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Iskolai hírek – 2022. november

Szijártó József tagintézmény vezetõ

A Dohányzás – Alkohol – Drog – AIDS
szavak kezdõbetûibõl álló mozaikszóban
a szavak sorrendisége mutatja a fiatalok
legjellemzõbb próbálkozásait és a veszé-
lyeztetéssel érintettek számarányát is; az-
az elsõ helyen a dohányzás, azt követõen
az alkohol, a drog és az AIDS áll.

A veszélyek sorában egyre gyakoribb az
online zaklatás, a "cyberbullying" is, mely
az interneten keresztül kapott bántó, sér-
tõ, megalázó üzeneteket jelenti. Vitatha-
tatlan, hogy az iskolának e témában is egy-
re többet kell tennie a felvilágosítás és a
megelõzés terén.

Iskolánk tanulóinak a Paksi Rendõrka-

pitányság munkatársa, Bíró Ilona Mária
rendõr fõtörzsõrmester tart õsszel és ta-
vasszal foglalkozást, melynek célja, hogy a
gyermekek mindenkor felismerjék a ve-
szélyhelyzeteket, meg tudják különböztet-
ni a pozitív és negatív befolyásolásokat. 

Ki tudják számítani döntéseik, csele-
kedeteik következményét, eredményét.
Képesek legyenek ellenállni még a kor-
társaiktól érkezõ csábításnak, kínálás-
nak is, konfliktushelyzeteiket úgy oldják
meg, hogy abból kikerülve ne érezzék
vesztesnek magukat. A program fõ mon-
danivalója: tanuld meg A VESZÉLYHELY-
ZETET mindenkor FELISMERNI, a követ-
kezményeket jól átgondolva HELYESEN
DÖNTENI, ha kell ELUTASÍTANI a ne-
ked ártó dolgokat! De ha megtörtént
mindenképpen MONDD EL, és ha lehet,
próbáld meg legközelebb ELKERÜLNI
az ilyen helyzeteket!

Tovább folytatódik a D.A.D.A. program

A helyben lakó tanulók megszokott közlekedési eszköze a kerék-
pár, mely évszaktól függetlenül „ellepi” az iskolai parkolót.

Nem véletlen, hogy õsszel hagyományosan rendezett komp-
lex közlekedési, baleset-megelõzési projektünk is a gyalogos
közlekedés mellett a kerékpáros közlekedési ismeretekre fóku-
szál. A kerékpáros ügyességi pálya teljesítése, rendõri elõadás,
totó, puzzle, vetélkedõ keretében a KRESZ szabályainak megis-
merése, gyakorlása mellett a rendõrautókkal, a Luna járõrku-
tyával történõ megismerkedés tette érdekessé az október 26-ai
programot.

Az elsõ osztályosoknak ajándékként fényvisszaverõvel ellá-
tott hátizsákokat osztottak ki az elõadók. 

Köszönjük a Paksi Rendõrkapitányság munkatársainak (a
képen középen balról-jobbra): Szabó Zoltán zászlósnak,
Berkiné Tózer Erika alezredesnek, Bíró Ilona Mária fõtörzsõr-
mesternek, továbbá Budavári József polgárõrnek és Kiltau

András mezõõrnek a közremûködését. A programról bõveb-
ben itt olvashatnak: www.teol.hu/helyi-kek-hirek/2022/10/a-
megelozes-kerult-fokuszba-tengelicen.

Közlekedj okosan, balesetmentesen!

„Mi leszel, ha nagy leszel?”
A kérdésre adandó válaszok eldöntése a mindenkori nyolcadikos diákoknak
és szüleiknek lesz hamarosan megoldandó, kötelezõ „házi” feladata. Iskolánk
minden segítséget megad ehhez, kezdve az október eleji szülõknek szóló
igazgatói tájékoztatóval, a járási kormányhivatalok illetve a megyei iparka-
mara által szervezett programokon, a középiskolák hagyományos nyílt nap-
jain való részvételig bezárólag. 

Iskolánk október 28-án ismét megrendezte pályaorientációs napját. A
felsõs tanulók helyi vállalkozásokkal és a polgármesteri hivatalban folyó
munkával ismerkedhettek. A Homológia Zrt telephelyén tájékoztatást
kaptak az agrárágazat jelenérõl, jövõjérõl, a cég tevékenységérõl, de a leg-
nagyobb érdeklõdés – érthetõ módon – a mezõgazdasági gépóriások be-
mutatását kísérte. Az önkormányzat munkagépeinek kipróbálása fõként a
fiúkat, míg a fodrászati szakma elsõsorban a lányokat érdekelte.

