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Kaposmérői kirándulás

Íjászkodás a zárónaponDíjátadás – Gyöngyösi család

Az év települési értéke zárórendezvény ❖Idõsek köszöntése ❖Ismét jön a Mikulás ❖Adventi és karácsonyi elõzetes

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
az év települési értéke zárórendezvénye

Bánja a kánya
Aki részt vett a Települési Értéktár Bizottság szeptemberi rendezvé-
nyén, az nem hogy nem bánta meg, de még kányát is láthatott szeptem-
ber 24-én az iskola udvarában, ugyanis ekkor zárult az idei Év települé-
si értéke programsorozat és verseny, amire minden tengelici lakos hi-
vatalos volt, de sajnos csak kevesen fogadták el a meghívásunkat. Ám
akik eljöttek, azoknak különleges élményekben volt részük.

A program fõ része az eredményhirdetés és a díjátadás volt. 6 csapat nevezett az
év elején, akik az év során mindannyian megoldották az összes elméleti és gyakorla-
ti feladatot: a Borostyánok (nyugdíjasok), a Tudorkák Tiszteletbeli Társasága (3T), a
Nokedlik (Szabó és Kuhner család), a Gyöngyösi család, a Négyes fogat (diákok) és
egy vidéki csapat. Az oklevél és medál mellett mindannyian - településünk önkor-
mányzatának támogatásával és a kirándulási helyszínek vezetõinek felajánlásával -
ingyenes kirándulásokat nyertek, ki- ki a helyezésének megfelelõen: az 1. helyezet-
tek Kaposmérõre Kassai Lajos lovas íjász birtokára, a 2-5. helyezettek Kisszékelybe,
a honfoglalás kori településre. Az összes csapat ingyenes belépõt kapott a szekszár-
di Wosinsky Mór Megyei Múzeumba. Ismételten gratulálunk minden csapatnak!

A délután folyamán elsõként az óvódások Maci csoportjának "tûztáncát" láthat-
tuk, majd Szabó Dávidék zenéltek, énekeltek nekünk. Ezután a zombai néptáncos
gyerekek táncoltak Csiki Gyula vezetésével. Seres-Lakner Viktória és Seres Roland
lóval és fogattal érkezett. Tõlük a lovakról, a felszerszámozásukról hallhattunk igen
érdekes elõadást, majd lovagolhattak és fogatozhattak is, akiknek kedvük támadt
hozzá. A program bent folytatódott, ahol Kolep Ingrid és három pedagógus kollégá-
ja reneszánsz táncot mutatott be, majd sokunk örömére meg is tanítottak néhány
alaplépést nekünk. Az ezt követõ eredményhirdetés után Csákvári Károly felajánlá-
sa segítségével mézet kóstolhattak az érdeklõdõk miközben Tóth Ferenc a méhek
és a méz életünkben betöltött igen jelentõs szerepérõl beszélt. A paksi íjászok veze-
tõje szemléletes, érdekfeszítõ elõadásban ismertetett meg bennünket az íj, az íjászat
történetével, majd ki is próbálhattuk ezt az õsi fegyvert. Végül Kisteleki Gergely or-
szágosan ismert solymász és két társa tartott élménygazdag elõadást és bemutatót
(madárröptetést) az iskola udvarán.

Minden fellépõnek, közremûködõnek, segítõnknek köszönjük a részvételét, a tá-
mogatását!

A 2022-es Év értéke programsorozatunk október 7-én a két emlékhely (honfogla-
lás kori temetõ, templomos község) megkoszorúzásával zárult.

2023-ban az Év települési érté-
kének Pete Jánosné csuhéfonó
munkásságának és az általa meste-
rien mûvelt csuhéfonás mestersé-
gének a bemutatását választottuk.
Ennek keretében minden korosz-
tálynak lehetõsége lesz megismer-
ni és ki is próbálni ezt a népi mes-
terséget. A programban népfõisko-
lai elõadást, kukoricaföldi túrát,

bemutatókat (óvodában, isko-
lában) és szakkör indítását is
tervezzük gyerekek és felnõt-
tek részére. A programsoro-
zat egy kiállítással zárul majd
az õsz folyamán.

Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt jövõ évben is a
rendezvényeinkre!

Települési Értéktár Bizottság

A hónap költõje:

ILLYÉS GYULA
1902. nov. 02. – 1983. ápr. 15.

JÖN AZ ÕSZ

Jön az õsz, jönnek a nagy õszi alvások!
sûrû borzongások, hosszú ásítások,
melyektõl a szív is megleng, mint a levél -
Hályogos az ablak, finom párájára
szerelmese nevét irkálja a lányka
s ásít hozzá, hogy majd' beleomlik szegény.

