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1956 HÕSEIRE EMLÉKEZTÜNK
A járványügyi helyzetre tekintettel
szûk körben emlékeztünk a forrada-
lom és szabadságharc évfordulóján.
Az iskola és az Önkormányzat közös
megemlékezésén a községházánál lé-

võ emlékhe-
lyen az Ön-
kormányzat
n e v é b e n
Kajsza Béla
alpolgármes-
ter és Tolnai
L á s z l ó n é
jegyzõ koszo-
rúzott.

Mikulás csomag  Adventi gyertyagyújtás  Változás az orvosi rendelésben és a Faluház nyitva tartásában
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Iskolai hírek – 2020. október

1956 HÕSEIRE EMLÉKEZTÜNK
Az Önkormányzattal közös koszorúzáson túl iskolánk nyolcadikosai mûsorral is felidézték 1956. történéseit. Az ünnepi
megemlékezést osztályfõnökük Müller Gabriella állította színpadra. A faluházban zárt ajtók mögött, közönség nélkül felvett
mûsor a https://www.youtube.com/watch?v=SMPTp6eQkHY&feature=youtu.be linken tekinthetõ meg.

ÁLLATOK VILÁGNAPJA

Diákönkormányzatunk az Állatok Világnapja alkalmából ismét
alkotói pályázatot hirdetett. A színes és ötletes pályamûvek
alkotói jutalomban részesültek. Az alkotásokból kiállítás nyílt.

Firenzében, egy 1931-ben tartott környezetvédelmi konferencia
keretén belül merült fel elõször az Állatok Világnapjának gon-
dolata. És azért október 4-ére esett a választás, mert ez Assisi
Szent Ferenc halálának napja, egyúttal emléknapja is. Ez a nap
tisztelgés az állatok védõszentje, Assisi Szent Ferenc elõtt, aki
már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk
kell, ami körülvesz minket, legyen az élõ vagy élettelen.

Az õszi szünet elõtti na-
pot az osztályok mulato-
zással zárták. A szigorú-
an osztálykeretek kö-
zött rendezett délutá-
non a zenés riogatás, a vetélkedések, játékok mellett alig ju-
tott idõ a hozott, készített finomságok elfogyasztására.

„Boszorkányüldözés és szellemidézés” az első osztályban. A képen

középen, boszorkányszerepben kolléganőnk, Vargáné Huber Lídia.

A tavaszi iskolabezárás több hagyományos program, projekt elmaradásával járt. A "Fenntarthatósági Témahét",
melyen harmadízben vettünk részt, ez alól kivétel. Az eredetileg áprilisban tervezett témahetet október 5-9.
között ismételten meghirdette a minisztérium. Az ajánlott témákkal a környezet-, természetismeret, földrajz
és biológia órákon, a központilag biztosított online tananyagok felhasználásával is foglalkozhattak a gyerekek.

A témahét keretében hatodikosaink részt vettek Lengyel Annafürdõn, a Gyulaj Zrt. Turisztikai és Ter-
mészetismereti Központja által szervezett programon. A tanösvényi séta módot nyújtott több aktuális
téma; így az erdõk és a klímaváltozás hatása, a zöldenergiák fenntartása közvetlen megismerésére.

Szijártó József tagintézmény-vezetõ
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NOVEMBER
A november a kilencedik hónap volt a rómaiaknál. A márciussal kezdõdõ
régi római év kilencedik hónapjának elnevezése a latin novem (kilenc) szó-
ból ered. Julius Caesar (i.e. 100-44) naptárreformja óta a 30 napos novem-
ber a tizenegyedik hónap. Másutt inkább az ilyenkor jellemzõ idõjárásról
vagy az évnek e szakában szokásos tevékenységekrõl nevezték el ezt a hó-
napot. 

Nálunk e hónapot Szent András havának, vagy õszutónak hívták. A Csí-
zió szerint az egészség megõrzéséhez ilyenkor elsõsorban a tyúkmonyt
(tojást) és mézet kell fogyasztani, de megengedett a tehénhús és a gyü-
mölcs is. Inni csak módjával és fõleg gyógynövények fõzetét szabad. Ár-
talmas és ezért kerülendõ bármilyen állat fejének a megevése, és a fürdõ-
zésnek valamint a szerelmeskedésnek sem ilyenkor van itt az ideje. 

