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Pedagógustanácskozás Tengelicen
A közelmúltban adott otthont a Faluház annak a tanácskozásnak, me-
lyen Szijártó József tagintézmény vezetõ és Gáncs István polgármester
Bogyiszló, Bölcske, Dunaföldvár, Fadd, Felsõnána, Gerjen, Harc, Madoc-
sa, Tolna, Zomba és iskolánk tantestületeit - köztük tankerületi vezetõ-
ket, munkatársakat - összesen 133 résztvevõt köszönthetett. A nagyszá-
mú érdeklõdés oka a téma aktualitásában rejlik; nevezetesen, hogy az
életbe lépett pedagógus életpályamodell a béremelés mellett a pedagó-
gusértékelés új rendszerét is bevezeti.

Nemrég még óvodások voltak, 
mára igazi iskolások lettek

Mosolygós arcú, vidám elsõ osztályos tanulók mérették meg magukat
a szeptember 27-én rendezett „Mazsolaavató”-n.
Izgalmas és nehéz feladatok megoldásával bebizonyították a
sportcsarnokban, hogy készen állnak az iskolás életre. Szerencsére
nagyon kedves és támogató szüleik vannak, akik az utolsó feladatnál -
szó szoros értelemben - levették a terhet a gyermekeik válláról, cipelve
a megrakott iskolatáskát.
A feladatok végén a gyerekek esküt tettek és megígérték, hogy:

➢ Reggelente alaposan megmossák a fülüket, hogy jobban
hallják a tanító nénit.

➢ Bekötik a cipõfûzõjüket, nehogy beessenek az osztályterembe.
➢ Alaposan megfésülködnek, hogy a fiúk jól megráncigálhassák

a hajukat.
➢ A fiúk mindig elõreengedik a lányokat, legalábbis a fogorvosi

rendelõben.”

(folytatás a 2. oldalon)

Sok minden köszönhetõ a Társa-
dalmi Ellenõrzõ, Információs és
Településfejlesztési Társulásnak
(TEIT), amit egy tengelici lakos-
nak tudnia kell!

A TEIT rövid történetét - a meg-
alakulástól napjainkig – a lapunk-
kal együtt kézbesített kiadvány-
ból ismerhetik meg.

A téma szakértõje, Cseh Györgyi
elõadásán 11 környékbeli iskola
tantestülete vett részt.

Kívánjuk, hogy öröm legyen számukra a tanulás!

1956-ra emlékeztünk
A magyar nép ötvenhét évvel ezelõtt, megelé-
gelve a diktatúrát és az idegen elnyomást kelt fel
a kommunista hatalom és a szovjet megszállás
ellen. A magyar szabadságharc 12 napjának ese-
ményeit döbbenten és lelkesen figyelte a világ.
Egy kis nép szállt szembe hõsiesen az egyik leg-
nagyobb birodalom fegyveres erejével. Dávid
harcolt Góliáttal, ért el átmeneti sikereket, de
magára hagyva elkerülhetetlen sorsa volt a bu-
kás.
Iskolánk tanulói, pedagógusai, a Polgármesteri
Hivatal dolgozói, munkatársai, érdeklõdõ szü-
lõk részvételével adtak ünnepi mûsort legidõ-
sebb diákjaink, nyolcadikosaink a Faluházban.

Gondolatok 1956. október 23. kapcsán
„Magyarország történelmében, ahogy bármely más nép történelmében is, vannak hõsök és vannak hóhérok. A nemzet és az egész emberi faj
sorsa attól függ teljes egészében, hogy a jövõben e kettõ közül melyik lesz hatalmon.” Wass Albert 1986 – erdélyi író

„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármely nép a világon az elmúlt 20 esztendõben. Ahhoz,
hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömõ, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullania – s ez a vérfo-
lyam most már alvad az emlékezetben.
A magára maradt Európában, csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életü-
ket adták, és soha, sehol – még közvetve sem – igazoljuk a gyilkosokat.” Albert Camu 1957  - francia író
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Harmadízben csatlakozott iskolánk
a Magyar Diáksport Szövetség felhí-
vásához. Az események helyszíne-
ként az iskola udvarát, a sportcsar-
nokot és annak környékét valamint
a község frissen felújított útját jelöl-
tük ki. 

