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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
„cipõsdoboz” ajándékaikkal
62 hátrányos helyzetû kisgyerek karácsonyát varázsolták boldoggá. Külön köszönet Tengelic-Szõlõhegy két
civil szervezetének, amelyek
– átérezve az örömszerzés
jelentõségét – az ajándékok
túlnyomó részét bocsátották rendelkezésünkre.
Gáncs Tamás
Szociális Bizottság elnök

Karácsonyváró
Az idei évben az eddigieknél hamarabb kezdõdött az adventi készülõdés a Faluháznál. A 3T Civil Szervezet jóvoltából egy gyönyörû adventi koszorú került ki december
elején a Faluház elé, ami hétrõl hétre jelezte a tengelicieknek – egyre
több világító lámpásával –, hogy
közeledik az év legszebb ünnepe.
Ha valakinek mégsem sikerült
ráhangolódnia a karácsonyra, december 19. és 21. között idén is
igyekeztünk szebbé tenni a készülõdést, a várakozást, az ünnepet. Számos fellépõ volt a segítségünkre ebben. A 2013-as Karácsonyváró kicsit más volt, mint az
eddigiek, idén szerettünk volna
minden korosztálynak kedvezni,

hogy mindenki megtalálja az õt
leginkább érdeklõ programokat.
Elsõ nap a népzene, néptánc,
népviselet, hagyományaink õrzése volt az est témája. Nyemcsok
Pál (Bartina Néptáncegyüttes
tánckoreográfusa) „Idõtlen értékeink” címû produkcióját tekinthették meg az érdeklõdõk. A népzenérõl a Csurgó zenekar gondoskodott, a néptáncról pedig
három táncos pár. Megismerhettük a környékünk néhány népviseletét is. A bátrabb, vállalkozó
szellemû nézõk még táncra is
perdülhettek. A benti produkciók után, kint az iskolai konyhások által készített diós és mákos
kaláccsal, forralt borral, teával,

Cseng a csengõ, üt az óra
Új esztendõ fordulóra.
Új esztendõ, más esztendõ,
Ami elmúlt, vissza nem jõ.
Legyen jobb az új, mint a volt,
Legyen tele a csûr, a bolt!
Legyen tej, vaj, fehér kalács
Végig az új esztendõn át!

mézes puszedlivel, zsíros kenyérrel vártunk mindenkit. Fantasztikus hangulatú „nyitónap” volt ez.
A második nap igazi Falukarácsony lett, csupa-csupa helyi fellépõvel. A zsúfolásig megtelt díszteremben a Tengelici Mézeskalács
Óvoda Pillangó csoportosai kezdték az estét. Megelevenítették a
Betlehemben történteket, a karácsony történetét. Õket az Általános
Iskola 5. osztályosainak karácsonyi
mûsora követte. Tõlük sok szép karácsonyi verset és dalt hallhattunk.
Természetesen ifjú zenészeink
sem maradhattak ki a sorból. Elsõként a citera szakkörösök karácsonyi dalokból összeállított koncertjét hallgathattuk meg, melyben
közremûködtek az iskolai gyermekkórus tagjai, és a tengelici
nyugdíjasok. A gitár szakkörösök
változatos felállásban és különbözõ
hangszerek bevonásával koncerteztek. Repertoárjukban több zenei stílus is szerepet kapott.
A napnak ezzel még nem volt
vége, hiszen egy meglepetés produkció is várta a nézõket. Az óvodás szülõk egy kisebb csoportja
fantasztikus énekes és táncos produkcióval készült erre az estére.
Ez volt az elsõ fellépésük, amit a
nézõk vastapssal jutalmaztak.

Tengelic
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Iskolai hírek – 2013. december
A TÁMOP 3.1.4-12/2 pályázat keretében zajló projektjeink
Pályázatunk két tanévet felölelõ megvalósítási
idõszakában szinte minden hónapra jut majd
egy-egy jeles alkalom, kiemelt esemény, mely
érinti az iskola valamennyi diákját, pedagógusát.
Novemberben és decemberben felpörögtek az események, melyekbõl most adunk ízelítõt.
„Amit eszel, azzá leszel!”- mondta már az
ókorban Hippokratész. Örök igazságát szem
elõtt tartva rendeztük meg a pályázat elsõ
egészségnapját, mely stílszerûen az egészséges táplálkozásról szólt.
A nap programjai között szerepelt: alsóban
rendhagyó környezetismeret órák keretében
Pallóné Király Erika védõnõi tájékoztatója,
míg osztályfõnöki órákon dr. Horváthné
Papp Ibolya felsõsöknek szóló elõadása. Tízóraira valamennyi tanulónk megkóstolhatta a
Frissten Pékség különlegességét, a sárgarépás

