2016. augusztus

TARTALOMBÓL:

Medinai Mûvészeti Napok ❖ Szõlõsgyulai gyerekek vakációja ❖ Iskolai hírek

VII. MEDINAI MÛVÉSZETI
NAPOK
2016. AUGUSZTUS 24. – 27.
2016. 08. 24. (szerda)
17:00

Ünnepi testületi ülés
a Missió kórus közremûködésével

2016.08.25. (csütörtök)
19:30
21:00

Tengelic Község Önkormányzata szervezésében
Tátrai Tibor és Szûcs Antal Gábor Latin Duó
Lézer show
Helyszín: Tengelic – Csapó Kastély

2016.08.26. (péntek)
14:00
20:00
22:00

Pincesori mulatság
(13:00 órától regisztráció, részvételi díj 2500 Ft/fõ
CSÍK ZENEKAR (Medina, nagyszínpad)
Berúgókar koncert

2016.08.27. (szombat)
9:00 – 13:00
11:00
15:00

15:00
18:00
20:00
22:00

Gyerekprogramok
(vetélkedõk, ugráló vár, habparti, kézmûves foglalkozás)
Kolompos együttes gyermekkoncertje
Helyi értékeink bemutatkozása
(Gitár szakkör, Citera szakkör, Missió kórus, Nyugdíjasok,
Medinai Dukátok szerb táncegyüttes,
Kovács Fanni hastánc bemutatója)
Bemutató az Európai Unió jegyében
(vetélkedõk, játékok gyerekeknek, felnõtteknek)
SebtibenD koncert
Tárkány Mûvek koncert
„Negyvenkedõ” – Siklósi Krisztián jubileumi koncertje

A KONCERTEKRE A BELÉPÕDÍJ A HELYSZÍNEN 1500.- Ft/FÕ, ELÕVÉTELBEN
1000.- Ft/FÕ. TENGELICEN A JEGYEK ELÕVÉTELBEN A FALUHÁZBAN
VÁSÁROLHATÓK MEG 2016. AUGUSZTUS 1-TÕL, NYITVATARTÁSI IDÕBEN.

Tengelic

2016. augusztus, 2. oldal

”LO
”SGYULAI GYEREKEK VAKÁCIÓJA TENGELICEN
SZO
2016.07.04. – 08.
Az alakuló testvér-települési kapcsolat jegyében 2016. július 04 és 08. között 13 kisgyermek (12 és 15 évesek) és 3 kísérõjük a kárpátaljai Szõlõsgyuláról töltötte programokban gazdag vakációját Tengelicen. A tábort Tengelic Község Önkormányzata szervezte, a programokról a Faluházban Pámer Ildikó mûvelõdésszervezõ és segítõi gondoskodtak. A barátkozás és a családias hangulat érdekében a gyermekek és kísérõik befogadó családoknál kerültek elszállásolásra. Hogy miként zajlott ez a mozgalmas, vidám, ismerkedõs közös nyaralás, arról a képek és a nyilatkozatok
adnak ízelítõt a teljesség igénye nélkül.
Pámer család: A mindannyiunknak felejthetetlen
élményt jelentõ tábor után is mindennap eszünkbe
jutnak és szeretettel emlegetjük vendégeinket.
Zsendely Evelin 12 éves: Jól éreztem magam, a
honvágyam is csak 1 napig tartott. A fürdés tetszett
a legjobban, a batikolást meg még soha nem csináltam elõtte. A tengelici Bianka és Virág barátaim lettek, Ildikó nénit nagyon megszerettem. Jövök jövõre is.
Tankóczi Alekszandra 12 éves: Szuperül élveztem mindent! Új barátaim lettek, Bianka, Lilla és Fanni, meg sokan még. Jó szórakozás volt a kézmûvesség is, de a strandolás, a pezsgõfürdõzés, a csúszda
mindennél jobb volt. Ildikó néni nagyon kedves volt
mindenkivel, de minden felnõtt barátságos volt velünk.
Tóthné Csapó Sára: A „minden csodálatos volt”-ból
azt emelném ki amikor utolsó este a még szinte vizes pólókat, (amiket a strand elõtt kutyafuttában
megkötöztek, távollétükben megfestettünk, hazaérkezéskor csillogó szemmel bontották a madzagot, és
várták az eredményt, a mintát, munkájuk eredményét) mindenki felvette, aláíratta és abban ült a tûz
körül, egyformában, összetartozásuk egyik jelképeként.
Juhász Máté 12 éves: A közösség miatt sikerült
ennyire jóra. Rosszat nem tudok mondani. Vicces
volt, hogy sok szót nem ismertek a beszédünkben,
de megtanítottuk õket. A fürdõben a csúszdázás és
a merülés volt a legjobb.
Hevesi Mihály 15 éves: A lakás és az ellátás nagyon jó volt. A kézmûvesség inkább a kisebbeknek
tetszett, de én is elég jól élveztem. A strand volt a
csúcs. Ha lehetne, jönnék legközelebb is.
Nagy Attila 12 éves: Minden nagyon tetszett és
egyáltalán nem volt honvágyam. A fagyizást és a
strandon a csúszdázást és a mélyvízbe ugrálást élveztem a legjobban.
Kászpári Károly: Jó volt 3 napig olyan emberek
között lenni, ahol szeretet és önzetlenség simogatta a lelkeket. KÖSZÖNÖM!
Gécse Karolina 15 éves: Sose unatkoztam, rengeteg érdekes programot találtak ki nekünk. Nekem is
a strand volt a legszuperebb, de nehéz kedvenc programot választani. Élveztem a kocsikázást és a falu
megismerését, a friss levegõn a kirándulást, látni az
erdõben a tavat. Sok barátom lett, a felnõttek is barátságosan viselkedtek velünk, különösen Lilla és
Fanni, meg még sokan mások. Ritka, hogy mindenki ennyire kedves volt velünk.
Molnár Réka 12 éves: A fürdõt élveztem a legjobban, de az is nagyon jó volt, hogy az emberek olyan
kedvesek voltak hozzánk. A kézmûves foglalkozások annyira tetszettek! A falu nagyon szép és nagy.
Mindkét Fanni a barátom lett. De Lilla, István és Károly bácsi is aranyos volt.
Molnár Csaba 12 éves: Minden jó volt! A fürdést
és a templomtorony-mászás tetszett a legjobban.
Volt egy kicsi honvágyam, de tudtam, hogy úgyis hazamegyünk, így gyorsan elmúlt. Igaz, hogy a
kézmûveskedés egy kicsit lányos volt, de azért az is
jó volt. Máskor is voltam már nyári táborban, de ez
szuper volt. Jövõre is eljönnék.
Román János István 12 éves: Pont a strandolás
elõtt estem el a bicajjal és nagyon féltem, hogy emiatt nem mehetek majd el, de szerencsére megoldottuk. A legszuperebb program lett. Annyira jó, hogy
eljöhettem Tengelicre, mert mindent nagyon szerettem és élveztem. Még a kézmûveskedést is. És azt
mondták, hogy rosszalkodjunk is, mert túl jók voltunk (hi-hi-hi).
Gécse Bianka 12 éves: Minden tripla jó volt! Különösen a lovaskocsizás és a STRAND. Mindenki kedves volt velünk és egyáltalán nem volt honvágyam.
(Folytatás a 3. oldalon)

