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Ballagás ❖ Tankönyvbeszerzési tájékoztató ❖ Események a Faluházban ❖ Falunap 

HAT ÉÉV UUTÁN IISMÉT BBALLAG AA VVÉN DDIÁK AA TTENGELICI ÁÁLTALÁNOS IISKOLÁBAN
„Ballagás, egy régi szép szokás
...” – részletek az igazgatói be-
szédbõl:

Ünnepelni jöttünk össze, ün-
nepelni õket, akik számára a
mai nappal nem csak egy tanév,
hanem egy életszakasz is lezá-
rul.

Történelmi pillanatban vagy-
tok, vagyunk. Hat évet követõen
ti lehettek, ti vagytok intézmé-
nyünk legújabb nyolcadikos,
ballagó osztálya.

Egy iskola lényegét adja, hogy
amit elkezd, azt be is fejezheti,
hat helyett nyolc évfolyammal,
ballagó osztállyal, így hát ebbéli
örömünk a mai napon teljesség-
gel érthetõ. A nyolc évfolyamos
iskoláért tett erõfeszítéseink gyü-
mölcse a mai nappal végleg be-
érett.

Ezért köszönettel tartozunk:
Köszönet a döntéshozó képvi-

selõtestületnek, élén Gáncs Ist-
ván polgármester úrnak.

Köszönet intézményünk fõ-
igazgatójának, Fábián József-

nek, aki iskolánkat is magáé-
nak tekintve, szívén viselte sor-
sunkat és mindent megtett
azért, hogy közös jövõnk lehes-
sen.

Köszönet a szülõknek, akik
kitartottak mellettünk, hittek
bennünk és nem íratták idõ elõtt
más intézménybe gyermeküket.

A végére hagytam azokat,

akik nélkül ma nem lenne mire
építeni: a kollégáimat. Akik ve-
lem voltak a nehéz idõkben és
velem vannak most, amikor új-
ra süthet ránk a nap.

Kérlek benneteket, amerre csak jártok, öregbítsétek a tengelici iskola jó hírnevét! Szervusztok! Isten veletek! Járjatok szerencsével!

FONTOS KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a szülõket, hogy a képviselõ-testület döntése értelmében a családok tanévkez-
dését önkormányzatunk az idei évben is segíti. Valamennyi helyben iskolába járó tanuló szá-
mára az önkormányzat ingyenesen biztosítja a nevelõk kérésének megfelelõen összeállított
tanszercsomagot, melyrõl névre szóló értesítõt kapnak.

A tankönyvek beszerzésével kapcsolatos változásra hívom fel a figyelmet: Június máso-
dik felében, levélben kapnak befizetési csekket az állami tankönyvforgalmazótól azok a
szülõk, akik a tankönyvet nem térítésmentesen kapják. Eszerint elõre kell a tankönyvek
árát megfizetniük, nem a szokott módon az augusztusi átvételkor.

A tanévkezdéssel kapcsolatos információkat augusztus második felében tesszük közzé. 
Megköszönve Önöknek a tanévi közös együttmunkálkodást kívánok gyermeküknek,

családjuknak tartalmas szünidõt, szép nyarat! Találkozzunk újra szeptember 2-án/hétfõn,
az elsõ tanítási napon!                                                                          (folytatás a 2. oldalon)

FALUNAP 2013.
Ugyan a megszokottól kicsit korábban,

de idén újra megtelt egy napra az általános
iskola udvara. Június 22-én tartottuk ha-
gyományos falunapi rendezvényünket,
ahol kicsik és nagyok együtt sütöttek-fõz-
tek, szórakoztak, játszottak, alkottak, et-
tek-ittak, buliztak reggelig.

A kulturális programokon kívül a gye-
rekeket várta még az Ökocsiga Játszóház,
ahol részt vehettek kézmûves foglalkozá-
son és kipróbálhattak különbözõ érdekes
játékokat is. Továbbá ugrálóvár, rodeó bi-
ka, arcfestés és a Kézmûvesek utcája is
várta az érdeklõdõket. Természetesen,
mint minden alkalommal a helyi Vöröske-
reszt most is várt mindenkit vérnyomás-
és vércukorszint méréssel.

