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Év végi számadás ❖ Karácsonyváró program ❖ Falu disznótor képekben ❖ Közérdekû 

Közeleg az év vége, így jó gazda módjára
ideje számba venni, mit is végeztünk.
2013 nem volt könnyû év, talán a pénztár-
cánk is laposabb, de annál nagyobb büsz-
keséggel tudathatjuk a világgal, hogy
mégis szépen gyarapodtunk. A Tengeli-
ci Hírmondó segítségével az év során fo-
lyamatosan értesülhettek a megvalósult
beruházásokról, az elért eredményekrõl,
tehát most nincs is más dolgom, mint ösz-
szegzõ módon felsorolni, hogy mi min-
dent sikerült teljesítenünk és a lakosság
szolgálatába állítani:
– a Paksi Járáshoz való csatlakozás révén

– hatékonyabb, technikailag is maga-
sabb színvonalú orvosi ügyelet

– ügyfélbarát, célorientált, jövõkép-
pel rendelkezõ Munkaügyi Kiren-
deltség 

– az ügyintézés/munkavégzés érdeké-
ben új buszjáratok beállítása

– felmenõ rendszerben a 8. osztályos
oktatási rendszer visszaállítása ered-
ményeként ismét ballagtak a „véndiá-
kok” 

– a Polgármesteri Hivatal teljes felújítá-
sa, korszerûsítése, múltjához méltó ál-
lapotának helyreállítása

– a Faluház parkolójának bõvítése a Pe-

tõfi utcában
– a Faluház udvarán közösségi tér kiala-

kítása: 30 személyes kiülõ és kemence 
– a Tengelic-Szõlõhegyi Kultúrház rész-

leges felújítása: teljes nyílászáró csere,
parketta javítás, belsõ festés

– a 6235. sz. út teljes korszerûsítése
Tengelic és Szedres között, melynek
kapcsán egységes település kinézet ki-
alakítása: csapadékelvezetõ árkok,
egységes kapubehajtók és buszmegál-
lók

Ez évi eredményeink közé sorolandó 1 el-
nyert pályázat:
– konyha korszerûsítés új nagyértékû

eszközök beszerzése révén
Valamint 2 benyújtott pályázat:
– a Sportcsarnok tetõszerkezetének

megújítása
– új tanyagondnoki kisbusz beszerzése.
Gondolatban tegyük a karácsonyfa alá
közös céljaink megvalósulását és örül-
jünk neki. Használjuk büszkén és becsül-
jük meg! Hasonlóan EREDMÉNYES ÚJ
ESZTENDÕT KÍVÁNOK MAGUNK-
NAK, A KARÁCSONYT PEDIG TÖLT-
SÉK KELLEMESEN, SZERETETBEN,
BÉKESSÉGBEN. 

Gáncs István polgármester

Dsida Jenõ:
Itt van a szép karácsony

Itt van a szép, víg karácsony, 
Élünk dión, friss kalácson:

mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e? 

Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága, 

szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született. 

Jó gyermekek mind örülnek, 
kályha mellett körben ülnek, 

aranymese, áhitat
minden szívet átitat. 

Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek

a családra. Fura nép, 
de énekük csudaszép. 

Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték

szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

Meghívó
A tengelici Peto”fi Sándor Faluház szeretettel meghívja 

Önt és kedves családját 
a 2013. december 19. és 21. között megrendezésre 

kerülo” Karácsonyváró rendezvénysorozatára!
Fellépo”ink:

A mu”sorok után minden nap kézmu”ves kirakodóvásárral, forró teával, forralt borral,
zsíros kenyérrel és apró finomságokkal kedveskedünk a résztvevo”knek!

December 19. csütörtök

Megnyitó
17:00 óra: „Idõtlen értékeink” 
címû produkció Nyemcsok Pál
tánckoreagráfus rendezésében
Gyermekelõadás és felnõtt 
táncos bemutató

December 20. péntek

16:30 – a Tengelici Mézsekalács Óvoda mûsora
16:45 – az 5. osztályosok ünnepi mûsora
17:00 – a Citera és Gitár szakkörösök karácsonyi 

koncertje
A MÛSOROK UTÁN KÖZÖS KEMENCÉZÉS

AZ UDVARON!