és a konyhásoknak köszönhetõen
sült tököt tálaltak fel uzsonnára.
Kétségkívül azonban a nap legnagyobb várakozással kísért eseménye a gyümölcssaláta készítés volt.
Nem elsõsorban a szakácstudomány, hanem az együttmunkálkodás jeleskedett.
A kondérba bekerült: narancs,
banán, füge, szilva, körte, alma, kivi, szõlõ, szilva, mandarin és jól
megfûszerezve mindaz, mi szem
szájnak ingere. „A jóból is megárt a
A produktum attól lett igazán finom, hogy az osztályok közösen sok” int a közmondás - ami gyümölcsrõl lévén szó - ez esetben
maguknak készíthették el.
nem vált valóra. A bõség zavarával
kenyeret, de sikere volt a padlizsánkrémnek, sikeresen megküzdöttek az osztályok, s amit
a szezámmagos zsemlének és a gyümölcsteá- „fõztek”, mind megették. A következõ, tavaszi
nak is. Németh Jánosné élelmezésvezetõnek alkalom újabb meglepetéseket tartogat.

A jó pedagógus is holtig tanul…
A pályázat keretében nem csak technikai felszereltségünkön tudtunk
javítani, de szakmai munkánk fejlesztését is további képzésekkel sikerül megalapoznunk. Valamennyi kollégánk minimálisan 30, többségében 120 órás, különbözõ témakörben szervezett tanfolyamon vesz
részt, példáját adva, mai szóhasználattal az élethosszig tanulásnak. Két
tantestületi képzés zajlott le 2013-ban.
Tengelicen a teljes tantestület részvételével a projektpedagógia,
Zombán az info-kommunikációs technikák (IKT) alkalmazását tanulták kollégáink.

Nemzetiségek hete
A korábbi évek hagyományát követve november 25-29. között bonyolítottuk le másik pályázati projektünket a „Nemzetiségek hetét”, mely

idõtartamát, a feldolgozott témákat tekintve is
több volt, mint a szokásos Martinstag programja. Az órakeretben és a tanórán kívüli foglalkozások körében futó programban helyet
kaptak régi és újabb témák, feladatok. Hogy az
újak közül csak néhányat említsünk pl. a nemzetiségek „feltérképezése”, helytörténeti emlékek felfedezése, a német mellett a cigány és

székely hagyományok, táncok, gasztronómia
megismerése. Természetesen építettünk a korábbi Márton napi hagyományokra is.
A projektzáró kiállításon közszemlére tettük a hét folyamán elkészült alkotásokat, produktumokat. A projekt elmaradhatatlan része
volt idén is: a lampionkészítés, a lámpás tánc
és a lámpás felvonulás.

Mikulásnapi meglepetés - Farkas Fanni
4. osztályos tanuló fogalmazása
„Mi, a 4. osztály tanulói a Faluházban
elõadtuk Mikulás mûsorunkat. Délelõtt
az ovisok nézték meg, délután pedig az
alsó tagozatosok. A mûsor elõtt nagy volt
az izgalom, mert a hosszú felkészülés
után már nagyon vártuk az elõadást. A
mûsor története az erdei nyulacskákról
szólt, akik nem jártak iskolába. Egy
napon meglesték a gyerekeket, akik
énekelni, verset mondani és táncolni
tanultak. A nyulacskák is beállhattak
közéjük, velük együtt tanulhattak.

Amikor megérkezett a Mikulás a
gyerekek és a nyulacskák együtt
mutatták be, amit megtanultak. Ezért a
Mikulás sok szép ajándékkal lepte meg
õket.
Mûsorunk végére megérkezett az
igazi Mikulás is, aki minden kisgyereket
megajándékozott egy-egy csomaggal,
furulyázott és még énekelt is nekünk.
Mivel akkor hó nem esett, egy lovaskocsi vitte tovább õt a többi kisgyermekhez Remélem, nem csak az igazi Mikulás, hanem mi is nagy örömöt és meglepetést szereztünk a gyerekeknek és mindenkinek, akik látták mûsorunkat.”
a mûsor végén.
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Iskolai hírek – 2013. december (folytatás a 2. oldalról)

Nincsen Mikulásnap a Kajdacsi
Motoros Baráti Kör tagjai nélkül...
...akik jó szokásukat megõrizve látogattak el idén is
hozzánk. Köszönetet mondunk a motorosok mellett
a három vállalkozásnak is, név szerint: Sebestyén Gábornak (Sebi-hús Kft), aki az óvodás csoportoknak játékmotorokat adományozott. Kászpári Károlynak
(Frissten Kft) az általa adományozott tartós élelmiszerekért. Jan Veenstra úrnak (Rollecate Kft), akinek
köszönhetõen a tanulók az iskolatej mellett Nesquik
kakaóporral készített kakaót is ihatnak tízóraira.

A Taba János vezette tagok helyi vállalkozók ajándékát
kézbesítették a tengelici óvodás, iskolás gyermekeknek.

