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Lezárult a Tengelici Települési Értéktár Bizottság újabb éve. A
sok tervezett programból csak néhányat tudtunk megvalósíta-
ni, de közben sok munkát végeztünk. Ezekrõl a szeptember 24-
én megrendezett fotó és alkotói kiállítás megnyitóján hallhattak
az érdeklõdõk, illetve Tengelic község honlapján tájékozódhat-
nak.

A rendezvényen közremûködött az óvoda Katica csoportja,
akik felnõtt vezetõikkel nagyszerû mûsort adtak elõ, illetve a
citera szakkörösök, Szabó József tanítványai, akik muzsikájuk-
kal színesítették a programot. 

A kiállítást Losoncziné dr. Baranyai Eszter megyei fõjegyzõ
nyitotta meg. Ezután az Értéktár Bizottság rövid beszámolója
hangzott el az éves munkáról. Többek között hírt adtunk arról,
hogy idén megjelent a Tengelici füzetek 3. kiadványa – Tóth
Ferenc bizottsági tagunk munkája – a Tengelici római katoli-
kus egyházközség története címmel, illetve januártól Tengelic
község honlapján a Turizmus és Látnivalók oldalakon megújult
formában, pontosított, frissített tartalommal találkozhatnak az
érdeklõdõk.

Ezt követõen az Év települési értéke, a
Kiss István Hét törzs szoborcsoportja és
egyéb alkotásai pályázatra érkezett pálya-
munkák alkotóinak díjazására került sor. A
díjazottak között volt óvodás, iskolás, fiatal
felnõtt és nyugdíjas, azaz – örömünkre –
minden korosztály képviseltette magát. Az
alkotásokat a kiállításon meg is tekinthet-
ték a jelenlévõk.

A rendezvény végén vendégül látta a bizottság az érdeklõdõ
közönséget.

A Települési Értéktár Bizottság jövõre is szeretne minél több
szervezetet, (köz)intézményt, személyt (diákot és felnõttet)
bevonni a településen folytatott értékgyûjtõ-, megismertetõ
munkájába, ezért várja az ebben a munkában együttmûködni
kívánó jelentkezõket továbbra is!

Farkas Zsuzsanna – Tengelici Települési Értéktár Bizottság

Értéktár Bizottság évzáró ❖Adventi készülõdés ❖ Ismét jön a Mikulás 

HÍRES EMBEREK MONDTÁK
„Az ember szava nem szél, ami jön és elmegy. (...)
Amit az ember mond, az úgy is kell legyen.
Nem csuda ez, hanem becsület.”

Wass Albert író

*„Egy probléma nem feltétlenül megoldhatatlan attól, hogy ed-
dig nem oldották meg.” Agatha Christie angol krimiíró

*„A kemény idõk soha nem tartanak sokáig. A kemény em-
berek igen.”

Robert Harold Schuller amerikai televíziós személyiség

*„Az élet legértékesebb órái azok, amikor az ember szembehe-
lyezkedik az akadályokkal.” Makszim Gorkij orosz író

LEZÁRULT EGY ÚJABB ÉV
A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG ÉLETÉBEN

FOTÓ- ÉS ALKOTÓI KIÁLLÍTÁS A KÖNYVTÁRBAN
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Iskolai hírek – szeptember, október

Egy héten át 
„szóltak” a harangok 

az iskolában
Idén a ZENE VILÁGNAPJA alkalmából téma-
hetet szerveztünk, melynek középpontjában
Jékely Zoltán költõ szavaival a "muzsikáló, réz-
szárnyú hinták", azaz a harangok álltak. 

A gyerekek nemcsak ének-zene órákon
hallhattak harangokat, csengõket megszó-
laltató zenemûveket, illetve tanulhattak
ezekrõl szóló dalokat, hanem pl. a harmadi-
kosok néptánc órán egy "harangos" mondó-
kára járták a ritmikus mozgást. A másodiko-
sok testnevelés órán a harangozással (speci-
ális hasprés mozdulat) ismerkedhettek meg,
erõsíthették hasizmukat. A kisebbek haran-
gokat, csengõket rajzolhattak, színezhettek.
Az egyik legnagyobb élmény az evangélikus
templom tornyában lakó harang megtekin-
tése és megszólaltatása volt a másodikos ta-
nulóknak. Közösen egy harangos játékos
dalt is megtanultunk a helyszínen a hitokta-
tók segítségével. A Hét törzs szoborcsoport-
ja mögötti kis harangot a negyedikes er-
kölcstanos diákok szólaltathatták meg miu-
tán megismerték a harang történetét. A fel-
sõsök magyar órán irodalmi alkotásokat ol-
vastak, ezekhez készítettek illusztrációkat,
amelyek központi témája a harang volt. A
hetedikes diákok a tibeti hangtálak különle-
ges hangzásával ismerkedhettek meg. Tör-
ténelem és kémia órákon is érdekes kapcso-
lódásokról hallhattak a diákok az adott tan-
tárgy és a harangok között. A témahéten ké-
szült alkotások, fotók az aulában felállított
paravánon lettek kiállítva.