Ezúton is köszönjük a Tengelici Polgármesteri Hivatalnak, a Homológia
Zrt, a Fitoten Kft munkatársainak, név szerint: Kulcsár Bálintnak, és Bor-
bély Adriennek a közremûködését.

Nemzetiségek és kultúrák hete
A hagyományosan novemberben megrendezett té-
mahét betekintést nyújtott a település múltjában
gyökerezõ nemzetiségek mellett, a magyarországi
nemzetiségek, a közeli és távolabbi népek kultúrá-
jába. Az órákon készült színvonalas tanulói produk-
tumokból az iskola folyosóján kiállítás nyílt, mely a
tanulók mellett az iskolába érkezõ szülõknek, láto-
gatóknak is számos érdekességgel szolgált. A projek-
tet a hét során tanult versekkel, táncokkal, dalokkal
zártuk. A mûsor végén a néptánc szakkörösök má-
sokat is megtáncoltattak, végül mindenkit zsíros ke-
nyérrel és teával vendégeltünk meg.

Bronzérmes siker Bátaszéken
Hosszú kényszerszünet után újra indultak az orszá-
gos diákolimpia versenyei. A tanév elsõ városkör-
nyéki döntõjén, alsósokból álló csapatunk szoros
versenyben 3. helyezést szerzett. Az eredmény érté-
két növeli, hogy többüknek ez volt élete elsõ intéz-
ményen kívüli megmérettetése, melyen képvisel-
hette iskolánkat. Felkészítõjük: Szekeres Andrea volt.
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EGY NAGY TALÁLKOZÁS
KÉT ÉRTÉKELÉSE

Novemberben messzire utazott Települési Értéktár Bizott-
ságunk egy meghívást követõen, egészen a fõvárosig, hogy
ismét közel kerülhessünk egy a Tengelic történetében
igen jelentõs helyet elfoglaló Csapó család ma is élõ leszár-
mazottaihoz, Csapó Ilonához és Csapó Gáborhoz, dr. Csa-
pó György, egykori tengelici nagybirtokos két gyermeké-
hez.

Alig néhány percnyi beszélgetés után úgy éreztük,
mintha ott folytatnánk, ahol Tengelic történetét kutató
elõdeink és a Csapó Gyurka bácsiék abbahagyták. Meg-
volt a közös múlt és a közös jövõbe vetett hit mindannyi-
unkban, akik jelenvoltunk ezen a találkozón. Megvolt a
közös hang, ahogy mondani szokták, egymásra hango-
lódtunk, így lett kerek egész és igen kivételes alkalom:
hallgattuk a Csapó "gyerekek" és hozzátartozóik emléke-
zéseit, kézbe vehettük, lapozgathattuk, megnézhettük az
emlékeket, mi pedig megoszthattuk mindazt, amit tenge-
liciként megõriztünk magunkban és felkutattunk a Csa-
pó családról. 

A viszontlátás reményében és biztos tudatában kö-
szöntünk el egymástól: "Márciusban a Csapó sírkertben
tartandó megemlékezésünkön találkozunk!"

Települési Értéktár Bizottság

***
Nagy örömünkre szolgált, hogy hosszú idõ után ismét si-
került kapcsolatba kerülnünk Tengeliccel, tengeliciekkel.
Édesapámmal a '80-as évek második felében, és a 90-es
években többször is jártunk Tengelicen a helyiek, vagy a
palánki Csapó Dániel szakközépiskola meghívásainak ele-
get téve. Édesapám közel 20 évvel ezelõtti halála után a
kapcsolat megszakadt. Néhány héttel ezelõtt Farkas Zsu-
zsanna, a tengelici Települési Értéktár Bizottság vezetõje
vette fel ismét velünk a kapcsolatot, abból az alkalomból,
hogy családunkat meghívják a március 15-én, a Csapó sír-
kertben tartandó megemlékezésre. Természetesen nagy
örömmel fogadtuk a meghívást. 

Az alkalmat megragadva budapesti otthonunkban ta-
lálkoztunk az értéktár képviselõivel, ahol nagyon kelle-
mes beszélgetést folytattunk, felelevenítve a régmúlt, csa-
ládunkkal kapcsolatos tengelici eseményeit. Számos, ed-
dig ismeretlen információt és dokumentumot osztot-
tunk meg egymással. 

Reméljük a kapcsolat a továbbiakban sem fog megsza-
kadni, és örömteli várakozással tekintünk a márciusi ta-
lálkozó elé. 

Csapó Gábor 

Felhívás
Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete javaslattéte-
li felhívást tesz közzé "Tengelic Községért" kitüntetõ cím 2023. évi
adományozására. A cím adományozására javaslatot tehetnek a kép-
viselõ-testület tagjai, a községben mûködõ társadalmi szerveze-
tek, egyesületek, közösségek, gazdasági szervezetek, bármely ten-
gelici lakos.

