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„Tengelic Községért” kitüntetõ cím ❖ Vendégek Szõlõsgyuláról ❖ TeSzedd ❖ Pöttöm Klub

„TENGELIC KÖZSÉGÉRT”
kitüntetõ cím
A 2016. évi megtisztelõ címet a március 15-i ünnepség keretein belül Kajsza Béla alpolgármester adta
át Dr. Stallenberger Péternének. Õ vehette át férje,
Dr. Stallenberger Péter nevében is a kitüntetést, aki
postumus részesült ezen megtiszteltetésben.

Iskolánk nevelõtestülete és
Szülõi Munkaközössége nevében
szeretettel meghívjuk a
2016. április 23-án, szombaton, 20 órai kezdettel, a Petõfi Sándor Faluházban rendezendõ

SZÜLÕK-NEVELÕK
JÓTÉKONYSÁGI BATYUS BÁLJÁRA
A rendezvény elsõ részében mûsorral kedveskedünk a résztvevõknek.
Belépõjegy, támogatói jegy és tombola elõvételben vásárolható az iskola gondnokságán,
az óvodában és a Coop-boltban.
Belépõjegy: 1500 Ft. Támogatói jegy: 1000 Ft.
Tombola 200 Ft, melyhez felajánlásokat is
örömmel elfogadunk.
A batyus báli jelleg miatt az asztaltársaságok
elõzetes egyeztetés szerint szervezõdnek.
A zenérõl és a jó hangulatról a TIBSA BAND
gondoskodik.
Töltsünk együtt egy örömteli estét!

VENDÉGEK SZÕLÕSGYULÁRÓL
2016. március 21-23. között láthattuk vendégül a kárpátaljai Szõlõsgyula 5 fõs küldöttségét, hogy az elõzõ évben kezdõdött kapcsolatot elmélyítsük. A két település képviselõi elõször 2015. júniusában Szõlõsgyulán találkoztak, amikor Tengelic Község Önkormányzata átadta azt a pénzadományt, melyet lakosaink adtak
össze, hogy a háború sújtotta Ukrajnában élõ nemzettársaink életét egy kicsit megkönnyítsük. A második találkozásra 2015. decemberében került sor, ekkor 220 kisgyermek karácsonyát tettük boldogabbá Mikulás csomagjainkkal. Ezen alkalmakkor merült fel a testvér település kapcsolat hivatalossá tétele is, valamint az a gondolata, hogy 14 szõlõsgyulai iskolás Tengelicen töltse nyári vakációjának egy részét. A jelen találkozás során ezen tervek megvalósításának kidolgozása volt a fõ cél, valamint, hogy
vendégeink megismerjék településünket. A Sápi Sándor polgármester vezette küldöttség – melynek tagjai Laskoti Zoltán refor-

mátus lelkész, Roszpopa Katalin iskolaigazgató, Molnár
Gyöngyi tanár és Oroszi
András képviselõ voltak megismerkedhetett közintézményeinkkel, felkeresték
iskolánkat és óvodánkat,
majd részt vettek az aznapi
testületi ülés egy részén is. A
nap a tiszteletükre adott vacsorával ért véget a Faluházban, sok beszélgetéssel, és
tervezgetéssel a jövõt illetõen.
BRM
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ISKOLAI HÍREK - 2016. MÁRCIUS
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS – 1848. MÁRCIUS 15.
A Kokárda
Március 15-én minden megemlékezõ kokárdát tûz a ruhájára. Ez a hagyomány a francia forradalom nyomán
keletkezett, de a magyar szabadságharcosok viseltek
elõször nemzeti színû szalagot.
Hagyományainkhoz híven az iskola elõtti emlékparkban nagycsoportos óvodásaink mûsorával kezdõdött az ünnepély, akik versekkel és dalokkal emlékeztek meg 1848 hõseirõl.
Az emlékligetbeli koszorúzás után a faluházban folytatódott a
megemlékezés. Iskolánk 6. osztályos tanulói Szabó Anett Laura
osztályfõnök vezetésével egy igazán szívhez szóló mûsorral ajándékoztak meg minden jelenlévõt. Farkas Zsuzsanna kórusvezetõ,
Szabó József és Szabó Dávid szakkörvezetõk tanítványainak produkcióit pedig lelkes taps fogadta. Az elõadások után került sor a
„Tengelic Községért” kitüntetõ cím átadására.

Újabb sportsikerek

Foci

Kézilabda

Az Újévi kupán (Fadd) a tengelici III. korcsoportos fiú
focistáink vehettek részt január 30-án. A meghívásos
tornán 6 csapat küzdött egymással. Ellenfeleik szinte
egytõl-egyig rendszeresen egyesületben készülnek. Ennek ellenére tanulóink férfias küzdelemben az elõkelõ 4. helyezést érték el.