Ebben a hónapban eleink az elkövetkezõ évszak idõjárására a nyers
bükkfáról levágott forgácsból következtettek: ha száraz volt, enyhe idõt
vártak, ha viszont nedvesnek találták, hideg telet jövendöltek. Ez utóbbit
prognosztizálták a novemberi kemény fagyokból is. A zivatarnak viszont
nagyon megörültek, mert termékeny évet jelzett elõre.

Pilinszky János

O"szi vázlat

A hallgatózó kert alól
a fa az u"rbe szimatol,
a csend törékeny és üres,
a rét határokat keres.
Riadtan elszorul szíved,
az út lapulva elsiet,
a rózsato" is ideges
mosollyal önmagába les:
távoli, kétes tájakon
készülo"dik a fájdalom.

ISMÉT A TÛZGYÚJTÁSRÓL!

Legutóbb májusi számunkban kértük a lakosságot, hogy tartsák be a zöld-
hulladék égetésére vonatkozó rendeletet. Sajnos változatlanul érkeznek be-
jelentések a rendelet megszegõi ellen, így ismételten felkérjük a lakosságot,
hogy a vonatkozó önkormányzati rendelkezéseket szigorúan tartsák be.
Kerti hulladék égetésére csak szerdán és szombaton 13 órától 20 órá-
ig van mód. A rendelkezések megszegése az Önkormányzathoz érkezett
bejelentést követõen felelõsségre vonással és pénzbírság kiszabásával jár.

Ez úton hívjuk fel a figyelmüket, hogy 2021-tõl várható az a központi
jogszabály, mely semmilyen módon nem engedélyezi a kerti zöldhulladék
portákon történõ égetését. Ennek részleteirõl a jogszabály hatályba lépé-
sét követõen tájékoztatjuk a lakosságot.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

HHÍÍRREESS EEMMBBEERREEKK MMOONNDDTTÁÁKK……
„Az eembernek aahhoz, hhogy bboldog llegyen, kkét ddolgot kkell ttennie: eelo”ször hhinnie kkell,
hogy vvan aaz ééletnek éértelme. MMásodszor: mmeg kkell ttalálnia, mmi aaz.”

Lev TTolsztoj

„Minden ttalajban mmegterem vvalamiféle vvirág. MMinden nnapnak vvan vvalamilyen ööröme.
Neveld rrá aa sszemedet, hhogy mmeglássa aazt!”

Wass AAlbert

RENDBEN FOLYNAK A
CSATORNÁZÁSI MUNKÁK
TENGELIC-SZÕLÕHEGYEN

ITT VAN AZ ÕSZ…
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ORVOSI
RENDELÕ

PETÕFI
SÁNDOR
FALUHÁZ

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

NYITVA TTARTÁS

2020. sszeptember 11-ttõl 
visszavonásig:

Az intézmény az alábbi
események, programok
alkalmával lehet nyitva:

iskolai tevékenység
szakkörök

zeneoktatás
civil szervezetek gyûlései 

(elõre egyeztetve a
mûvelõdésszervezõvel) 
Vasárnap:    Szünnap

Elérhetõségek:
Pámer Ildikó

06-30/9964130.
E-mail:

tengelicifaluhaz@freemail.hu

facebook.com/faluhaztengelic
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CSALÁDORVOS
Drr. DDömmötörr ZZitaa

Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284

7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Rendelési iidõ:

Tengelic
Hétfõ 09:00 – 15:00
Kedd Csak T-Szõlõhegyen
Szerda          08:00 – 12:00
Csütörtök 08:00 – 12:00
Péntek 08:00 – 12:30

Tengelic-SSzõlõhegy
Kedd 08:00 – 10:00

A rendelés csak idõpont
egyeztetéssel a 74/432-200
telefonszámon vehetõ igény-
be. A mobil telefonszám csak
sürgõs esetben és akut légúti

betegség esetén hívható!

FFOOGGOORRVVOOSS
Tengelic, Rákóczi u. 8.

szám alatti rendelõben.
Rendelési idõ:

kedd: 114:00-116:00 óóra
Csak elõzetes idõpont egyez-

tetéssel

Csecsemõ ttanácsadás
Kedd 10:00 – 12:00

Iskolaorvosi rrendelés
Nincs

Belgyógyászati sszakrendelés
Nincs

Házigondozó
Müller Tamásné (06-30/509-

8577) és Kutlák Szilvia
(06-20/492-4450)

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.