Tengelic

2016. augusztus, 3. oldal
(Folytatás a 2. oldalról.)

Palády Mónika 12 éves: Elõször nagyon hiányoztak a szüleim, de annyi jó történt, hogy megfeledkeztem róla, és a felnõttek is annyira kedvesek voltak. A mozi nagyon vicces volt (hi-hi-hi), de
a strandot élveztem a legjobban. Kicsi Lilit annyira megszerettem!
Farkasné Tóth Ildikó és Osztermajerné
Gáncs Gabriella: Nagy örömmel töltött el bennünket, hogy lehetõségünk adódott a határainkon túli Szõlõsgyuláról érkezett gyermekeket vendégül látni és velük együtt néhány szép estét eltölteni. Nagy élményt jelentett számunkra, hogy
elmeséléseik alapján megismerhettük kultúrájukat, betekintést engedtek otthoni életükbe, szokásaikba. Számunkra felejthetetlen élmény marad,
hogy láthattuk az önzetlen mosolyt és felhõtlen
boldogságot arcukon a számukra rendezett programok alkalmával, valamint a búcsúeste során.
Örök emlék marad számunkra ez a pár nap, szeretettel gondolunk rájuk és várjuk vissza õket!
Zsendely Barbara 12 éves: A strandolás volt a
legjobb. Mindenki olyan kedves volt velünk! Mindig nagyon finomakat ettünk, a mézes-mustáros
hús ízlett a legjobban.
Tóth Szilárd 15 éves: Én még életemben nem bicajoztam ennyire sima úton, otthon csak gödrök
vannak. De élveztem a strandolást, a filmvetítést,
a társasjátékokat és a kézmûveskedést, meg a halászlé evést is. Laci bácsi lett a legjobb barátom,
úgy vett engem, mint egy családtagot. Nagyon jól
bántak velünk, fognak is hiányozni az itteniek.
Kár, hogy jövõre már nem leszek általános iskolás,
így valószínûleg nem jöhetek megint Tengelicre.
Bátainé Réti Márta: Nagy élmény volt „együtt
vakációzni” ezekkel a gyerekekkel és kísérõikkel.
Osztozni felszabadult örömükben, ahogy megélik
élményeiket, látni, ahogy feloldódnak, ahogy barátságokat kötnek, ahogy jól érzik magukat. Szeretettel gondolok az együtt töltött idõre és visszavárom õket.
Gécse Sándor és Nagy Lívia kísérõ tanárok:
Annyira jó volt, hogy egyáltalán nem éreztük a feladat súlyát. Jó volt megismerni Tengelicet, szép és
rendezett falu. Az emberek barátságosak és nagyon kedvesek voltak. A programok jól szervezettek, érdekesek és ötletesek voltak. A kirándulás az
erdõben a horgásztavaknál nagyon különleges
volt számunkra, otthon ilyen nincs. A Pámer család igazán a szívünkhöz nõtt, sokat fogunk rájuk
gondolni, de mindenki jó emlékezetünkben marad meg.
Molnár Gyöngyi a csoport vezetõje, tanár:
Én is csak a legnagyobb örömmel és jólesõ érzéssel tudom az egész vakációt megemlíteni. Bár sok
ajándékot kaptam, de az igazi ajándék itt van bent
a szívemben. Köszönöm Tengelic.