"Tengelic Községért" kitüntetõ cím adományozható azon sze-
mélyeknek, szervezeteknek, akik a község fejlesztésében az
egészségügyi, kulturális, mûvészeti, oktatási, sport és társadalmi,
gazdasági életében, annak bármely ágában kiemelkedõen hasz-
nos, megbecsülést kiváltó tevékenységet végeztek és ennek ré-
vén a község értékét növelõ maradandó eredményeket értek el.

A kitüntetõ cím posztumusz elismerésként is adományozható,
amennyiben az elismerésre érdemes személy a kitüntetõ cím ala-
pítása óta eltelt idõszakban hunyt el. Különösen indokolt esetben
a képviselõ-testület ezen szabály mellõzésével is hozhat döntést
a posztumusz cím odaítélésérõl.

Az írásba foglalt javaslatokat 2023. január 31. napjáig kell a
Képviselõ-testületnek címezve a Polgármesterhez benyújtani.

A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell a személy (szerve-
zet) adatain kívül a személynek (szervezetnek) a javaslat alapjául
szolgáló tevékenységének bemutatását.

Az elõkészítés és döntés során csak a kezdeményezésre megje-
lölt határidõig beérkezett és az ismertetett feltételeknek megfele-
lõ javaslatok vehetõk figyelembe. A Képviselõ-testület a 2023.
február havi ülésén dönt a kitüntetõ cím odaítélésérõl.

Gáncs István polgármester

Dr. Csapó György                                A találkozó

ZÖLD HÍREK
Papírhulladék csökkentése az ünnepek alatt

Decemberben a fejenkénti átlagos havi papírfogyasztásunk 10-
15%-kal is nõhet, a felfokozott ünnepi vásárlási láz miatt. 

A termékek védõcsomagolása már így is rengeteg kidobásra
ítélt papírt jelent, de ha ehhez hozzáadjuk, hogy mindezeket
még díszcsomagoló papírba, ajándék tasakokba, dobozokba
rejtjük, akkor könnyû belátni, hogy miért termelünk decem-
berben több papírhulladékot, mint az év más hónapjaiban. 

A papírgyártás fenntartható, ugyanakkor igen energia- és víz-
igényes iparág, ezért nagyon fontos egész évben, és kiemelten
karácsonykor odafigyelni a papírfogyasztásunk csökkentésére
és a szelektív gyûjtésre.

Tudatos vásárlói döntésekkel, odafigyeléssel jelentõsen csök-
kenteni tudjuk a környezeti terhelést anélkül, hogy az ünnepi
örömökrõl le kellene mondanunk. 

 Az elõre, többszörösen becsomagolt árúk, élelmiszerek he-
lyett vásároljunk piacon, válasszuk az újrapapírból készült,
vagy abban tárolt termékeket, kerüljük azokat, amelyeket
csak egyszer használunk és már mennek is a szemetesbe.

 Ha már egyszer megvettük a papírt, akár védõcsomagolás-
ként is, igyekezzünk azt többször használni! 

 Amennyiben nem tudjuk újra felhasználni a papírhulladé-
kot, akkor se a vegyes, kommunális szemétbe dobjuk, ha-
nem a szelektív gyûjtõbe.

A hónap költõje:

VÖRÖSMARTY MIHÁLY
1800. dec. 01. - 1855. nov. 19. 

A GUTTENBERG-ALBUMBA
Majd ha kifárad az éj s hazug álmok papjai szûnnek
S a kitörõ napfény nem terem áltudományt;
Majd ha kihull a kard az erõszak durva kezébõl
S a szent béke korát nem cudarítja gyilok;
Majd ha baromból s ördögbõl a népzsaroló dús
S a nyomorú pórnép emberiségre javúl;
Majd ha világosság terjed ki keletre nyugatról
És áldozni tudó szív nemesíti az észt;

Majd ha tanácsot tart a föld népsége magával
És eget ostromló hangokon összekiált,
S a zajból egy szó válik ki dörögve: "igazság!"
S e rég várt követét végre leküldi az ég:
Az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez
Méltó emlékjelt akkoron ád a világ.
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PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ

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

NYITVA TTARTÁS

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) 

Energia-ttakarékossági ookok
végett aa FFaluház nnormál
mûködése iideiglenesen

szünetel!

