2013. április

TARTALOMBÓL

Március 15-i ünnepség ❖ „Nagyüzem” a Petõfi Sándor Faluházban ❖ Légszennyezéssel kapcsolatos felhívás

KÖZÉRDEKÛ
Óvodai beiratkozás
Idõpont: 2013. április 23-2425. 8 órától 16 óráig a Tengelici Mézeskalács Óvodában (Tengelic, Aradi u. 6.)
A beiratkozáskor a szülõknek be kell mutatniuk:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványt
- a szülõ nevére kiállított
személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolványt
- a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát.
A Polgármesteri Hivatal
ideiglenes helye
A polgármesteri hivatal felújítása miatt 2013. április 15tõl a hivatal 2 hónapra elköltözik a Tenkop Zrt. Kossuth
u. 15. szám alatti volt irodaépületébe. Ezen idõszak
alatt az ügyfélfogadás is ott
történik.

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
1848. MÁRCIUS 15.
„Esik esõ karikára...” vagy inkább „Esik a hó karikára…”?!
Nem tavaszra, inkább télre emlékeztette az idõjárás
az ünnepélyre érkezõket. Az esõvel, hóval vegyes viharos szél elfújta az ünnepség elején ilyenkor szokásos koszorúzást. Az iskolából indulóknak is messzinek tûnt a faluház, ahova a márciusi tél elõl menekült
az ünneplõ sokaság. Párhuzamot vonva az akkori és
mai idõkre, szerencsére 1848. március 15-én nem
volt ennyire zord az idõjárás; a hideg idõ és az esõ
sem hûtötte le a forradalmárokat, így nagy tetteikre
máig emlékezhetünk.
Megemlékezésünk elején az ovisok után a citera- és
gitárszakkör csapott a húrokba, ismerõs korabeli dallamokat felidézve.
Majd a 6. osztályosok Grénusné Fergelt Ibolya osztályfõnök "vezényletével" adtak ünnepi mûsort.
Ezt követõen a faluház mûvelõdésszervezõje,
Schmidt Mária méltatta beszédében az ünnep jelentõségét.
A képviselõ-testület döntése értelmében elsõ ízben
került sor a március 15-ei ünnepség keretében a "Tengelic Községért" kitüntetõ cím átadására.
A 2013. évi megtisztelõ címet Kajsza Béla alpolgármester adta át Bátainé Réti Márta tengelic-szõlõhegyi képviselõ asszonynak.

Hagyományosan, az ünnepség keretében díjaztuk házi
tanulmányi versenyeink 1.-2.3. helyezettjeit. A magyarból
(nyelvtan-helyesírás, szövegértés), matematikából, történelembõl, német nyelvbõl és
ének-zenébõl lebonyolított
többfordulós verseny a tudás
mellett, a kitartás és szorgalom erõpróbája is. A számok
nyelvére lefordítva: 56 tanulónak 99 ezer Ft értékû ajándékutalványt adhattunk át.
A gyõztesek között kiemelkedõ
teljesítményt
nyújtottak:
➭ Lusinszki Friderika és

Meszlényi Adrián 2.
osztályos,
➭ Farkas Fanni és Rohn
Csenge 3. osztályos,
➭ Palló Luca 5. osztályos,
➭ Hausmann András 6.
osztályos,
➭ Szijártó Szabolcs 7.
osztályos tanulók, akik
2-2 tantárgyból is elsõ
helyezést szereztek.
Külön is gratulálunk Mészáros Kinga és Rudolf Írisz
8. osztályos tanulóknak, akik
3 tantárgyból értek el elsõ
helyezést!
(Folytatás a 2. oldalon)
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Farsang farkán és azon túl - ott ahol a mulatság…
(Folytatás az 1. oldalról)

ISKOLAI HÍREK
Tavaly a rendkívüli idõjárás miatt,
idén a tömeges megbetegedések
következtében a tervezettnél késõbb került sor az iskolás mulatságra, melynek a hagyományoktól
eltérõ módon a faluház helyett a
tornacsarnok adott otthont. A
nagy helyiség hátránya egyben
elõnnyel is szolgált, hiszen a jelenlevõk a terem bármely szegletébõl
nyomon követhették az esemé-

