogy az eddigi mûködés során, a területen bûncselekmény nem történt, azonban kilenc esetben sikerült megakadályozni terménylopást.
Az egyebek napirendi pont tárgyalása elõtt határozat született
arról, hogy a képviselõ-testület
a forgalomképtelen önkormányzati vagyonából nem jelöl
ki nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû vagyont.
Az egyebek napirendi pontban a
képviselõ-testület visszavonta azt
a határozatát, amelyben elfogadta Tab városának kizárását a
Dél-Balatoni és Sióvölgyi Hulladékkezelési Konzorciumból.
A polgármester tájékoztatta a
képviselõket az eddig elvégzett
beruházásokról, felújításokról
(óvoda tetõfelújítása, kommunális feladatokra személygépkocsi vásárlás, Szõlõhegyen a
volt ÖNO épületének tetõfelújítása, fûnyíró traktor vásárlás,
Rákóczi utcai járda egy szakaszának felújítása, Faluház nyári kiülõjének elkészítése), majd
néhány információt elmondott
a járások kialakításával kapcsolatban.
Az utolsó napirendet már zárt
ülésen tárgyalta a képviselõtestület. Elõször két közalkalmazott kinevezésérõl döntöttek:
mûvelõdésszervezõnek kinevezték Schmidt Mária tengelici
lakost, majd az önkormányzat-

PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ
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 szeptember 3-tól
hétfõtõl szombatig 14:00 - 18:00
között, pénteken 15:00 - 19:00
között látogatható.
A fenti idõpontokon kívül a
rendezvények idõpontjának
függvényében tartunk nyitva.
További elérhetõségek:
Schmidt Mária
mûvelõdésszervezõ
Telefon: 06-30/572-4788
E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu
A lapzárta után szervezett esetleges programokról a plakátokról és
Tengelic honlapjáról értesülhetnek.

hoz karbantartónak kinevezték
Csóka János tengelici lakost. A
testületi ülés bezárása elõtt,
még két szociális kölcsön
kérelem ügyében hoztak határozatot a képviselõk.

Tájékoztató a kedvtelésbõl tartott állatok tartásának új szabályairól.
Az állat tartási helyének olyan
méretûnek kell lennie, hogy az állat fajára jellemzõ mozgási igényét ki tudja elégíteni.
TILOS:
a) kistestû ebet 10 m2-nél, közepes testû ebet 15 m2-nél, nagytestû ebet 20 m2-nél kisebb
területen tartósan,
b) kistestû ebet 4 m-nél, közepes
testû ebet 6 m-nél, nagytestû
ebet 8 m-nél rövidebb eszközzel tartósan,

IMPRESSZUM

c) gerinces állatot kör alapú kalitkában vagy gömb alakú akváriumban,
d) gerinces állat kifejlett egyedét
30 liternél kisebb ûrtartalmú
térben tartani.
Tartósan csoportosan tartott
ebek esetén számukra egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani.
Amennyiben ebet futólánccal –
vagy ahhoz hasonló elven mûkö-

dõ szerkezettel – kikötve tartanak, a feszített és futó részek
hosszának összege nem lehet kevesebb 8 m-nél, valamint a futó
rész nem lehet rövidebb 3 m-nél.
Patás állatot és ebet állandó jelleggel, hat hónaposnál fiatalabb ebet tartósan kikötve tartani tilos.
Az ebek kikötéséhez, illetve vezetéséhez használt eszközöknek az
állatra történõ rögzítésére kizárólag nyakörv vagy hám használha-

tó oly módon, hogy az az állat
egészségét ne veszélyeztesse.
Az eb, macska és görény kölyköket nyolchetes korukig anyjukkal
kell tartani.
Belterület közterületén – kivéve
az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni.
Kérjük a tájékoztatóban leírtakat
figyelembe venni az állatok tartásánál.
Tolnai Lászlóné jegyzõ

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