(folytatás a 3. oldalon)

KEMENCEAVATÓ
Elkészült a Falu Kemencéje! - hirdettük június
eleje óta a faluban szinte mindenhol. Az évek
óta gyûjtögetett adományok, támogatások se-
gítségével nyár elejére végre elkészült a Falu-
ház udvarán álló kemence.

Június 16-án délután hivatalosan is felavat-
tuk, felszenteltettük. A kemencében sült ke-
nyeret finom tengelici kolbásszal kínáltuk.
Egy pohárka vörös bor mellett az érdeklõdõk
megtekinthették a kemence építésének je-
lentõsebb pillanatait is képes összeállítá-
sunkból. A jó hangulatról a Csurgó zenekar
gondoskodott.
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Iskolai hírek
(folytatás az 1. oldalról)

„Tanár úr, kérem!” – 
pedagógusnapi köszöntés

Nincs még egy munka, ahol a sok kudarc, a hi-
ábavaló erõfeszítés mellett is ennyi siker, ennyi
kellemes meglepetés éri az embert. Nehéz
mesterség, ahol nagy hatása van a szónak, a ki-
mondott vagy kimondatlan gondolatoknak. 

„Amikor úgy érzem, hogy semmi sem sike-
rül, a kõtörõk munkájára gondolok, akik száz-
szor is ráütnek a nagy kõdarabra, s azon még
csak egy repedés sem látszik. A százegyedik
kalapácsütésnél azonban a kõ kettéválik, és én
tudom, hogy nem az utolsó csapástól, hanem
attól a száztól, amit elõtte mértek rá.” - mun-
kánk lényegét adja Jacob van Rijs gondolata.

Nincs még egy ilyen hivatás, ahol a befekte-
tett energia valódi haszna csak évek, esetleg
csak évtizedek múlva mutatkozik meg.

1951 óta június elsõ hétvégéjén ünneplik a
pedagógusokat. Nem valami fontos, kitünte-
tett, hangos ünnep ez. Nem is kell, hogy az le-
gyen. A pedagógus sosem az ünneplést várja,
hanem a megerõsítését annak, hogy amit tesz,
az megtérül: Ott van a mosolyokban, egy pillan-
tásban, a feléje irányuló szeretetben, bizalom-
ban és nem csak e jeles napon, hanem hisszük,

hogy ott marad velünk a hétköznapokban is. Ez
a hit a legfontosabb, amelyre nekünk minden-
kor szükségünk van, legyünk akár pályánk kez-
detén vagy azt már befejezett nevelõk.

Az óvoda és iskola szülõi munkaközössége
szervezésében június 3-án este a faluházban
köszöntötték településünk aktív és nyugdíjas
pedagógusait.

Trianon emléknapján
A nemzeti összetartozás napjává nyilvánított június 4-
én, a faluházban rendezett iskolai ünnepélyen emlékez-
tünk. A rendhagyó történelem óra, a mûsor mottója az
emléknap alapvetése, mely szerint:
„Nem gondolható, hogy nacionalizmus vagy revizio-
nizmus, ha egy nemzet nem akarja sárba tiporni vagy
örökre elfelejteni saját történelmét, hanem kellõ mél-
tósággal visszaemlékszik, és ha szükséges, együtt gyá-
szol, vagy példát merít és tanul a múltjából.”

Utolsó óra, utolsó nap, nem fog a kréta, nem fog az agy…
A 187. napon már nem a könyveké volt a fõszerep, a csengõ is elhallgatott. A tanév vé-
gét jelezte az ilyenkor szokásos tréfás versenyekkel, vetélkedéssel egybekötött utolsó
tanítási nap, vagy ahogyan mi nevezzük: a "SZÜNIDÕZÕ". A játékos program célja elfe-
ledtetni a tanulás megpróbáltatásait, a közösség erejével, vidáman ráhangolva tanárt és
diákot a vakációra.
A program új eleme volt a búcsúzó nyolcadikosok „bolond ballagása”, látogatásuk az óvo-
dában.
A legnagyobbak kiváltságát, a bankettet a hét közepén a hetedikesekkel közösen tartot-
ták és régi hagyományként, a péntek esti szerenádtól volt hangos újra a tengelici utca.

Hálásan köszönjük a sok-sok szereplõnek, résztvevõnek, segítõnek a bensõséges ünnepséget és
az azt követõ vendéglátást.