(evangélikus parókia)
Nyitva ttartás: 

Hétfõ: 10:00 - 14:00
Kedd: 08:00 - 11:00
Szerda:   08:00 - 12:00
Csütörtök: 08:00 - 12:00
Péntek:        08:00 - 12:00

Ügyelet
Paks, TTolnai uu. 22. ssz.

Telefon: 75/410-222.
Hétköznapokon: 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Munkaszüneti napokon és
ünnepnap: 8 órától másnap
reggel 8 óráig (24 órás ügyelet).

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI
ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ

2020. okt. 27.
Mlinkó Pál tûzoltóparancsnok-helyettes ismertette a Paksi Hiva-
tásos Tûzoltóparancsnokság mûködési területének 2019. évi
tûzvédelmi helyzetérõl szóló tájékoztatót. A tájékoztató alapján
a tûzoltóság egységeit 303 alkalommal riasztották, ebbõl 87 eset-
ben más tûzoltóság mûködési területére vonultak. Az összes vo-
nulást figyelembe véve a mûszaki mentések – balesetekkel kap-
csolatban – voltak a legmagasabb számban, majd ezt követte a
téves jelzésre és végül a tûzesetekhez történõ vonulások száma.
A tûzoltóparancsnok-helyettes elmondta, hogy nagyon jó a kap-
csolatuk a Tengelici Polgárõr- és önkéntes tûzoltóegyesülettel.
Módosításra került az önkormányzat vagyonrendelete, melyet
egyhangú szavazással fogadott el a testület. A módosítás a ren-
delet 2-3. mellékleteit érintette, mely mellékletek az önkormány-
zat korlátozottan forgalomképes és az üzleti vagyoni elemeit tar-
talmazzák. 
A módosítást indokolja egyrészt az, hogy egy használaton kívü-
li, eltömedékelt kutat átminõsített a képviselõ-testület korláto-
zottan forgalomképes vagyonelembõl üzleti vagyonná, más-
részt, hogy az elmúlt idõszakban értékesítettünk önkormány-
zati ingatlanokat, illetve vásároltunk is ingatlant, ezeket fel kell
venni, vagy törölni kell a mellékletekbõl, illetve telekösszevonás-
ra is sor került.
Véleményezték a képviselõk Kölesd Község Településrendezé-
si terve felülvizsgálatának közbensõ véleményezési dokumen-
tációját.
Képviselõi kezdeményezésre a képviselõ-testület az önkor-
mányzat tulajdonában lévõ 0427 hrsz-ú szántó haszonbérleti
szerzõdésének módosításáról szóló napirend megtárgyalását
elnapolta. 
A nyilvános ülés végén Polgármester Úr tájékoztatta a jelenlé-
võket az önkormányzat pénzügyi helyzetérõl és a Jövõnk Ener-
giája Térségfejlesztési Alapítvány által kiírt pályázati lehetõ-
ségrõl.
Ezt követõen zárt ülésen folytatta a munkáját a képviselõ-tes-
tület, ahol két elõterjesztés megtárgyalására került sor. Az óvo-
dai dajka kiírásra beérkezett pályázati anyagokról született dön-
tés. Ennek értelmében Máté Éva Gyimesi u. 36. szám alatti la-
kost nevezte ki a képviselõ-testület óvodai dajka munkakörbe
2020. november l. napjától.
A másik döntés az volt, hogy a 0177/4 hrsz-ú, volt vízmû meg-
nevezésû, 400 m2 területû önkormányzati ingatlant az önkor-
mányzat értékesíti a Soltút Kft. részére 530.000.- Ft vételárért.
Az egyes elõterjesztéseket és határozatokat megtekinthetik a te-
lepülés honlapján: www.tengelic.hu.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

ÜGYVÉDI 
FOGADÓÓRA

Dr. Horváth Tamás Miklós
ügyvéd (telefon: 06 30 237
4066) minden hónap elsõ
és harmadik keddjén 13:00
- 17:30 óra között ügyvédi
fogadóórát tart a Polgár-
mesteri Hivatalban.

Hárs Ernõ: Füstjelek

Esõ szitál, amerre látok,
avar gõzöl a fák alatt,
az õsz a bõr alá szivárog,
s a hegyek, mint az indiánok,
kék füstjeleket váltanak.

Vigyázz – mondják – a tél hideg lesz,
nem ismer könyörületet,
s ne félj – teszik hozzá a jelhez –
a próba bármilyen keserves,
mögötte ott a kikelet.

              