Megyei kézilabda döntõn vett részt a III. korcsoportos Zomba-Tengelic közös csapat Simontornyán március 10-én. Várakozásokon felül teljesítve a második helyen végeztek. A döntõn olyan nagy kézilabdás múlttal rendelkezõ általános iskolák is részt vettek, mint a simontornyai, vagy a hõgyészi. A csapat felkészítõje: Szabadi Tamás kollégánk volt.

A csapat tagjai: Szántó Attila, Major Zalán, Hábel Gábor, Meszlényi Adrián, Kosztics
Dávid, Molnár Máté, Nagy József, Séta Máté, Wenhardt Ákos, Herczeg Gábor

Iskolakóstoló
Az iskolai életet kóstolgatták az óvodás nagycsoportosok a
hagyományos nyílt napon, ahol szüleikkel együtt az elsõ és
negyedik osztály óráin vehettek részt. Elõzetesen a
szülõknek Szijártó József tagiskola vezetõ tartott intézményi
tájékoztatót.

Budaváriné Balogh Boglárka hírfelelõs
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POLGÁRÕRÖK KÖRNYEZETÜNK
TISZTASÁGÁÉRT
Idén már hatodik alkalommal rendezik meg Magyarország legnagyobb önkéntes mozgalmának újabb akcióját: közösen megtisztítani szûkebb-tágabb környezetünket.
Az országos akciót megelõzve a Tengelici Polgárõr Egyesület
2016. március 24-én tett eleget a felhívásnak – mondván: még mielõtt az útszéli gaz elrejti a szemetet – és 12 polgárõr aktivistával
megtisztították Tengelic közterületeit és a bekötõutak szélét. Köztük volt az a 2 ifjú polgárõr is, akik így nem csak az önkéntes munkát gyakorolhatták, de bepillantást nyerhettek egy település polgárõreinek életébe és feladataiba is.
Sajnálatos módon a takarítási akció ezúttal sem volt hiábavaló,
a nemtörõdöm szemetelés ezúttal is „bõ termést” hozott és töltötte meg a zsákokat.
Polgárõreink tehát már megtették a magukét. Most azokon van
a sor – civil szervezetek és magánszemélyek egyaránt -, akik szintén szeretnének tenni a tiszta Magyarországért. Jelentkezzenek az
országos akcióra, a hétköznapokon pedig éljenek szemetelésmentesen, és vigyázzanak környezetükre!

„Az e lso” évek ö rökké t artanak!”
Ma már nem elég, ha a gyerek kínkeservvel elvégez valamilyen iskolát. Jó szakma kell a kezébe, és
amit tanult jól is kell csinálnia. Kedvvel és odaadással, mert csak így lehet a legjobb. A jól fizetõ
munkahelyekre ugyanis a legjobbakat veszik fel.
A többieknek jut az alkalmi meló, már amikor jut.
Hány szülõ mondja, hogy õ hiába beszél a
gyerekének, ha az nem akar tanulni. Rossz hírem van annak a szülõnek, aki az iskolás gyermekét akarja a tanulásra rábeszélni: ELKÉSETT!
0-6 éves korig, különösen az elsõ három életévben van leginkább lehetõségünk arra, hogy a gyermekünkben kifejlesszük az
együttmûködési képességet, a szociális készségeket, a tanulás és
tudás képességét és vágyát. A szellemi, szociális és érzelmi készségek ebben az idõszakban alapvetõen kialakulnak és a késõbbiekben mindezt csak részlegesen és nagy erõfeszítések árán lehet
csak pótolni. Errõl írt egy tanulmányt Herczog Mária nemzetközileg elismert szociológus is melynek bevezetõ mondata: „Az elsõ
évek örökké tartanak!”.

Sokan hordják kicsi gyermeküket olyan külön foglalkozásokra,
amik a jövõbeni tanulási képességeket fejlesztik, de nincs mindenkinek lehetõsége erre. Többnyire, akik nem engedhetik meg maguknak ezeket a foglalkozásokat, azoknak lenne erre a legnagyobb
szükségük. Ezt a problémát hivatott megoldani az önkormányzat a
„Pöttöm klub” programmal. A faluházban kapott helyet egy játszószoba, ami fejlesztõjátékokkal lett felszerelve. Itt mûködik a kisgyermekes anyák által szabadon látogatott régóta meglévõ Totyogó klub és itt kezdett komoly munkába a Pöttöm klub. Ez utóbbit
egyszerre mindig csak egy anya látogatja 3 év alatti csemetéjével.
Anya és gyermeke játékát foglalkozásvezetõ irányítja. Játék közben észre sem lehet venni, hogy milyen komoly munka folyik itt
valójában. Ezt a programot sok szakember hozta létre. A munkában részt vesz gyógypedagógus, fejlesztõpedagógus, családsegítõ,
védõnõ, óvodapedagógus, foglalkozásvezetõ stb. Reméljük sikerül
hozzájárulni ahhoz, hogy a gyermekek motiváltak legyenek a tanulásra, képességeiket a lehetõ legnagyobb mértékben ki tudják
használni!
Szécsényiné Dóka Emõke igazgatási ügyintézõ