Fent: A hoppmester szerepében:
Pete Ildikó kolléganõnk
Lent: 5. osztályos gumimacik

nyeket. A ridegséget feledtetõ dekoráció, a színes leplek, mókás ábrák, bohócok, girlandok igazi báli
hangulatot teremtettek. A gyülekezõ jelmezeseket fotózó szülõk
esélyeket latolgattak, a nevelõk és
a gyerekek izgalommal várták a
bemutatkozást.
Nagy fegyvertény, ha egy osztályt teljes létszámban rá lehet venni a produkcióra. Ehhez sok-sok
szervezõmunka, nevelõi és szülõi
ráhatás, kézzelfogható segítség és
köztudottan több-kevesebb anyagi
forrás is szükségeltetik.
Nagy öröm, hogy az évrõl-évre
csökkenõ számú egyéni jelmezesek ellenére, hiányérzetünk nem
lehetett. Valamennyi osztály színvonalasnál színvonalasabb közös

Fent: Mary Poppins dala - 3. osztályosok.

produkcióval szerepelt. A zsûri
döntése értelmében a 3., 5. és 6.
osztályosok állhattak a képzeletbeli dobogóra.
A bemutatókat követõen tombolasorsolással, a szülõk, hozzátartozók által felajánlott házi sütemények, szendvicsek fogyasztásával múlattuk az idõt. A szerencsések nem csak tapasztalatot
nyerhettek a zsákbamacskán, a
szívküldit pedig - reményeink
szerint - valóban jó helyre postázták. Hiába szólt a rock and roll,
néhány kivételtõl eltekintve, a

Lent: Kozáktánc hatodikos módra

többség nem itt és most kívánta
bemutatni, hogy õ egyébként a
parkett ördöge. A szekszárdi
mazsorettek bemutatója sem indított el táncõrületet. Hozzáteszszük, ez tavaly sem volt másként.
Összegezve; egy sikeres, vidám
rendezvényt zártunk. Aki nem
hallotta, járjon utána!
A szervezõ diákönkormányzat
nevében köszönjük valamennyi
támogatónk segítõ közremûködését. Az érintetteknek köszönõlevélben is kifejeztük hálánkat.
Szijártó József iskolaigazgató

Zelk Zoltán: Hóvirág
Tél eleje, tél közepe:
havas a hegyek teteje,
sehol egy árva virág
zúzmarás a fán az ág.

Ám télutón egy reggelen,
csoda történik a hegyen:
kibújik a hóvirág,
s megrezzen a fán az ág.

„Nagyüzem” a Petõfi Sándor Faluházban
Nõnapi süteménysütõ verseny
Március 9-én elsõ alkalommal rendeztük meg NÕNAPI SÜTEMÉNYSÜTÕ VERSENYÜNKET. Az eseményre vártunk mindenkit, aki szeret sütni, vagy csak szereti a süteményeket. Három kategóriában lehetett
indulni: édes, sós és torta kategóriában. Tizennégy benevezett finomsá-

got kóstolhatott a zsûri. A nehéz feladatot Hunyadi Lászlóné, Kerner Katalin, Szénás Noémi, Száraz Kitti és
Petrovics János vállalták el.
Édes kategóriában Rajna Ferencné nyert Grízes krémesével, a második helyen Budaváriné Balogh
Boglárka végzett Rigó Jancsijával,
a harmadik helyezést pedig
Schmidtné Horváth Mária szerezte meg Felhõ szelet nevezetû
édességével.

A sós sütemények közül a legjobban Schmidtné Horváth Mária
Sonkás-sajtos kiflije ízlett a zsûri
tagjainak, második Kászpári
Györgyné Vajas pogácsája lett,
míg a harmadik helyezést Éberling Mária Paprikás kiflije érte el.
Torta kategóriában csak ketten neveztek, de mindkét torta
különlegesre sikerült. Rudolf
Istvánné Várkastély tortája meseszerû volt, de Jilling Ferencné Re-