A programsorozat zárásaként meghívott
vendégünk, Molnár Bálint nagydorogi diák
beszélt a harangokról a gyerekeknek. A kö-
zépiskolás fiú igen érdekfeszítõ, vetítéssel
egybe kötött elõadása méltó befejezése volt
a témahétnek.

Köszönet minden pedagógusnak, hitok-
tatónak és Bálintnak, akik lehetõvé tették,
hogy a gyerekeknek ilyen sokféle módon
bemutassuk a harangot és tudatosítsuk ben-
nük szerepét, jelentõségét az életünkben!

Farkas Zsuzsanna - Értéktár Biz.

Az Európa iskoláit érintõ kezdeményezésben 2010 óta vesz részt intézmé-
nyünk. A nap során több sportág, több mozgásforma is tetten érhetõ volt, és
a célt, miszerint összesen 120 percet valamennyi tanuló mozogjon, ismét túl
is teljesítettük.
Kihasználva a nagyszerû idõjárást, a napot hagyományosan az õszi futóver-
sennyel nyitottuk, melyen mindenki megküzdött a futótávval és persze önma-
gával is, hisz ez egyben mindig az akaraterõ próbáját is jelenti. A testmozgás
népszerûsítése mellett mindig valami újat és újabb izgalmakat tartogat a sport-
nap megrendezése iskolánkban.

SPORTNAPI VETÉLKEDÉSEK
SZEPTEMBER 24-ÉN

Mazsolákat is avattunk a sportnapon
A hagyomány a tavalyi évben a járványhelyzeti korlátozások miatt megszakadt.
Így hát a szokottnál is jobban vártuk, hogy idén folytatódhasson az az elsõsöket
és szüleiket próbára tevõ játékos, sportos vetélkedõ, amelyen diáktársaik és
nevelõik elõtt bizonyítaniuk kell, hogy joggal kiérdemelik immár az "iskolás"
nevet. A Mazsolaavató eskütétele után megérdemelten vehették át az igazgatói
emléklapot, a 4. osztály, a diákönkormányzat, és az óvónõk ajándékát.

A sok gyakorlás és a szülői közreműködés miatt nem volt kétséges, hogy minden elsős
„átment a tű fokán”

Visszatekintés a nyárra
1. osztályosaink Sötétvölgyben tettek egynapos élményteli kirándulást. A képen
középen Klem Ivett osztályfõnök.

Szijártó József tagintézmény vezetõ
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Áprily Lajos: Vadlúd voltam

Valamikor vadlúd voltam,
Vadludakkal vándoroltam.
Nagy tavakért lelkesültem,
Tengeren is átrepültem.

O"szi fényben és homályban,
Fel-feltámad régi vágyam:
Társaimmal útra kelni,
Fényt és felho" t úszva szelni.

Majd ha végem itt elérem,
Vadlúd formám vissza kérem.
Jó barátok, ismero"sök,
Hogyha jönnek bíbor o"szök.

Nézzetek fel majd az égre,
Égen úszó vadlúd-ékre,
S azt mondjátok eltu"no"dve:
Újra vadlúd lett belo" le,
S most ott száll a V-seregben,
Hangja szól a fellegekben.
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ORVOSI
RENDELÕ

PETÕFI
SÁNDOR
FALUHÁZ

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

NYITVA TARTÁS

Hétfõ 14:00 – 19:00
Kedd Zárva
Szerda 08:00 – 12:00 és

14:00 – 18:00
Csütörtök 09:00 – 12:00 és

13:00 – 19:00
Péntek 13:00 – 19:00
Szombat 14:00 – 19:00
Vasárnap Zárva) 

Elérhetõségek:

Pámer Ildikó
06-30/9964130.

E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu

facebook.com/faluhaztengelic

Rendszeres programok
minden csütörtök 14 óra:

Nyugdíjas klub
minden csütörtök 17 óra:

Az Alkotó-mûhely foglalkozása

A járványhelyzet fennállása
idejéig nincs tervezett
program. Az esetleges

változásokról plakátokon és
egyéb információs felületeken

tájékoztatjuk önöket.
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CSALÁDORVOS
Dr. Dömötör Zita

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

7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.

Hétfõ 09:00 – 15:00
Prevenciós rendelés: 

12:00-14:00-ig
Szerda 08:00 – 12:00
Csütörtök 08:00 – 12:00
Péntek 08:00 – 12:00

Tengelic-Szõlõhegy
A rendelés a veszélyhelyzet

végéig szünetel.