Hírek a tengelici evangélikus gyülekezet háza tájáról
A böjti alkalmakból sok áldást merítve érkeztünk meg a húsvét idõszakába. Március 6-án szép délutánt töltött el a tengelici, pusztahencsei és
kölesdi hívekbõl álló gyülekezet a világimanapon, ahol énekkel és imádságokkal fordultunk Istenünk felé. Áldott, gondolatébresztõ volt március 18-án a böjti keresztút is, ahol budapesti vendégeink igemeditációval és Völgyessy Szomor Fanni énekeivel vezettek bennünket végig a
nagyhét eseményein.
A húsvéti szünetben ismét gyerekzsivajtól volt hangos a parókia
épülete és udvara. Gyerekklubra gyûltek össze a hittanos és érdeklõdõ
lurkók. Nem maradhatott el a játék, éneklés, bibliai történet, barkácsolás sem.
Ahogy melegszik az idõ, úgy gondolunk egyre többet a nyárra, a
szünidõre is. Már készülünk a július 18-19-20-án délelõtt tartandó Ovis
napokra, a Csillagszem táborra, ahova három éves kortól várjuk a jelentkezõket. Részvételi díj a három délelõttre 3000 forint.
A Szivárvány Gyerekhét idén július 25-29-ig lesz. Itt az iskoláskorúak vehetnek részt változatos, kreatív, színes programokon. Régi és új

táborozókat egyaránt szeretettel várunk. Részvételi díj 10 000 forint,
jelentkezési határidõ mindkét táborra június 30.
Isten áldása legyen minden olvasónk életén!
Füller Tímea

Nagy sikerrel zárult
ESKÜVO”I
FÉNYKÉPEK”

a „TENGELICI

címû kiállítás, melyet 2016. március
4-tõl 24-ig láthatott a közönség. A kiállítás anyagának gyûjtésekor mintegy 150 fotó érkezett, melyekre a
vendégkönyv és a látogatottság tanúsága szerint rengetegen voltak kíváncsiak. A nagy sikerre való tekintettel jövõre ismét lesz esküvõi fénykép kiállítás, és természetesen akkor is számítunk Önökre. Várjuk tehát az életük egyik legszebb pillanatának képi dokumentumait!
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ORVOSI
RENDELÕ
CSALÁDORVOS
Drr. Döm
mötörr Zita
a

Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284
7054 Tengelic
Rákóczi u. 8.
Rendelési idõ:
Tengelic
Hétfõ
08:30 – 12:30
Ezen belül gyermekrendelés
08:30 – 10:00
Kedd
12:00 – 16:00
Szerda - gyermekrendelés
08:30 – 10:30
Csütörtök
08:30 – 11:30
Péntek
08:30 – 12:30
Tengelic-SSzõlõhegy
Szerda
11:30 – 14:30

FOGORVOS
Április 12-ttõl a fogorvosi ellátást Bernádné dr.
Fülöp Eszter látja el heti
két alkalommal a Rákóczi u. 8. szám alatti rendelõben.
kedd:
12:30-117:30
csütörtök: 8:00-113:00
Csecsemõ tanácsadás
Kedd 08:00 – 10:00
Iskolaorvosi rendelés
Csütörtök
11:00 - 12.00
Belgyógyászati szakrendelés
Szerda
10:00 - 12:00
Házigondozó
Dóczy Mária: 06-20/251-1010

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.
(evangélikus parókia)
Nyitva tartás:
Hétfõ:
08:30 - 13:00
Kedd:
12:00 - 16:00
Szerda:
08:30 - 11:00
Cütörtök:
08:30 - 12:00
Péntek:
08:30 - 13:00
Ügyelet
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)