formtortája is fantasztikusan sikerült, ráadásul liszt nélkül készült.
Így ebben a kategóriában a zsûri
két elsõ helyezést osztott.
Emléklapot kaptak a részvételért: Zsibrita Jánosné, Bátainé Réti
Márta, Vódli Veronika és Tumpekné Kati.
Az eredményhirdetés után közös sütizésre vártuk a résztvevõket.
(Folytatás a 3. oldalon)
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TENGELIC TÉLEN rajzverseny
(Folytatás a 2. oldalról)
A tengelici Petõfi Sándor Faluház
február hónapban rajzpályázatot
írt ki TENGELIC TÉLEN címmel. A
pályázat feltétele az volt, hogy az
alkotások Tengelic települést jelenítsék meg a téli évszakban. A község jellegzetességeit, a falu életének egy-egy sajátos téli pillanatát,
természeti értékét mutassák be az
alkotások.
Négy korosztályból érkeztek
munkák, és a zsûrinek szerencsére nagyon nehéz dolga volt a sok
gyönyörû munka közül kiválasztani a legszebbeket. A háromtagú
zsûrit Bátainé Réti Márta,
Schmidt Mária és Csoknya János
alkotta.
Az alkotásokból nyíló kiállítás
megnyitója március 21-én 17 órakor volt a Faluház Közösségi termében. A helyiség zsúfolásig

megtelt az alkotókkal, szüleikkel,
rokonaikkal, pedagógusokkal és
az érdeklõdõkkel. A kiállítást a
zsûri elnöke, Csoknya János nyitotta meg, és meghallgathattuk a
citera és gitár szakkörös gyerekek csodálatos játékát is. Továbbá
itt került sor a pályázat eredményhirdetésére.
Az óvodások kategóriájában az
elsõ helyezést nyolc Pillangó csoportos óvodás szerezte meg közös alkotásukkal, név szerint:
Antus Boglárka, Antus Zsófia,
Bukros Ferenc, Cseh Miklós,
Gáncs Maja, Kosztics Szabolcs, Séta Míra, és Tóth Alíz.
A második helyet Lusinszki
Fruzsina és Szegi Tamás Katica csoportos óvodások egy-egy
alkotása érdemelte ki. Harmadik
a Maci csoportosok alkotása
lett. Különdíjat kaptak a Katica

csoportos óvodások a sok elkészült alkotásukért.
A 6-10 évesek kategóriájában
az elsõ helyezést Rohn Csenge A mi udvarunk címû alkotása, a
második helyet pedig Séta Eszter - Tengelici Faluház Ádventi
esték címû rajza szerezte meg.
Két harmadik helyezettnek is
gratulálhattunk, Havel Hanna Karácsonyeste a Faluház elõtt és
Domak Miklós - A templom udvarán címû alkotása nyerte el a
zsûri tetszését. Benke Zsóka és
Farkas Fanni különdíjat kaptak
sok szép rajzukért.
A 10-14 évesek kategóriájában
elsõ helyen végzett Molnár
Krisztina - A Faluház télen címû
rajzával, a második Dormi cica a
tengelici Betlehemben címû alkotásával Rudolf Eszter lett. A harmadik helyezést Kremzner Gá-

bor szerezte meg A tengelici
Evangélikus templom címû
munkájával.
Nagy örömünkre felnõtt kategóriában is volt jelentkezõ. Az elsõ és a harmadik helyet is
Kászpári Györgyné egy-egy alkotása érdemelte ki, a második
helyezést pedig Száraz Ferenc
érte el egyik képével. Különdíjban
részesült
Zsibritáné
Guzner Nikolett.
Köszönjük a sok szebbnél
szebb alkotást, és reméljük hogy
a késõbbi felhívásainkra is legalább ennyi gyönyörû munka érkezik; hiszen a településünk tele
van értékekkel, melyeket érdemes megörökítenünk.
A kiállítást április 21-ig lehet
megtekinteni nyitva tartási idõben bármikor a Faluházban. Várunk mindenkit szeretettel!