December 21. szombat

17:00 – A Szekszárdi Junior
Stars Big Band 
koncertje

18:00 – Leblanc Gyõzõ és Tóth
Éva élõ karácsonyi
kívánságmûsora

ÉV VÉGI SZÁMADÁS
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1.
Gyere velünk disznótorba,
Mi sem megyünk ma máshova.
Faluházunk udvarában
Meg is bökjük hamarjában.
Nem kell tõle megijedni,
Pálinkát is fogunk vinni.
2.
Segíthetsz majd szét is szedni,
Hagymás vérét sütögetni.
Hideg ellen nagy bográcsban
Bort forralunk hamarjában,
Kemencénkben parázs szunnyad,
Kenyerünket ott sütjük majd.
3.
Zenészeink nótát húznak,
A szomszédság itt is vígad.
Jó Böllérünk emígy kiált:
Fokhagymás máj fröccsöt kíván,
Bõrös nyaka pecsenyéje
Pirul már a kemencében.
4.
Tekeredik kolbász, hurka,
Reszelõn van már a torma.
Levesünkben zöldség, répa,
Húsos csonttal megy tányérra.
Káposztába csomagolva
Kövér malacunk legjava

Sok tejföllel nyakon öntve
Gyere, Te is kérj belõle.



Tengelici disznótor
Tisztelt vendégek, kik ma egybegyûltetek, 
Hallgassátok meg egyszerû versemet!
Amit én elmondok,egy disznótoros élmény,
Hozzá kapcsolódik a mai rendezvény.

Falun sok-sok háznál télen disznót vágtak,
Szóltak a rokonnak, szomszédnak, barátnak.
Mikor e társaság nekiállt dolgozni,
Elõször pálinkát kellett iszogatni.

Nem tudom honnan eredt e jó szokás,
Konty alá,bõr alá szól a híres mondás.
Közben kidolgozzák a nagy haditervet,
Melybe minden ember kicsit bekeverhet.

Eztán következik a szúrás magas fokon,
Idõnként mellészúr a biztos kezû rokon.
Úgyis majd megdöglik, mondják mindannyian,
Addig is ihatunk bátran és boldogan.

Forrázás, pörkölés, tisztogatás után
Szétbontják a disznót elején és hátán.
A házigazda közben tesz, vesz és értékel,
A forralt bor meg fogy, nem mindig mértékkel.

A munka azért halad, dolgoznak a népek,
Hamar elkészül a várva várt étek.
Sült vér és máj az elsõ felvonásban,
Majd jön a pecsenye is szépen sorjában.

Jó étvágy és jókedv ez a fontos máma,
De nem mindegy milyen lesz a sonka formája.
A fûszerezésre is oda kell figyelni,
Aki ebben dönt, nem kell irigyelni.

Szalámi és kolbász még ma is a sláger,
A hurka is jobb ízû, mint a legtöbb tápszer.
Szépen megy a munka, szépen fogy a fröccs is,
Nehogy a nép közül szomjan haljon egy is.

Amíg a férfiak sorban dülöngélnek,
Asszonyok a házban serénykednek éppen.
Készül a vacsora finom falatokból,
Barát, szomszéd, rokon beszél a szép napról.

Közben megkóstolják az ízletes étket,
Mely elõttük körben keringõzik szépen.
Kérdik sokan erre, mi ez a formula,
Válaszul mondják, ez is borkorcsolya.

Így megy ez szépen egészen sokáig,
Mígnem a fehérnép fel nem áll sarkáig.
Véget ér a mûsor szomszéd, koma,sógor,
Sebaj, egy hét múlva megint lesz disznótor.

Ez volt a hagyomány, ezt ápoljuk éppen,
Szerveztünk, tanultunk ennek érdekében.
Szerintem sikerült mindent megoldani,
Vendégmûvészekkel szépen dolgoztatni.