IMPRESSZUM

K ÉPVISELÕ-TESTÜLETI

ÜLÉS

ÖSSZEFOGLALÓ
A képviselõ-testület a 2016. március 22-i rendes ülésén két önkormányzati rendeletet és 15 határozatot fogadott el.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének ötödik, egyben
utolsó módosításával a költségvetés bevételi és kiadási fõösszege 59.906 e Ft-tal emelkedett, mely elsõsorban a nem tervezett
bevételek teljesülésének köszönhetõ.
Módosító javaslat elfogadása mellett döntés született egy új étkezési térítési díjakat szabályozó önkormányzati rendelet hatályba lépésérõl. Az új rendelet alapján 2016. április l-jétõl az önkormányzat konyhájáról étkezõk térítési díjai az alábbiak szerint emelkednek:
– szociális étkeztetés 490.- Ft-ról 530.- Ft-ra,
– alkalmazotti és vendégétkeztetés 710.- Ft-ról 750.- Ft-ra,
– óvodai gyermekétkeztetés 394.- Ft-ról 445.- Ft-ra,
– iskolai gyermekétkeztetés 502.- Ft-ról 575.- Ft-ra.
Azon gyermekek részére, akik nem jogosultak normatív kedvezményre, az önkormányzat 13 % térítési díj kedvezményt biztosít.
A térítési díj emelésének indoka az volt, hogy már három éve
változatlanok voltak a díjak, holott a nyersanyagok ára emelkedett, és az új táplálkozás-egészségügyi elõírások miatt több zöldségfélét, tejterméket és több teljes kiõrlésû élelmiszert kell biztosítani a közétkeztetésben.
A testület elfogadta a civil szervezeteknek nyújtott 2015. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló beszámolót.
Ugyanakkor döntött a 2016. évi támogatásokról is. Ennek értelmében a civil szervezetek összesen 3.410.000.- Ft önkormányzati támogatásban részesülnek 2016-ban, mely támogatásokat
mûködésre, rendezvények szervezésére, gépkocsi költségekre
használhatnak fel.
Elfogadásra került az önkormányzat 2016. évre vonatkozó nemleges közbeszerzési terve, melyet az év során felmerülõ közbeszerzési eljárás megindítása esetén módosítani szükséges.
Meghatározták a testületi tagok a Mézeskalács Óvodába a
2016/2017-es nevelési évre történõ beiratkozás idõpontját, mely szerint 2016. április 26-28-ig naponta, 8.00-16.00
óráig lehet a leendõ ovisokat beíratni az intézménybe.
Az egyebek napirendi pontban két helyiség használati megállapodásról született döntés. Elõször a Tengelic-Szõlõhegyért
Egyesület megállapodását hosszabbították meg a képviselõk
egy évvel, majd az újonnan alakuló Tengelici Borostyán Nyugdíjas Egyesület kérelmére, egy év idõtartamra ingyenes helyiséghasználati megállapodást kötött az önkormányzat az egyesülettel a Faluház közösségi termére vonatkozóan.
Szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodást hagyott jóvá a testület, mely beruházással Szõlõhegy
szennyvíz kezelését oldanánk meg pályázati támogatásból.
Tulajdonosi és közterület kezelési hozzájárulást adott ki a képviselõ-testület a Felsõtengelicen megvalósuló 22 ingatlant érintõ villamos hálózat felújítása tárgyában.
Elfogadta a testület a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását és elviekben támogatja egy
Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozását is a megszûnt
Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás utódjaként.
Új mezõõri pályázat kiírását is támogatták a képviselõk, tekintettel arra, hogy az elõzõ pályázatra nem volt jelentkezõ. A
pályázat benyújtásának határideje 2016. április 15. A pályázati kiírás megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban és a tengelici honlapon is.
A képviselõ-testületi ülés végén bemutatkozott az ukrajnai Szõlõsgyula településrõl érkezett 5 fõs delegáció, akiket az önkormányzat a testületi ülés után a Faluházban vendégül látott.

PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ
7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650
NYITVA TARTÁS
Hétfõ
14:00 - 20:00
Kedd
14:00 - 1 9:00
Szerda
9:00 - 19:00
Csütörtök
10:00 - 12:00
13:00 - 20:00
Péntek
13:00 - 21:00
Szombat
14:00 - 19:00
Vasárnap
14:00 - 15:00
Elérhetõségek:
Pámer Ildikó
06-30/9964130.
E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu
facebook.com/faluhaztengelic
A teleszoba vasárnap
kivételével 14:00 - 18:00 óra
között látogatható.
Rendszeres programok
minden csütörtök 17 óra:
Horgolókör
minden péntek 16 óra:
Gyerekfoglalkozás
minden péntek 18 óra: Ultiparti

Áprilisi programok:
április 09. - 11 óra: Zöldút túra
április 11. - 17 óra: Költészet napi
versfelolvasó est
április 16. - 18 óra: Kabaré est - a
Bölcskei Amatõr Színjátszó Egyesület vendégjátéka
április 30. - 9 óra: Majális a Faluház udvarán.
valamint

Fekete Annamária és
a népdalkör szervezésében
április 15. – 17 óra: „Magyarországon élõ szerb nemzet” elõadás és táncház. Elõadó: Szokics
Ránkó
Fellépõ vendég: Dukati Szerb
Néptánccsoport

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás

Tolnai Lászlóné jegyzõ

Tengelici Hírmondó
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