Az óraközi szünetekben,- melyek
ezen a napon igen rövidnek bizo-

nyultak - játékos feladatok, verse-
nyek: kötélhúzás, kötélhajtás, szök-
delõ gyakorlatok, büntetõdobás,
büntetõrúgás, ugrálóiskola közül
választhattak a gyerekek.

A mindennapos testnevelés fel-
tételeinek megteremtése a célja az
EMMI Oktatásért Felelõs Államtit-
kársága által indított Kölyökatléti-

kai Programnak. Azon ezer iskola
egyike vagyunk, mely sikeresen pá-
lyázott a program megvalósítására.
Ennek keretében Pete Ildikó kollé-
ganõnk felkészítõ tanfolyamot vég-
zett el, melyhez 217 ezer forint érté-
kû sportszerfejlesztés is társult. A
diáksportnap délutánján mindenki
kipróbálhatta az új sportszereket.

Magyar Diáksport Napja = 120 perc testmozgás

Õszi futóversenyünknek idén kettõs apropója volt;
vele nemzeti ünnepünk mellett a községbe vezetõ út
felújítását, átadását is ünnepeltük Hamar kedvencük lett az akadályfutás, a célba dobás, a kölyök gerelyhajítás és a kölyök diszkoszvetés

Köszönet a polgárõrség tagjainak
Polgárõrségünk rendszere-
sen segíti az iskolai megmoz-
dulások, rendezvények zavar-
talan lebonyolítását. Az idei
tanévkezdéskor is, egy hóna-
pon keresztül ügyelték a for-
galmat, segítették a reggeli
csúcsforgalomban a tanulók
balesetmentes iskolába érke-
zését.

Szijártó József 

iskolaigazgató

Szeptember óta már több rendezvényen vettünk részt óvodásainkkal. Ragyogó, nap-
sütéses idõben árultuk portékáinkat a Mihály napi vásáron, amelynek bevételét az idén
is játékok vásárlására kívánjuk fordítani.

A megszokottnál hidegebb, fagyosabb idõvel köszöntött be az október. Ez sem
szegte kedvünket: szüreti mulatságunkon vidám zeneszótól volt hangos az óvoda ud-
vara. Táncoltunk, mulatoztunk. A vidám délelõtt zárásaként a Csurgó zenekar mûsor-
ral kedveskedett, ahol részt vettek az iskolánk néptáncosai és a kajdacsi óvodások is.

Október 12-én részt vehettünk a paksi Csengey Dénes Kulturális Központ Szom-
szédoló rendezvényén, ahol Tengelic mutatkozott be az érdeklõdõknek. Fényképek-
kel, mézeskaláccsal, játszóházzal és lakodalmas mûsorral kedveskedtünk a paksi és
tengelici vendégeknek.
Igyekszünk egész évben gazdag programokkal színesíteni községünk életét. Rendez-
vényeinken és a hétköznapokon is szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

Óvodánk életérõl tájékozódhatnak a község www.tengelic.hu/köznevelés/óvoda
hamarosan megújuló almenüjében és az óvoda facebook oldalán: www.face-
book.com/mezeskalacsovoda.tengelic. Huber Péterné vezetõ óvónõ

A Tengelici Mézeskalács Óvoda hírei
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SZOMSZÉDOLTUNK
A paksi Csengey Dénes Kulturális Központ meghívta településünket,
hogy szomszédoljunk náluk, mutassuk be értékeinket, hagyományain-
kat, tehetségeinket és mindazt amire és akikre büszkék vagyunk.