Mesteri alkotás sorát láttuk máma,
Hagyománytisztelõ megvilágításban.
Kóstoltunk, kortyoltunk, de még nem eleget,
Ezért vacsorára hívlak benneteket.

Orja leves, fõtt hús hazai tormával,
Kolbász és hurka töltött káposztával,
Kelt hájas sütemény borkorcsolyának,
El ne csússz a végén, mert sokan meglátnak.

Jó étvágyat, jó bort kívánunk most néktek,
Ehhez aláfestést adnak a zenészek.
Akinek nem ízlik a felszolgált fogás,
Vegyen a Tescóból, ami ma már szokás.
Aztán átgondolja, s megint dönthet újra,
Jelentkezik e még nálunk disznótorra.

Kászpári György

2013. december, 3. oldal Tengelic

2013. NOVEMBER 30. – TENGELIC
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Iskolai hírek – 2013. november

Petõfi Sándor szavalóverseny
A Sárszentlõrinci Általános Iskola min-
den évben megrendezi szeptember
végén a Petõfi Sándor szavalóver-
senyt. Iskolánkból évek óta részt ve-
szünk ezen a nemes megméretteté-
sen. Az idei tanévben Rohn Csenge 4.
osztályos tanuló képviselte intézmé-
nyünket, aki kiváló versmondásával 2.
helyezést ért el. Felkészítõje Horváth
Józsefné volt.

Ki mit tud? Paks 2013 X. Tehetségkutató verseny
Október 26-án, szombaton a tí-
zedik alkalommal került meg-
rendezésre a „Ki mit tud? Paks
2013.” elnevezésû program a
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban. A tehetségkutató ver-
senyt az általános és középisko-
lás tanulók számára négy kate-
góriában (vers- és prózamon-
dás, tánc, hangszeres zene,
ének) szervezték. Tanulóink
vers- és prózamondás kategóri-
ában indultak. Valamennyi diá-
kunk nagyszerû szerepelését
emléklappal és könyvvel jutal-
mazta a zsûri.

Haj rege rejtem…
Tizenhetedszer találkoztak a környék mesét kedvelõ diákjai
Pakson, a Regélõ mesemondó versenyen, a Pákolitz István Vá-
rosi Könyvtártárban.
A közel negyven induló között voltak Paks partnertelepülései-
rõl, határon túlról érkezett diákok is. Az alsó tagozatosok kor-
csoportjában iskolánk negyedikese: Pámer Attila diadalmasko-
dott. Az értékeléskor néhány különdíj is gazdára talált, így kü-
löndíjban részesült Rudolf Eszter 8. osztályos tanulónk is. Fel-
készítõik: Horváth Józsefné és Vetró Katalin voltak.

D-FAKTOR

A zombai iskola szervezésében november 13-án, a közös igaz-
gatású intézmény iskoláinak részvételével megrendezett „D-
FAKTOR” elnevezésû német vers- és prózamondó versenyen 24
tanuló képviselte iskolánkat. A Kolep Ingrid, Steib-Gajda Szilvia
és Szabó Anett Laura által felkészített tanulók egy elsõ, két má-
sodik és egy harmadik helyezést hoztak haza. Rudolf Eszter el-
sõ helyezése mellé, a jelenlévõk legtöbb szavazatát begyûjtve meg-
szerezte a közönségdíjat is.

Közlekedj okosan!
A közlekedési ismeretek oktatása néhány éve projekt keretében
része éves munkatervünknek.

Az új Nemzeti Alaptanterv elméleti ismere-
teinek átadása alapvetõ színtere a technika,
környezetismeret és a rajzóra. A baleset-
mentes közlekedésre való felkészítõ prog-
ramunk a TÁMOP 3.1.4-12/2 pályázat kere-
tében tavasszal folytatódik, melyben a bal-
eset-megelõzés mellett nagyobb hangsúlyt
kap az egészségfejlesztés és az elsõsegély-
nyújtás is. 