Ásít jó anyja is; künn az istállóba'
a gazda is lova farára borulva.
Hátranéz a hû ló s ásit õ is egyet -
Ó, ez az unalom! - a beborult égre
harsogó ásítás, a barmok bõgése,
ahogyan egymásnak visszafelelgetnek.

Dél volt s már este van. Dõl a köd vastagon,
Csöpögnek az ágak. A nyálkás útakon
mint ingó kisértet, csusszanva tünedez
a vén levélhordó, - eloszlik a tájról,
bekapta, benyelte a tejhabú távol,
mely lomhán nyújtózva, szuszogva közeleg.

Álmos a költõ is, rímei botolnak,
a sor végén egymás karjába omolnak -
hullna velük õ is, hallgatja tünõdve
távoli muzsika ki-kifutó zaját,
ahogy nyitják, csukják a kocsma ajtaját
s egy lélekzet jókedv kicsap az esõbe.

Kiért sarat, fagyot nem kell immár tûrni,
ó, drága szerelmem, gyerünk lefeküdni,
nem a mi világunk, mi odaki most van!
Egymással, egymásban hív nyarat keresni,
most jó szerelemmel igazán szeretni,
félig itt a földön s félig már álomban.

Koszorúzás a honfoglalás 
kori temető emlékhelyénél
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Iskolai hírek – 2022. október

1956-ra emlékeztünk
„Ha én zászló volnék, mindig csak lobognék”

A nyolcadikosok mûsorával '56 hõseire, a 66 év-
vel ezelõtt történtekre emlékezett az iskola két
"covid-év" után újra a faluházban. Felkészítõjük
Kovácsné Sebestyén Beatrix osztályfõnök volt.
Az ünnepélyen vehették át oklevelüket a forrada-
lom tiszteletére szervezett futóversenyben élen
végzett tanulók.

A községházánál lévõ
emlékhelyen az ön-
kormányzat nevé-
ben Kajsza Béla al-
polgármester és Tol-
nai Lászlóné jegyzõ
koszorúzott.

Õszi futóverseny

Mint tudjuk: nem szégyen a futás, de hasznos. Fõként, ha ehhez hagyo-
mány társul. Iskolánk a tanév során õsszel és tavasszal, az aktuális nem-
zeti ünnepünkhöz kapcsolódóan rendezi meg a korcsoportonkénti meg-
mérettetést.

Október 23. tiszteletére ragyogó idõben futották le a kötelezõen elõ-
írt távot a tanulók, mely egyben az országos diáksportnaphoz is kap-
csolódott.

Mazsolákat avattunk…
Elsõseinket és szüleiket tettük próbára több évtizedes hagyományként azon a já-
tékos, sportos vetélkedõn, amelyen diáktársaik és nevelõik elõtt bizonyítaniuk
kellett. Bizonyítani, hogy joggal kiérdemelik immár az "iskolás" nevet.

A Mazsolaavató eskütétele után minden elsõs megérdemelten vehette át a 4.
osztály, a diákönkormányzat, az óvónõk ajándékát és az igazgatói emléklapot. Az
igazi meglepetés még csak ez után jött: megszólalt a zene és az elsõsöket utánoz-
va, közös táncra perdült az összes résztvevõ.

Állatok világnapja
Diákönkormányzatunk az Állatok Világnapja alkalmá-
ból ismét alkotói pályázatot hirdetett. A színes és öt-
letes pályamûvek alkotói jutalomban részesültek. Az
alkotásokból kiállítás
nyílt. Közülük három dí-
jazottunk: 

Balogh Krisztina,
Kuner Hanna és 
Szabó Emese 
alkotását tesszük 
közzé.

PETÕFI SZAVALÓVERSENY
SÁRSZENTLÕRINCEN

Szeptember 28-án, Sárszentlõrincen jár-
tunk, ahol a vendéglátók kitettek magukért.
A versenyzõk remek szavalatai után pazar
vendéglátásban részesültünk, majd a prog-
ram zenés mûsorral zárult. Iskolánkat há-
rom tanuló képviselte: (a képen balról-jobb-
ra) Lõrincz Emília, Varga Emília és Katz Dó-
ra, aki elnyerte a zsûri különdíját. Felkészí-
tõ tanára: Budaváriné Balogh Boglárka volt.