FOGORVOS

Tengelic, Rákóczi u. 8. 
Rendelési idõ:

kedd: 14:00-16:00 óra
Csak elõzetes idõpont 

egyeztetéssel
Tel: 06-20/398-4521

Csecsemõ tanácsadás

Kedd 10:00 – 12:00
A rendelés idõpont egyeztetés-

sel mûködik. Szept. 27-tõl 
a védõnõi teendõket 
Király Erika látja el.

Iskolaorvosi rendelés

Nincs

Belgyógyászati szakrendelés

Nincs

Házigondozó

Müller Tamásné (06-30/509-
8577), Kutlák Szilvia

(06-20/492-4450) és Csókáné
Korsós Anikó (06-20/492-4450)

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.

(evangélikus parókia)
Nyitva tartás: 

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, Tolnai u. 2. sz.
Telefon: 75/410-222.

Hétköznapokon: 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Hétvégén (pénteken 16.00-tól
hétfõn reggel 08.00-ig) és
ünnepnapokon folyamatosan,
24 órában.

***

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI
ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ

2021. október 19.
A képviselõ-testület 6 napirendi pontot tárgyalt meg az októbe-
ri rendes ülésén.
Elfogadásra került az önkormányzat és szervei szervezeti és
mûködési szabályzatáról szóló 14/2016.(IX.15.) önkormányza-
ti rendelet kisebb mértékû módosítása. A módosítás a képvise-
lõ-testület által átruházott hatáskörök felsorolását érintette, mi-
vel a polgármesterre átruházott hatáskörök bõvültek a telepü-
lésképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásokkal
kapcsolatos hatáskörökkel. 
Megalkották a képviselõk a helyi közmûvelõdési feladatok ellá-
tásáról szóló 7/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról szóló önkormányzati rendeletet. A módosítás szerint a Fa-
luház az eddig ellátott hét közmûvelõdési alapszolgáltatás he-
lyett három alapszolgáltatást - mûvelõdõ közösségek létrejötté-
nek elõsegítése, mûködésük támogatása, fejlõdésük segítése, a
közmûvelõdési tevékenységek és a mûvelõdõ közösségek szá-
mára helyszín biztosítása; a közösségi és társadalmi részvétel fej-
lesztése és az egész életre kiterjedõ tanulás feltételeinek bizto-
sítása - biztosít a helyi lehetõségekre, adottságokra tekintettel.
Változott a mûvelõdésszervezõ és a könyvtáros szolgáltatási
terv és munkaterv készítési és beszámolási kötelezettségének
idõpontja, valamint pontosításra került a foglalkoztatottak jog-
viszonyával kapcsolatos rendelkezés. 
A közmûvelõdési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati
rendelethez kapcsolódóan határozattal jóváhagyták a testüle-
ti tagok a rendelet függelékeinek módosítását is. Az l. függe-
lék a Faluház használati szabályzatát a 2. függelék a könyvtár
használati szabályzatát tartalmazza. Jóváhagyásra került a mû-
velõdésszervezõ által elkészített a Faluház 2021. évi szolgálta-
tási terve is.
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásból több önkormányzat
kilépett, ezért módosítani kellett a Társulási Megállapodást, me-
lyet a képviselõ-testület elfogadott. 
Három kérelem érkezett településképi bejelentési eljárás le-
folytatására. Az egyik filagória építésére, a másik kerítés létesí-
tésére és a harmadik lakóépület rendeltetésváltozására irányult,
mely építési tevékenységeket jóváhagyták a képviselõk.
Döntés született arról is, hogy 2021. novemberétõl az óvodában
a gyógypedagógiai feladatokat megbízási szerzõdéssel fogja el-
látni a szakember, 3.800.- Ft/óra díjazás mellett.
Zárt ülésen két elsõ lakáshoz jutók támogatási kérelmének meg-
tárgyalására került sor, melynek eredményeként Lipót János és
párja, valamint Kiltau András és párja 300.000-300.000.- Ft visz-
sza nem térítendõ támogatásban részesült.
Az ülés végén polgármester úr tájékoztatta a képviselõket arról,
hogy megérkezett az új Ford Tourneo Custom típusú 9 fõs ta-
nyagondnoki gépjármû, elkészült Szõlõhegyen a Kultúrház fel-
újítása, pályázati támogatás segítségével hamarosan elkészül
szintén Szõlõhegyen az Arany János és Hunyadi utcákat össze-
kötõ út aszfaltozása.

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 Polgármesteri Hivatalban.

KÖNYVTÁR
NYITVATARTÁSI IDÕ

hétfõ 10:00 - 12:00 és
13:00 - 14:00

kedd zárva
szerda 10:00 - 12:00 és

14:00 - 16:00
csütörtök10: 00 - 11:00 és

14:00 - 18:00
péntek 13:00 - 16:00

A járványhelyzet miatt kérjük a
kedves érdeklõdõket, hogy a
könyvtári rendezvények látoga-
tásához és a könyvtári szolgál-
tatások igénybe vételéhez a
Rákóczi utca felõli bejáratát
használják.