Az alsósok legnépesebb mezõ-
nyében Pámer Attila ezüst mi-
nõsítést, a felsõs korcsoportban
Bogdán Klaudia bronz minõsí-
tést szerzett

Iskolánk versenyzõi balról jobbra: Patai Lilla, Bogdán Klaudia, Pámer
Attila, Rudolf Eszter, Bodó Erika, Farkas Fanni és Molnár Anikó
Felkészítõik: Horváth Józsefné és Vetró Katalin 

A témában szervezett kiállítás kiemelkedõ alkotása volt a negye-
dikesek közlekedési tablója. Felkészítõ tanáruk: Nagy Andrea.

A ttenngelicci iiskola hhírnnevét ööregbítõ úújabb ssikerek mmegyénn iinnnnenn éés ttúl
Iskolánkban a tehetségek felkarolása, a tehetség kibontakoztatása, megmérettetésük éppúgy kiemelt cél, mint a segítségre szoru-
lók mindennapi felzárkóztatása. A tanévkezdés óta eltelt idõszakban tanulóink számos olyan versenyen vettek részt, melyeken a

tehetségük és szorgalmuk babért termett. Sikereiket most idõrendben nagy örömmel tesszük közzé.
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Látogatás az MVM Paksi Atomerõmûben
November 4-én délelõtt vendégeskedtünk az atomerõmû-
ben. Nyolcadikos diákjainkat a Látogató Központ munkatár-
sai fogadták. Kalauzolásukkal a tanulók végigkövethették az
atomerõmû történelmét az építéstõl kezdve napjainkig. A ki-
állításon tesztelték tudásukat a nukleáris energia alkalmazá-
sáról, játszva kipróbálhatták az atomenergia gépszörnyeit,
berendezéseit. Az élmény a vendéglátótól kapott apró aján-
dékokkal lett még teljesebb.

Tengelic Községért cím
Ne feledjék, hogy 2014. január 31-ig szavazhatnak arra a sze-
mélyre/szervezetre, akit érdemesnek tartanak a Tengelic Köz-
ségért kitüntetõ címre 2013-ban végzett kiemelkedõ tevékeny-
ségéért. Kérjük a civil szervezeteket, baráti társaságokat, mun-
kahelyi kollektívákat, stb. hogy írásos javaslatukat mielõbb jut-
tassák el a Polgármesteri Hivatalba. 
TEIT kiadvány
Az elõzõ számunkban jelzett TEIT kiadványt technikai okok
miatt várhatóan csak 2014. januárjában tudjuk olvasóinknak
kézbesíteni. Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Karácsonyi „Cipõsdoboz” ajándékgyûjtés
… hogy a rászorult kisgyermekeknek is legyen igazi karácso-
nyuk. Töltsön meg egy cipõs dobozt ajándékokkal, csomagol-
ja be karácsonyi csomagolópapírba, ragassza le, vagy kösse át
és írja rá, hogy milyen korosztályú lánynak/fiúnak szánja aján-
dékát. 
A csomagokat a Faluházban folyamatosan gyûjtjük 2013. de-
cember 12-ig. A kiosztás idejérõl és helyérõl levélben értesít-
jük az ajándékban részesülõ kisgyermekek családját. 
Köszönjük önzetlen segítségüket!

Tengelic Község Önkormányzata

KÖZÉRDEKÛ

Jutalomkirándulás a kecskeméti
Mercedes gyárban
Tavasszal elsõ ízben vettünk részt a Paksi Járá-
si Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége által
pár éve életre hívott „Mesterségem címere” el-
nevezésû szakmaismereti vetélkedõn. A pálya-
orientációs verseny résztvevõinek jutalma no-
vemberben teljesült. Kolep Ingrid osztályfõnök
vezette hattagú csapat betekintést nyerhetett
az autógyártás folyamatába, az erre épülõ szak-
képzésbe, a Daimler cégcsoportnál megterve-
zett életpályára való tudatos felkészítésbe.
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JEGYZÕI KÖZLEMÉNYEK
Képviselõ-testületi ülés összefoglaló

CSALÁDORVOS
Drr. DDömmötörr ZZitaa

7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/432-200

06-30/685-3284
Rendelési iidõ:

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. VVékás JJúliaa AAnnddrreaa

7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/432-200

Rendelési iidõ:
Hétfõ Szünetel
Kedd 14:00 - 19:00
Szerda 14:00 - 19:00
Csütörtök 9:00 - 14:00
Péntek 9:00 - 14:00

Csecsemõ ttanácsadás
Kedd 8:00 - 10:00

Iskolaorvosi rrendelés
Csütörtök 11:00 - 12.00

Belgyógyászati sszakrendelés
Szerda 10:00 - 12:00

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.