Elérhetõségek:
Pámer Ildikó

06-30/9964130.
E-mail:

tengelicifaluhaz@freemail.hu

facebook.com/faluhaztengelic

Decemberi program
december 15-17. - Karácsony-
váró ünnepségsorozat.
Részletek az 1. oldalon találha-
tók.
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI
ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ

2022. november 29.
Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete megtar-
totta soron következõ ülését 2022. november 29-én, melyen
8 napirendi pontot tárgyaltak.
A képviselõk meghallgatták és elfogadták a Paksi Hivatásos
Tûzoltó-parancsnokság tájékoztatóját a mûködési terület tûz-
védelmi helyzetérõl. 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény
ismét lehetõséget biztosít az önkormányzatok számára, hogy
rendeletben szabályozzák az avar- és kerti hulladék égetését.
Ennek alapján a testület megtárgyalta és egyetértett azzal,
hogy az avar-és kerti hulladék égetésére Tengelicen ismét le-
gyen lehetõség a tavasszal március és április hónapban, vala-
mint õsszel, szeptember és október hónapban. Erre tekintet-
tel - a véleményeztetési eljárás lezárását követõen - módosíta-
ni kívánja a képviselõ-testület a köztisztaság védelmérõl és a
települési hulladék kezelésével kapcsolatos kötelezõ helyi köz-
szolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet. A módosítás
elfogadására várhatóan 2023 év elején kerül sor.
A nyersanyag árak és a rezsi költségek folyamatos emelkedé-
se miatt szükséges az étkezési térítési díjak emelése 2023. ja-
nuár 1. napjától, így a képviselõ-testület egyhangúlag elfogad-
ta a Polgármesteri Hivatal fenntartásában lévõ konyha által
biztosított étkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló
önkormányzati rendelet módosítását. Az intézményi térítési
díjak emelkedése átlagosan 28 %-os s 2023.január l. napjától
az alábbiak szerint alakul (bruttó összeg):

- szociális étkeztetés: 1 314.- Ft
- bölcsõdei étkezés: 768.- Ft/nap
- óvodai étkeztetés: 870.- Ft/nap
- iskolai étkeztetés: 1 067.- Ft/nap
- vendégétkeztetés: 1 690.- Ft.

Elfogadásra került az önkormányzat 2022. évi I-III. negyedéves
gazdálkodásáról szóló tájékoztató. 2022. szeptember 30-ig a
bevételek idõarányos teljesülése 90 %-os, aminek egyik oka a
helyi adók 190 %-os teljesítése. A kiadások teljesítési aránya
75 %-os.
A testület felülvizsgálta a helyi adórendeletet és a temetõi szol-
gáltatási díjakat és úgy döntött, hogy 2023-ban nem módosít-
ja a helyi adók mértékét és a temetõi díjakat sem. 
Elfogadták a képviselõk a térítésmentesen az állam által az ön-
kormányzat tulajdonába adott 2 földút (01350/1 hrsz-ú és
01367/3 hrsz-ú) hasznosításáról szóló beszámolót. 
A településképi véleményezési ügyekkel kapcsolatos szakmai
feladatok és a településrendezési terv készítésével kapcsola-
tos szakmai felügyelet ellátására az önkormányzat ismét meg-
bízási szerzõdést köt 2023-ra Béres Gábor településmérnök-
kel 450.000.- Ft megbízási díjért. 
A napirendi pontok megtárgyalása után Polgármester úr tájé-
koztatta a testületi tagokat, hogy a Magyar Posta tájékoztató-
ja szerint Tengelicen 2023. január 1-jétõl a posta nyitva tartá-
sa napi szinten az alábbiak szerint alakul: 8.00-11.30 és 12.30-
16.00 óra.

Az egyes elõterjesztéseket és határozatokat megtekinthetik a
település 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.

ORVOSI
RENDELÕ

CSALÁDORVOS
Drr. DDömmötörr ZZitaa

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

bejelentkezéssel.

FOGORVOS
Tengelic, Rákóczi u. 8. 

Rendelési idõ:
kedd: 114:00-116:00 óóra
Csak elõzetes idõpont 

egyeztetéssel
Tel: 006-220/398-44521

Csecsemõ ttanácsadás
Kirrály EErrikaa vvéddõnnõ

Kedd 10:00 –– 112:00
Idõpont egyeztetés szükséges. 

Iskolaorvosi rrendelés
Nincs

Belgyógyászati sszakrendelés
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 ttartás: 

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, TTolnai uu. 22. ssz.

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.

***

A hónap költõje:

VÖRÖSMARTY
 MIHÁLY

Jóslat

A verseny nyilt, a nemzet
él,
Ha egy jobb tagja sem
henyél,
Jut ember és kéz, munka,
vér;
Mi volna az, mit el nem ér?
S legyen dicsõbb,
Ki tettre fõbb.
Mert még neked virulnod
kell, o hon,
Ragyogva hírben büszkén,
szabadon.