A játszóházban lehetett mézeskalácsot díszíteni...

...nyers és szárított gyümölcsökbõl asztali és
függõdíszeket készíteni.

„Ha eljönnek az angyalok,
otthon vagyok.” (LGT)
Csak az iskola világában fordul elõ,
hogy egy évben
kétszer van év vége. Ilyenkor decemberben a karácsonyt ünnepeljük. A település lakóinak rendezett
adventi
napok
programján szerepeltünk; az ötödikesek karácsonyi mûsorral, a kórus, a citera és gitár szakkör tagjai karácsonyi dalokkal szórakoztatták a résztvevõket.
A téli szünet elõtti utolsó nap hagyományaink szerint
az ünnepvárásról, az ajándékkészítésrõl szól. Elmaradhatatlan részei: az ötödikesek ünnepi mûsora, a valamennyi
tanulónak juttatott ajándékcsomag és a játszóház.

Sajnos nagyon hamar elértünk a „zárónapunkhoz”. Ez az este két teljesen különbözõ
stílusú produkciót tartogatott. Elsõként a
Szekszárd Junior Stars jazz
zenekar koncertjét hallgathatták meg az érdeklõdõk.
Az egyórás elõadáson ismert
karácsonyi slágerek is megszólaltak. A programsorozat
zárásaként az operett és nótaslágereké volt a fõszerep.
Az Operettszínház két mûvésze, Leblanc Gyõzõ és Tóth

...karácsonyfadíszeket, üdvözlõkártyát
gyártani...

A program újdonsága volt a felsõsöknek szervezett
tréfás vetélkedõ.

Óévbúcsúztató
tanár-diák meccs
Az idei tanévben elõször
fordult elõ, hogy már az
óévet is tanár-diák mecscsel búcsúztattuk. Ahogy
mondják, nem az eredmény a fontos, ezért ezt
most titok övezze! De
mondhatjuk, hogy a tanév
végi visszavágóig a nebulóknak van cél, van hova
fejlõdniük.
Az ünnepi program sikeréhez sokan, sokféleképpen járultak hozzá. A teljesség
igénye nélkül az alábbiaknak mondunk külön is köszönetet: a Felnövekvõ
Nemzedékért Alapítvány támogatóinak a karácsonyi csomagok anyagi
fedezetéért, a Bodetti Bt.-nek, a Szülõi Munkaközösség tagjainak a csomagok
összeállításában való közremûködésért, Meszlényiné Fodor Anitának karácsonyfa
adományozásáért.
Szijártó József tagintézmény vezetõ

Karácsonyváró
(folytatás az 1. oldalról)
A benti mûsorszámok után kint folytatódott az
ünneplés. Boricza Ferencné gyönyörû szavalatát követõen közös csillagszóró gyújtás, éneklés és sok-sok finomság várta az érdeklõdõket.
Ezen az estén Kászpári Károly és Nyul Balázs
közremûködésének köszönhetõen kemencében sült kenyérlángost kóstolhattak az eseményen résztvevõk. Természetesen ekkor sem
maradhatott el a forralt bor, a forró tea, a zsíros kenyér és a mézeskalács sem.

Tengelic

Szünidei Játszóház

Éva lépett fel nálunk. Egy órás koncertjük hatalmas sikert aratott. Méltó befejezése volt ez
a három napnak. Az este a szabadban folytatódott, hiszen a november végén tartott Muzsikás Disznótoron készült füstölt kolbászt
kóstolhatták meg az érdeklõdõk. Ezen a napon a Rudolf István által felajánlott borból készült a forralt bor, de továbbra is kínáltunk
még mézeskalácsot, mézes puszedlit, zsíros
kenyeret és teát is.
Nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy a
három nap alatt ilyen sokan látogattak el hozzánk. Remélem sikerült mindenkinek egy kicsit szebbé tenni az ünnepét!

December 28-án szombaton ismét nagy sikerrel rendezte meg a 3T Civil Szervezet a sportcsarnokban a Szünidei Játszóházat. Kicsik és
nagyok egyaránt jól érezhették magukat. Játszhattak az ugráló várakban, a trambulinnal, a
rodeó bikával, volt arcfestés, sorversenyezhettek, de társasjátékozhattak vagy kézmûveskedhettek is. A sok-sok játék mellett finomságok is
várták a kicsiket és szüleiket, hiszen egész nap
mandarinnal, szaloncukorral, zsíros kenyérrel,
teával és szörppel vártak mindenkit.
Schmidt Mária mûvelõdésszervezõ

Tengelic
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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:
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)