„CINEGEMADÁR” Népdaléneklési Verseny
Nagy örömünkre szolgált, hogy március 23-án
helyszínt biztosíthattunk a Tolna Megyei „Cinegemadár” Népdaléneklési Verseny elõdöntõjének. Az elmúlt években már kétszer rendezték
meg Tengelicen a versenyt, de a megújult Faluházunkban most elõször. Tizenegy településrõl érkeztek hozzánk a versenyzõk: Decsrõl,
Õcsénybõl, Kétyrõl, Simontornyáról, Hõgyészrõl, Pálfáról, Szedresbõl, Dombóvárról, Kercseligetrõl, Igar-Vámszõlõhegyrõl és Tengelicrõl.
Közel 150 embert láttunk vendégül.
A rendezvényt Kajsza Béla alpolgármester
úr nyitotta meg. Ezt követõen tizenhat egyéni
és kilenc csoportos produkciót tekinthettek
meg a népzenét kedvelõk. Minden egyes fellépõ nagyon felkészült volt, és egytõl-egyig
rendkívül igényes mûsorszámokat mutattak
be. Nehéz dolga akadt a háromtagú zsûrinek.
A zsûrit Szabóné dr. Juhász Katalin (a Magyar
Tudományos Akadémia munkatársa, etnográfus és népdalénekes), Havaly Viktória (etnográfus és népdalénekes), valamint Szabó Zoltán
(a Hagyományok Házának munkatársa, etnográfus és népzenész) alkották.
Tengelicrõl három csoport indult a versenyen, a Tengelici Iskola Citeraszakköre két öt
fõs csoporttal (alsósok és felsõsök) - felkészítõjük Szabó József volt, valamint a Virágszálak

négyfõs énekcsoportja - felkészítõik Farkas
Zsuzsanna és Füller Tímea. Reméljük a verseny sikeres volt a számukra! (A továbbjutásról a késõbbiekben postán értesítik ki õket.)
A rendezvény nagyon jó hangulatban telt,
de sikerességéhez, zavartalan lebonyolításához nagyon sok segítséget kaptunk, és ezúton
szeretném megköszönni nekik név szerint,
mert nélkülük nem sikerülhetett volna! Köszönet az épület dekorálásáért, berendezéséért, a résztvevõk vendégül látásáért, a takarításért és a parkolás irányításáért: Jilling
Ferencnének, Tóthné Csapó Sárának, Hunyadi Lászlónénak, Mészárosné Kömüves
Mónikának, Mészáros Kingának és Mészáros Zolikának, Nagyné Bencze Évának és
Nagy Évának, Pallóné Király Erikának és

Március 20-án 17 kispolgárt köszöntöttünk

Palló Lucának, Csoknyáné Csányi Juditnak, Kerner Edinának, Séta Péternének
és Séta Eszternek, Nagy Jánosnénak, Nyul
Balázsnak, Budavári Józsefnek és végül de
nem utolsó sorban a Polgárõr Egyesületnek.
Schmidt Mária mûvelõdésszervezõ

MÁRCIUSI TÉL

Tengelic

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
8:30 - 12:30
Kedd
10:00 - 13:00
Szerda
8:00 - 10:00
Csütörtök
12:00 - 16:00
Péntek
8:30 - 12:30
Tengelic-SSzõlõhegy
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
9:00 - 14:00
Péntek
9:00 - 14:00
Csecsemõ tanácsadás
Kedd
8:00 - 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
január 1-jétõl 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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JEGYZÕI KÖZLEMÉNYEK