(evangélikus parókia)
Nyitva ttartás:

H-K-P: 08:30 - 13:00
SZ: 08:30 - 11:00
CS: 12:00 - 16:00

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)

ORVOSI
RENDELÕ

A Képviselõ-testület 2013. november 21-én rendkívüli ülésen döntött
arról, hogy pályázati lehetõséget kihasználva nettó 10 millió Ft össze-
gû támogatásra kérelmet nyújt be tanyagondnoki busz beszerzésére.
A pályázat 2013. november 25-én beadásra került.
2013. november 26-án rendes ülés keretében a testület 21 határozatot
hozott.
A képviselõ-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal és a Mézeskalács
Óvoda munkamegosztási megállapodását, Tengelic Községért Közala-
pítvány beszámolóját és a polgármester beszámolóját a Szekszárd és Tér-
sége Önkormányzati, a Paksi Többcélú Kistérségi és a TEIT-ben vég-
zett munkájáról.
Döntöttek arról is a képviselõk, hogy pályázatot írnak ki a nem közmû-
vel összegyûjtött (szippantott) háztartási szennyvíz begyûjtésére vonat-
kozó szolgáltatás elvégzésére. A nyertes pályázóval az önkormányzat
közszolgáltatási szerzõdést köt, amely szolgáltató jogosult a település
közigazgatási területén elszállítani a háztartási szennyvizet. A szolgálta-
tás díját önkormányzati rendelet fogja meghatározni.
Ezt követõen a képviselõ-testület határozatokat hozott az önkormány-
zat tulajdonában lévõ beépítetlen területek és szántó haszonbérbe adá-
sáról.
Az egyebek napirendi pontban elfogadták a képviselõk a Mézeskalács
Óvoda 2013/2014. nevelési évre vonatkozó munkatervét, tulajdonosi
hozzájárulást adtak a tengelici 588 hrsz-ú közterület igénybevételéhez
építési munkák elvégzéséhez, hozzájárultak az önkormányzat részvé-
telével mûködõ társulások munkaszervezetének létszámbõvítéséhez
és megbízást adtak a Tengelic községet bemutató kisfilm elkészítésé-
hez. A megbízási díj összege 878.000.-Ft.
Zárt ülés elõtt a polgármester tájékoztatót tartott a felsõtengelici ingat-
lanok megvásárlásáról, a „Zöldút” kiépítésérõl, valamint az önkormány-
zat anyagi helyzetérõl.
Zárt ülés keretében a képviselõ-testület arról határozott, hogy elviek-
ben támogatja Bogdán Klaudia nyolcadik osztályos tanuló részvételét
az Arany János Tehetséggondozó programban. Végül az alpolgármes-
ter javaslatára megszavaztak a képviselõk a polgármester 2012-2013. évi
munkájának elismeréséül jutalomként 1 havi bruttó fizetésének meg-
felelõ összeget.

Tolnai Lászlóné jegyzõ
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PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

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

NYITVA TTARTÁS
Hétfõ 13:00 - 19:00
Kedd 14:00 - 19:00
Szerda 8:00 - 20:00
Csütörtök 10:00 - 20:00
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 eelérhetõségek:
Schmidt MMária 

mûvelõdésszervezõ
Telefon: 06-330/572-44788

E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu

Decemberi pprogramok:
december 14. - 20 óra
Lovasbál 
december 16. 15:00-16:30 óra
Ingyenes látásvizsgálat
17:00 óra Karácsonyi mézes
finomságok készítése
december 19-20-21 -  
Karácsonyváró rendezvény-
sorozat (részletek az 1. oldalon)