JEGYZÕI KÖZLEMÉNYEK
Képviselõ-testületi ülés összefoglaló
A Képviselõ-testület 2013. december 17-én megtartott ülésen 4 rendeletet alkotott. Az elsõ napirendi pontban elfogadták a képviselõk a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló új rendeletet, amely egyben hatályon kívül helyezte az
eddigi szociális rendeletet is. Az új rendelet tartalmazza többek között a
szociális ellátásokkal kapcsolatos eljárási rendelkezéseket, az egyes ellátások jogosultsági feltételeit. Új segélyezési forma az önkormányzati segély,
melyet 2014. január l. napjától lehet igényelni. Ugyanakkor megszûnik az
átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ezek épülnek be az önkormányzati segélybe. Az önkormányzati segély feltétele, hogy a kérelmezõ családjában az egy fõre jutó havi jövedelem ne haladja meg a minimumnyugdíj 130 %-át (jelenleg 37.050.- Ft). Ezen
felül lehetõséget ad a rendelet méltányosságra is, amennyiben olyan élethelyzetbe került a kérelmezõ. A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások közül továbbra is igénybe vehetõ a tanyagondnoki ellátás, az étkeztetés és a családsegítés is.
A képviselõk módosították a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló
önkormányzati rendeletet is, amely szerint a temetõben lévõ hûtõ-tároló használatának díja három napot meghaladóan naponta 1.500.- Ft
lesz 2014. január l. napjától.
Új rendeletet alkotott a képviselõtestület az államháztartáson kívüli
forrás átvétele és átadása szabályairól. Ide tartoznak azok a támogatások, amelyeket az önkormányzat kap, vagy ad a civil szervezeteknek,
magánszemélyeknek, vállalkozásoknak.
Végül módosították a képviselõk az önkormányzat szervezeti és
mûködési szabályzatát. A módosítás érinti a képviselõ-testület által átruházott hatásköröket, így a polgármester hatásköre lesz a tanyagondnoki ellátás mellett a köztemetés költségeire vonatkozó megtérítési kötelezettség elengedése, az államháztartáson kívüli forrás átvétele bizonyos értékhatár alatt. Jegyzõ átruházott hatásköre lesz a méltányossági
közgyógyellátással kapcsolatos ügyek intézése. Kiegészül a rendelet a
képviselõket érintõen azzal, hogy amennyiben a döntéshozatalnál a
személyes érintettséget nem jelzik, a tudomásra jutást követõen a képviselõ-testület az adott képviselõt határozatban figyelmezteti a mulasztására.
Egyidejûleg módosult a rendelet 1-2 melléklete, és az 1-2 függeléke
is.
Ezt követõen határozattal fogadott el több beszámolót a képviselõtestület. Így meghallgatták a tanyagondnoki ellátásról és az étkeztetésrõl, a 2013. évi közfoglalkoztatásról, a helyi adóztatásról, a Faluház és
Könyvtár 2013. évi munkájáról és a Tengelici Sportegyesület munkájáról szóló beszámolót. Elfogadásra került a 2014. évi belsõ ellenõrzési
terv és a képviselõ-testület 2014. évi munkaterve is.
Az egyebek napirendi pontban két közútkezelõi hozzájárulást adott
a testület, valamint fél évre kijelölte Benkéné Varga Erzsébetet a
Gagarin u. 2. számú szolgálati lakás bérlõjének. Elfogadásra került a
Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 2.
számú módosítása és egyetértettek a Tengelici Általános Iskola körzethatárának tervével is a képviselõk.
Zárt ülés keretében határozat született arról, hogy elviekben támogatja a testület Bodnár Tibor Mihály jánosmajori, valamint Horváth
Bettina Petõfi u.94. szám alatti lakos, nyolcadik osztályos tanulók részvételét az Arany János Tehetséggondozó Programban.

7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650
NYITVA TARTÁS
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

13:00 - 19:00
14:00 - 19:00
8:00 - 20:00
10:00 - 20:00
13:00 - 19:00
14:00 - 18:00
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
30/572-4
4788
Telefon: 06-3
E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu
Januári programok:
Véradás
3 éves a Faluház - fotókiállítás
Ovis farsang
Az idõpontokról a késõbbiek folyamán a plakátokról tájékozódhatnak.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

Karácsonyváró programjaink megvalósításában felajánlásaikkal és munkájukkal
támogattak minket: Meszlényiné Fodor Anita, Pintér Gábor, Jilling Ferencné, Molnár
Marianna, Budavári József, Nyul Balázs, Rudolf István, Kászpári Károly, Csóka János, Garajszki
Krisztián, Kern-Hunyadi Eszter, Tóth Ferenc, Csoknyáné Csányi Judit, iskola konyha dolgozói,
helyi fellépõink és felkészítõik, Boricza Ferencné, 3T Civil Szervezet, Pámer László, és végül,
de nem utolsó sorban két kolleganõm Tóthné Csapó Sára és Hunyadi Lászlóné.
Köszönet odaadó segítségükért!
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