Kis delegációnkkal október 12-én fel is kerekedtünk, és egy nagyon
jó kis délutánt töltöttünk el Pakson. Elkísértek bennünket kézmûvese-
ink - Pohner Edit, Bor Lászlóné és Pete Jánosné -, akik nem csak kiállí-
tották remekmûveiket, hanem be is mutatták a helyieknek, hogy ho-
gyan készítik el õket. 

Bemutatkozott Kászpári Károly pékmesterünk számtalan kenyeré-
vel, és a Sebi-Hús Kft. finomságait is megkóstolhatták a paksiak.

Nagy sikert aratott a Jilling Tibor által készített Ten-
gelici kolbászleves is.

A rendezvényt Gáncs István polgármester úr nyitotta meg, majd be-
mutatkoztak a citera és gitár szakköröseink, verset mondott Rudolf
Eszter, Mészáros Kinga énekelt, Pámer Attilától meghallgathattunk
egy tréfás mesét, Mészáros Zoltán pedig egy „kislegényes” táncot adott
elõ. A Tengelici Mézeskalács Óvoda apróságai is remekül szerepeltek.

Ezeken kívül még kiállításokkal, helyi kiadványainkkal, filmvetítéssel
és az óvónõk által tartott kézmûves foglalkozásokkal vártuk a paksiakat. 

Ezúton szeretném megköszönni a vállalkozóknak, az óvónõknek, a
felkészítõ tanároknak, a kézmûveseknek, a sofõröknek, a szülõknek, -

akik elkísérték a gyerekeket – és mindenkinek, aki valami-
lyen formában hozzájárult a rendezvény sikeréhez.

Schmidt Mária mûvelõdésszervezõ

Kedves tengelici lakosok!