PETÕFI SÁNDOR

Képviselõ-testületi ülés összefoglaló
A Képviselõ-testület 2013. március 12-én tartott ülést, melynek során
a 12 napirendi pontban 14 határozatot hozott.
Az ülés elején tájékoztatót hallhattak a képviselõk a Paksi Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltségének vezetõjétõl, Feilné Szombat Csillától. A tájékoztatóban a kirendeltség-vezetõ bemutatta a kirendeltség
szervezetét, a feladataikat, és elmondta, hogy a tengelici lakosokat 2013.
július l. napjától fogadják majd Pakson. Elmondta továbbá, hogy szeretnének jó együttmûködést kialakítani nem csak az ügyfelekkel, hanem
a munkáltatókkal és az önkormányzatokkal is.
Ezt követõen a képviselõ-testület elfogadta a 2012. évi belsõ ellenõrzésrõl szóló beszámolót, a civil szervezeteknek 2012. évben nyújtott támogatások elszámolásáról szóló beszámolót. Jóváhagyták a képviselõk
2013. évre a nemleges közbeszerzési tervet is.
A következõ napirendi pontban arról döntött a testület, hogy kiírja a
Tengelici Mézeskalács Óvoda óvodavezetõi álláshelyre vonatkozó pályázatot. A pályázatot 2013. április 15-ig kell benyújtani a polgármesterhez, a munkakör 2013. augusztus l-jétõl tölthetõ be s öt év idõtartamra szól. A pályázati kiírás megjelenik a közigazgatási állásportálon, az Oktatási és Kulturális Közlönyben valamint Tengelic honlapján.
Meghatározásra került az óvodai beiratkozás idõpontja is, miszerint a
tengelici óvodába 2013. április 23-tól 2013. április 25-ig lehet a
2013/2014-es nevelési évre beíratni a gyermekeket.
A továbbiakban a mezõõri szolgálat 2012. évi II. félévi tevékenységérõl
szóló beszámolót, a 2013. évi I. félévére vonatkozó IKSZT programtervet, a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását fogadták el a képviselõk.
Az egyebek napirendi pontban Szedres Község településrendezési terve II. módosítását majd Tolna Megye Területfejlesztési Koncepcióját véleményezték a képviselõk. A koncepció a tengelici honlapon is megtekinthetõ.
Döntés született haszonbérleti szerzõdés közös megegyezéssel történõ
megszüntetésérõl és egy szolgálati lakás értékesítésre kijelölésérõl is.
A nyilvános ülés napirendi pontjainak megtárgyalása után a polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, kifizetetlen számlák nincsenek, illetve arról, hogy a polgármesteri hivatal felújítása miatt 2013. április 15-tõl a hivatal elköltözik 2
hónapra a Tenkop Zrt. Kossuth u. 15. szám alatti volt irodaépületébe.
Végül polgármester képviselõi kérdésre tájékoztatást adott a felsõtengelici falopással kapcsolatos fejleményekrõl.
Utolsó napirendként zárt ülésen döntöttek a képviselõk egy gyermekvédelmi ellátással kapcsolatos fellebbezésrõl.

7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650
NYITVA TARTÁS
Hétfõ
13:00 - 19:00
Kedd
14:00 - 19:00
Szerda
8:00 - 20:00
Csütörtök
8:00 - 18:00
Péntek
13:00 - 19:00
Szombat
14:00 - 18:00
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
Áprilisi programok:
Kasza Endre falugazdász fogadóórái: április 11., 18. és 25.
8 és 11 óra között
Egyéb programok:
április 11. 17 óra - Költészet
Napi versfelolvasó est
„Tengelic télen” rajzverseny pályamûveibõl nyílt kiállítás megtekinthetõ április 21-ig.
A további programok szervezés alatt vannak. Részleteket
majd a plakátokon és Tengelic
Község honlapján olvashatnak.
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FELHÍVÁS
Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét az alábbiakra:
A levegõ védelmérõl szóló
306/2010.(XII.23.) Kormányrendelet 4.§. és 27.§.(2) bekezdése alapján: „Tilos a légszennyezés, valamint a levegõ
lakosságot zavaró bûzzel való
terhelése, továbbá a levegõ
olyan mértékû terhelése,
amely légszennyezettséget
okoz. Hulladék nyílt téri, vagy
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a hulladékok égetésének feltételeit rögzítõ jogszabályban
foglaltaknak nem megfelelõ
berendezésben történõ égetése, a háztartásban keletkezõ
papírhulladék és veszélyesnek nem minõsülõ, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történõ égetése
kivételével tilos.” Tehát háztartási fûtõberendezésben
csak háztartásban keletkezõ
papírhulladék és veszélyesnek nem minõsülõ, kezeletlen fahulladék égethetõ el,
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minden más hulladék égetése
tilos!
A kormányrendelet 34. §
(1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a levegõvédelmi
követelményt
megsértõkkel szemben levegõtisztaság-védelmi bírságot
szab ki.
Kérem, hogy környezetünk és saját egészségünk védelmében a jogszabályi rendelkezéseket mindenki tartsa
be.
Tolnai Lászlóné jegyzõ
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