Szijártó József tagintézmény vezetõ
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ZÖLD HÍREK
Energiamegtakarításhoz tippek

Ha csak 1 fokkal alacsonyabbra állítjuk a termosztátot, már je-
lentõs megtakarítást érhetünk el. Éjszakára, vagy ha éppen
nem vagyunk otthon, érdemes még lejjebb venni a hõmérsék-
letet. Azt is átgondolhatjuk, hogy szükséges-e minden helyisé-
get folyamatosan fûtenünk, például a fürdõszobát elég lehet
csak a fürdés idejére felmelegíteni. Figyeljünk a helyes szellõz-
tetésre is.

Fontos felmérnünk, hogy elektromos berendezéseink
mennyit fogyasztanak. Fordítsunk kiemelt figyelmet a nagy-
fogyasztókra, mint pl. a bojler, egy régi fagyasztóláda, vagy
egy nagy TV. Érdemes átgondolnunk, hogy mi az, amire állan-
dóan szükségünk van – a hûtõládát télre akár ki is kapcsolhat-
juk.

Ellenõrizzük a hûtõ és a vízmelegítõ hõmérsékletét, alkal-
mazzuk a helyes beállítást (hûtõ: +5 °C, mélyhûtõ: -18 °C; boj-
ler: 50-60 °C). Takarítsuk le a tûzhelyet. Tisztítsuk ki a mosó-
gép szûrõjét, oldjuk le a vízkövet ecetes öblítéssel.

Áramfogyasztás csökkentése
● Ne hagyjuk a berendezéseket készenléti üzemmódban,

húzzuk ki õket, amikor nem használjuk. (töltõket is)
● Alkalmazzunk helyi világítást.
● Vízkõ mentesítsük a bojlert.
● Mossunk kevesebbet, alacsonyabb hõfokon.
● A szárítógépet csak akkor használjuk, ha feltétlenül

szükséges.
● Ha csak lehet, mellõzzük a vasalást.
Melegvíztakarékosság  
● Fürdés helyett zuhanyozzunk.
● Zárjuk el a csapot a szappanozás, samponozás idejére.
● Ne mosogassunk folyóvízben, ha lehet használjunk mo-

sogatógépet.
● Áztassuk be az erõsen szennyezett edényeket.
● Áztassuk be az erõsen szennyezett ruhákat is.

IDÕSEK KÖSZÖNTÉSE
Az Idõsek Világnapja alkalmából 2022. október 14-én Önkor-
mányzatunk bensõséges ünnepséggel köszöntötte idõs polgá-
rait a Faluházban, különös tekintettel azokat, akik ebben az év-
ben töltötték be 80-90-100. életévüket. Az ünnepi köszöntõt
és a vendégmûvészek által adott mûsort vendéglátás követte,
melyre minden jelenlévõt szeretettel vártak. 

HÍREK AZ ÓVODÁBÓL
Hagyományainkhoz híven, idén is megtartottuk a Mihály-napi
vásárt. Az óvodásokkal vásárba hívogatókkal, kikiáltókkal, éne-
kes játékokkal készültünk. A szülõk, a dolgozók és támogatóink
mindenféle finom süteménnyel, pereccel, pogácsával, kézzel
készített portékával kedveskedtek. A gyerekekkel már hetekkel
elõtte készítettük a vásárba a portékákat. Az idõjárás nem volt
elég kegyes hozzánk, ennek ellenére a vásár remek hangulatban
telt, szinte minden portéka gazdára talált.

A vásár után egy héttel pedig "Tök jó nap"-ot tartottunk, ahol hely-
ben sütött kürtõskaláccsal és sült tökkel vártuk látogatóinkat.

A két rendezvény bevételébõl mind a négy csoportba (bölcsi,
óvoda) a karácsonyfa alá kerül sok-sok meglepetés a gyerekek-
nek. Székely Aranka vezetõ óvónõ
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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

Decemberi elõzetes

December 15-17. - Karácsony-
váró ünnepségsorozat.

Részletek a decemberi Hírmon-
dóban és a kihelyezett plakáto-
kon találhatók majd.

IMPRESSZUM
Tengelici Hírmondó Kiadja: Tengelic Község Önkormányzata 

A kiadásért felel Gáncs István polgármester, szerkeszti: Bátainé Réti Márta.
A szerkesztőség címe: 7054 Tengelic, Rákóczi u. 11. • E-mail: tengelicpolghiv@t-online.hu. 