Június 11-én délután gyerekzsivaj-
tól volt hangos a Petõfi Sándor Fa-
luház díszterme. Kicsit ugyan
megkésve, de gyermeknapi kon-
certre vártuk a kicsiket és a na-
gyobbakat is. A Bartina Zenekar
rendkívül érdekes és szórakoztató
mûsorral kedveskedett a gyere-
keknek. A rengeteg gyermekdal
mellett a sok különbözõ hangszer
is nagyon érdekelte a kicsiket. Hát

még a portörlõbõl vagy szívószál-
ból alkotott hangszerek... 

Reméljük élveztétek a mûsort,
és természetesen jövõre is vá-
runk mindenkit!

Egy nappal késõbb, június 12-
én délelõtt ismét megtelt a Falu-

ház. Az iskolai színjátszó szakkör
tagjai két színdarabbal és egy me-
sével kedveskedtek gyermeknap
alkalmából a falu legkisebbjeinek.
A 3. osztályosok a Macskavati vi-
rágja címû darabot adták elõ, a na-
gyobb színjátszók pedig a Hófe-

hérke és a hét törpe címû mesét
kicsit másképpen. A két színdarab
között Pámer Attila szórakoztatta
a kicsiket mesemondásával.

Az óvodások és a kísérõk is na-
gyon élvezték az elõadást. Kö-
szönjük szépen a színjátszó szak-
kör tagjainak, és felkészítõjük-
nek Horváth Józsefné Márta né-
ninek is. Schmidt Mária 

mûvelõdésszervezõ

GYERMEKNAP

Látványos elemekkel tûzdelt, szívhez szóló mûsorral
szerepelt a 7. osztály, melyben a hazaszeretet és az
együvé tartozás fontosságát hangsúlyozták Kicsi vagyok én, de megnõttem én…

Az idei tanévi utolsó „összecsapáson” a diák-
csapat alulmaradt a profi játékosokkal meg-
tûzdelt szülõi-nevelõi válogatottal szemben.
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FALUNAP 2013.
(folytatás az 1. oldalról)

Mint minden alkalommal, most is fõzõversennyel in-
dult a nap. Kilenc csapat nevezett be a versenybe, és a
zsûrinek igen csak nehéz feladata volt. A legtöbb ver-
senyzõ ugyan pörköltet fõzött, de az elsõ helyet mégis
egy leves nyerte, Pámer Ildikó Erdélyi zöldséglevese
húsgombóccal bizonyult a legfinomabbnak. A második
helyezést a Szedett-Vedett csapat érte el a Csülökpör-
költ, ahogy mi szeretjük nevezetû finomságukkal. Har-
madik a LAKI-SZEK csapat Marha pörköltje lett. De
kóstolhatott még a zsûri, Kakas pörköltet, Vegyes pör-
költet, Szarvast csülökkel, Marhalábszár pörköltet,
Harcsapörköltet túrós csuszával és Gombás nyúlpapri-
kást is. A háromtagú zsûrit Petrovics János az iskola
konyháról, Nyul Balázs az önkormányzattól és Bor Fe-
renc a 3T Civil Szervezet képviselõje alkotta.
Délután három órakor Gáncs István polgármester úr
hivatalosan is megnyitotta a falunapi programokat. A
színpadon aztán este tízig egymást váltották a jobbnál
jobb produkciók. Tengelicrõl felléptek a 7-8. osztályo-
sok Palotással, a 3. osztályosok Mary Poppins címû
mûsorukkal, a Citera és Gitár szakkörösök, és megte-
kinthettük a Tengelici Mézeskalács Óvoda mûsorát is.
Felléptek még továbbá a szekszárdi Swing Mazsorett
és Tánc Egyesület, a Németkéri Német Nemzetiségi
Táncegyesület és a Dunakömlõdi "Félnótások". A nagy
meleg ellenére is este fél hétre csaknem zsúfolásig
megtelt a sportpálya. A paksi Tûzvirág Táncegyüttes
fantasztikus mûsorral kápráztatta el a közönséget,
akik vastapssal jutalmazták a produkciót. Este kilenc-
tõl lépett fel, a Megasztárból már jól ismert Varga Fe-
ri és párja Balássy Betti. A sztárpár nagy sikert aratott
elõadásával és közvetlen, barátságos viselkedésével
egyaránt. Este tíztõl hajnalig a Gáti Zenekarral báloz-
hattak az érdeklõdõk.
Reméljük sikerült olyan programokat összeállítani,
amelyek között mindenki talált kedvére valót és jól
érezte magát. Természetesen ez a nap sem így sikerült
volna a rengeteg segítség nélkül. Köszönet a 3T Civil
Szervezetnek, a Tengelici Polgárõr Egyesületnek és a
sok-sok segítõnek, akiket nagyon hosszú lenne most
név szerint felsorolni. Köszönjük!