2013. november 30-án a Faluházban és annak udvarán hagyományteremtõ szándékkal mu-
zsikás disznótort tartunk, melyre minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk. 
8:45-kor találkozunk a lefogó pálinka osztásánál. A rendezvény egész napos. A teljes étel-
és italfogyasztást tartalmazó belépõdíj ára 2000 Ft/fõ. A disznótoros hangulatról a Barti-
na zenekar gondoskodik. 
Az egész napos készülõdésben mindenki részt vehet, melyet muzsikás vacsora zár. Az es-
ti vacsorához asztalfoglalást korlátozott számban tudunk biztosítani. A foglalást és a
részvételi szándékot 2013. november 4-tõl november 25-ig lehet megtenni Schmidt Mária
mûvelõdésszervezõnél személyesen vagy a következõ telefonszámon: 06-30/572-4788. Be-
lépõjegyet a helyszínen nem tudunk biztosítani. Az asztalfoglalást csak a részvételi díj be-
fizetésével tudjuk figyelembe venni. 
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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 a 2013. október 29-i rendes ülésén 16 napirendi pon-
tot tárgyalt meg. 
Az ülés elsõ napirendi pontja keretében a testület megalkotta az önkor-
mányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletet. Így a
költségvetés bevételi és kiadási fõösszegei 320.000.-  Ft-ra emelkedtek, va-
lamint kiegészítésre került a rendelet az államháztartáson kívüli forrás át-
vételének szabályaival.
Ezt követõen beszámoló hangzott el a költségvetés 2013. évi háromnegyed
éves helyzetérõl, amely szerint a bevételek teljesülése 84,14 %-os, míg a ki-
adásoké 74,12 %-os. A beruházások között szerepel földterület vásárlása,
urnafal készíttetése, kemence építése, fûkasza vásárlás összesen 1.240.000.-
Ft összegben. Felújításra került a polgármesteri hivatal épülete (pályázati
úton), a szõlõhegyi mûvelõdési ház épülete, valamint az útfelújításhoz
kapcsolódóan kapubejárók felújítása összesen 40.640.000.- Ft összegben.
Tárgyalta a testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját
is, ami alapja lesz a 2014. évi költségvetés tervezésének. 2014-ben az ön-
kormányzat nem tervez adóemelést, a beszedett gépjármûadó 
60 %-át továbbra is be kell fizetnünk az államnak. Önkormányzati feladat
marad az óvoda fenntartása és a gyermekétkeztetés is, melyhez feladatala-
pú támogatást kapunk az államtól. A szociális ellátások közül összevonás-
ra kerül az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvé-
delmi támogatás önkormányzati segély megnevezéssel. 2014-ben is sze-
retne az önkormányzat részt venni a közfoglalkoztatásban, szeretné támo-
gatni a civil szervezeteket és anyagi forrás függvényében beruházásokat
és felújításokat eszközölni, kihasználva a pályázat adta lehetõségeket.
A képviselõk törvényi kötelezettségüknek eleget téve felülvizsgálták a
köztisztaság védelmérõl és a települési szilárd hulladék kezelésével kapcso-
latos kötelezõ helyi közszolgáltatásról szóló rendeletet és azt módosították
az új hulladékról szóló törvény rendelkezései szerint. A testület véleményez-
te Tolna Város településrendezési tervének módosítását, Szedres Község
Önkormányzata rendelet-tervezetét, mely a nem közmûvel összegyûjtött
háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó rendelkezésekrõl szól, Pusz-
tahencse, valamint Paks Város hulladékgazdálkodással kapcsolatos rende-
let-tervezetét. 
Döntöttek a képviselõk a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás valamint a
Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
módosításáról. Két társulás megszüntetésérõl is hozott határozatot a kép-
viselõ-testület. Az egyik a Szekszárd Önkormányzatával megkötött hulla-
dékgazdálkodási tárulás, a másik pedig az ebrendészeti telep közös fenn-
tartására Fadd Önkormányzatával megkötött társulás. A hulladékgazdál-
kodási társulás megszüntetése ellenére a szolgáltatást továbbra is ellátja az
Alisca Terra Kft. 2013. december 31-ig. A kóbor ebekkel kapcsolatos fel-
adatokat pedig szolgáltatási szerzõdés keretében látja el az önkormányzat,
melyet Fadd önkormányzatával kötünk meg.
Az egyebek napirendi ponton belül döntés született arról, hogy 20.000.- Ft
támogatást kap a Szekszárdi Rendõrkapitányság Északi KMB csoportja au-
tós kamera beszerzésére, valamint arról, hogy az önkormányzat 100.000.-
Ft névértékû üzletrészt vásárol a Re-víz Duna-menti Kft-ben.
Zárt ülés keretében a képviselõ-testület arról határozott, hogy felmentés-
sel megszünteti Peresztegi Lajosné közalkalmazotti jogviszonyát nyugdí-
jazására tekintettel.

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 10:00 - 220:00
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

Novemberi pprogramok:

november 13. 17 óra - Nép-
fõiskola megnyitó (és innentõl
minden szerdán 17 órától - a
pontos program még nincs
meg)
november 21. 15 órától -
16:30 óráig - Ingyenes látás-
vizsgálat 
november 30. 8 óra 45 perc-
tõl - Disznóvágás és disznótor
a Faluház udvarán

Decemberi eelõzetes:
december 19-20-21. Kará-
csonyváró.

KARÁCSONYI „CIPÕSDOBOZ” AJÁNDÉKGYÛJTÉS
Tengelic Község Önkormányzata Szociális Bizottsága ez évben is
meghirdeti karácsonyi „cipõsdoboz” ajándék akcióját a szociálisan
nehéz helyzetben élõ gyermekek javára. Kérjük, hogy lehetõsége-
ikhez mérten ismét vegyenek részt ebben az örömszerzésben. A
csomagokat ezúttal is a Faluházban gyûjtjük. A kiosztásról újsá-
gunk decemberi számában olvashatnak. Köszönjük önzetlen segít-
ségüket!  Gáncs Tamás bizottsági elnök