Tördelés: Árki Attila• Nyomtatás: Böcz Nyomda Kft. Szekszárd. Felelős vezető: Böcz Sándor. ISSN 2559-9232

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI
ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ

2022. október 25.
Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete 2022. ok-
tóber 25-én a közmeghallgatást követõen tartotta soron követ-
kezõ ülését.
A testület módosította az Önkormányzat Szervezeti és Mûködé-
si Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet, melynek so-
rán kiegészítette a rendelet 3. mellékletében felsorolt, az önkor-
mányzat alaptevékenységének kormányzati funkcióit két újabb
kormányzati funkcióval. Mindkettõ pályázati elszámoláshoz
szükséges.
A képviselõ-testület egyhangúan elfogadta Polgármester Úr be-
számolóját az önkormányzati társulásokban - TEIT, Paksi Több-
célú Kistérségi Társulás - végzett tevékenységérõl.
Tengelic Község Önkormányzata több önkormányzattal együtt
tulajdonosa Tolnán a 799/3 hrsz-ú használaton kívüli irodaépü-
letnek és udvarnak. Az ingatlan közös tulajdonjogának meg-
szüntetésérõl és az ingatlan értékesítésérõl hoztak határozatot
a képviselõk.
Az önkormányzat Helyi Esélyegyenlõségi Programjának felül-
vizsgálata 2022-ben volt esedékes. A felülvizsgálat kiterjedt ar-
ra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e, a lejárt határ-
idejû intézkedések teljesülésére, valamint a Program felülvizs-
gálata módszertani útmutatónak való megfelelõségére. A felül-
vizsgálat alapján a Programot a Képviselõ-testület módosította,
mely elsõsorban a helyzetelemzés aktualizálására terjedt ki.
A képviselõk arról is döntöttek, hogy a könyvtár nyitvatartási
idejének változása miatt a Könyvtárhasználati szabályzat módo-
sítását elfogadják.
Az energiaárak csökkentése céljából 2022. december 27-tõl
2022. december 30. napjáig a Polgármesteri Hivatalban igazga-
tási szünetet rendelt el a képviselõ-testület. Ennek megfelelõ-
en a Polgármesteri Hivatal a két ünnep között zárva tart.
A testületi ülés végén Polgármester Úr tájékoztatta a képvise-
lõket arról, hogy október 25-én megtörtént a "Tengelic-János-
major ivóvízminõség-javító program" elnevezésû projekt kere-
tén belül megvalósult beruházás mûszaki átadás-átvétele, vala-
mint arról, hogy a Takarékbank tengelici fiókja ugyan bezárt,
viszont a bankautomata egyelõre itt marad a településen.

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.

Kedves Gyerekek, kicsik 
és nagyobbacskák!

Az idén is meglátogat minket a Miku-
lás, aki december 6-án 17 órakor
szeretettel vár benneteket a Faluház
elõtt egy vidám találkozóra. Termé-
szetesen puttonya ezúttal is tele lesz
mindenféle finomsággal, meglepe-
téssel. Készüljetek alkalomhoz illõ
dalokkal és kedves versikékkel!
(Figyeljétek a plakátokat is!)

3T Civil Szervezet

A 3T Civil Szervezet szeretettel várja Önt és kedves család-
ját gyertyagyújtással egybekötött Adventi Alkalmaikra.
November 27-én 17 órakor a falu központjában található ad-
venti koszorúnál.
December 4-én 17 órakor a falu központjában található ad-
venti koszorúnál.
December 11-én 17 órakor a könyvtár olvasó termében.
December 18-án 17 órakor az evangélikus templomban.
Részletes program a plakátokon olvasható.

„Várunk a csendes
félhomályban, 
Valami csodás bal-
zsamot. 
Mely feledtet min-
dent, mindent, 
S meggyógyít min-
den bánatot…”

Ady Endre

ORVOSI
RENDELÕ

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
Kedd 08:00 – 10:00
Szerda 08:00 – 12:00
Csütörtök 08:00 – 12:00
Péntek 08:00 – 12:00

Tengelic-Szõlõhegy
2022.10.01-tõl rendelés csak
Tengelicen (miden rendelési
napon), elõzetes telefonos

bejelentkezéssel.

FOGORVOS

Tengelic, Rákóczi u. 8. 
Rendelési idõ:

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

egyeztetéssel
Tel: 06-20/398-4521

Csecsemõ tanácsadás
Király Erika védõnõ

Kedd 10:00 – 12:00
Idõpont egyeztetés szükséges. 

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 - 13:00
Kedd: 08:00 - 10:00
Szerda: 08:00 - 11:00
Csütörtök: 08:00 - 10:00
Péntek:        07:30 - 09:30

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.

***