Schmidt Mária mûvelõdésszervezõ

(további képek 
a www.tengelic.hu honlapon láthatók)
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JEGYZÕI KÖZLEMÉNYEK
Képviselõ-testületi ülés összefoglaló

CSALÁDORVOS
DDrr.. DDöömmööttöörr ZZiittaa

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
DDrr.. VVéékkááss JJúúlliiaa AAnnddrreeaa

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:

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)

ORVOSI
RENDELÕ

A Képviselõ-testület 2013. június 18-án megtartotta a nyári szünet elõt-
ti utolsó ülését, mely ülésén 1 rendeletet alkotott és 12 határozatot ho-
zott. 
Az elsõ napirendi pontban a képviselõ-testület, egyhangúlag elfogadta
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének l. sz. módosítását. A módo-
sítás szerint, a költségvetés bevételi és kiadási fõösszege 292.814 eFt, ez
5.897 eFt növekedést jelent az eredeti elõirányzathoz képest.
A testület úgy határozott, hogy a Tengelici Mézeskalács Óvodában a
2013/2014-es nevelési évben továbbra is három csoport mûködik, vala-
mint döntött arról is, hogy az óvoda napi nyitva tartása a következõ ne-
velési évben ? 7- órától 17 óráig tart.
Ezt követõen a képviselõk elfogadták a TEIT Társulási Megállapodásá-
nak módosítását. Határozat született a Sió-Sárvíz Menti Családsegítõ és
Gyermekjóléti Társulás 2013. június 30-ai közös megegyezéssel történõ
megszüntetésének, valamint a megszûntetéshez kapcsolódó pénzügyi
elszámolás elfogadásáról.
Az egyebek napirendi ponton belül támogatási kérelmekrõl döntöttek
a képviselõk. Anyagi támogatást és egy Tengelic címerrel ellátott pólót
kapott Barna Gyula a 2013. évi Kickbox Világbajnokságon való részvé-
tellel kapcsolatos költségeihez, valamint Szeri Árpád szerzõ a Tolna Me-
gye Történelmi Atlasza címû könyv - melyben Tengelic is szerepel - ki-
adási költségeihez. 
A képviselõ-testület feladata volt javasolni olyan személyt vagy vállalko-
zást, aki ideiglenesen - pályázatok elbírálásáig - dohánytermék kiskeres-
kedést folytathat a településen. A képviselõ-testület a Mecsek Füszért
Zrt.-t és a Bodetti Bt-javasolta a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprof-
it Zrt. általi kijelölésre.
Zárt ülésen határozott a képviselõ-testület arról, hogy Huber Péternét
bízza meg 2013. augusztus 1-jétõl 2018. július 31-ig a Tengelici Mézes-
kalács Óvoda óvodavezetõi feladatainak ellátásával. Szintén zárt ülésen
tárgyaltak a képviselõk egy elsõ lakáshoz jutó támogatási kérelemrõl. A
kérelmezõk Karácsonyi László és felesége pozitív elbírálást követõen
150.000.-Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesül. 

Tolnai Lászlóné jegyzõ
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PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ

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 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 eelérhetõségek:
Schmidt MMária 

mûvelõdésszervezõ
Telefon: 06-30/572-4788

E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu

Júliusi pprogramok:

július 2-6.- Zenés tábor
július 28. 15 óra - Orosházi
Fúvószenekar koncertje az is-
kolaudvaron
júl. 29-aug. 2. - Rajzos alko-
tótábor
A táborokról érdeklõdni nyit-
va tartási idõben a Faluház-
ban, illetve Tóthné Csapó Sá-
ránál a 06-30-600-8912-es
telefonszámon, Schmidt Má-
riánál a 06-30-572-4788-as
telefonszámon lehet.

Kasza Endre falugazdász is-
mét az Önkormányzat épüle-
tében tartja fogadóóráit. 

TT EE II TT
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 