További képeket Tengelic Község honlapján láthatnak.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük, hogy önzetlen segítségükkel hozzájárultak a tábor sikeréhez:
Általános Iskola, Bátainé Réti Márta, Binder Attiláné, Binder Jánosné, Boricza Ferencné, Brunner Attiláné, Csáki Erzsébet, Drenovácz Jánosné,
id. Farkas Dénes, Farkasné Tóth Ildikó,Fritz István, Garajszki Krisztián, Gáncs István, Gáncsné Németh Ildikó, Hunyadi Lászlóné, Jilling Ferencné, Kászpári Károly, Kolep Ingrid, Konczné Földi Margit, Major Gáborné, Martos Virág, Molnár Ferencné, Nagyné Bencze Éva, Osztermájer Gyõzõ, Osztermájerné Gáncs Gabriella, Õri Antal, Pallóné Király Erika, Patai György, Pámer Ádám, Pámer László, Pámer Lilla, Pletzer Jánosné, Récsei Istvánné, Református Egyházközség, Straubinger Ferencné, Szabó József, Szabó Dávid, Tolnai Lászlóné, Tóth István, Tóthné Csapó
Sára, Újlaki Tibor, Vén Attila
Köszönjük a családoknak, akik befogadták otthonukba a vendégeket: Ádám Miklósné, Csáki Erzsébet, Farkas Dénes, Molnár Csaba, Osztermájer Gyõzõ, Palló János, Pámer László, Tóth István.
Gáncs István polgármester, Tengelic Község Önkormányzata

Tengelic

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-S
Szõlõhegy
Szerda
11:30 – 14:30

2016. augusztus, 4. oldal

Iskolai Hírek - 2016. július

Erzsébet sporttábor
Még igazából el sem kezdõdött a szünidõ már programokkal
várta vissza az iskola a gyerekeket. Egy-egy hetes sportprogram
zajlott elsõként a kisebbek, majd a jelentkezõ 3-6. osztályos tanulók részvételével, melynek a sportcsarnok adott otthont.
Utóbbi 25 fõs tábor a Napközis Erzsébet-program nyertes pályázata révén bõvelkedett a színes programokban. A tábor vezetõje Szabadi Tamás kollégánk és segítõi Budaváriné Balogh
Boglárka és Sebestyén Beatrix szervezte kikapcsolódás középpontjában a legnépszerûbb sportágak mellett újabbak megismertetése állt, de része volt egy egynapos kerékpártúra is a medinai Apponyi kastélyhoz. A pályázat révén 300 ezret meghaladó sporteszköz-fejlesztésre is lehetõségünk adódott, mely a jövõben jól szolgálja majd a mindennapos testnevelést.

Április 12-ttõl a fogorvosi ellátást Bernádné dr.
Fülöp E szter l átja e l a
Rákóczi u. 8. szám alatti
rendelõben. A ugusztus
1-ttõl az új rendelési idõ:
kedd: 09:30-117:00 óra
(Sürgõs esetben a szolgáltatás a dunaszentgyörgyi,
vagy a gerjeni rendelõben
is igénybe vehetõ.)

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
VÁLTOZÁS!
Vasárnap
szünnap
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.

FOGORVOS
Rendelési idõ változás

PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ

Tolna megye egyedüli nyertes pályázójaként a tengelici diákok egy
napra a szekszárdi élményfürdőt is birtokba vehették

„Szünidõzõ” sportnap
Ritka, hogy egy tanév végét a búcsúzó nyolcadik mellett az esõ
is megsirassa, pedig idén így történt. Hiába a tágas sportudvar,
a sportcsarnok négy fala közé szorultunk hagyományos, a szünidõt megelõzõ játékos sportnapunkon, melynek tetõfokát mindig a tanár-diák labdarúgó és kézilabda mérkõzések jelentik.
Bíztatásban nem volt hiány, s hogy ez mit ért? Nos, a mondás
szerint „nem a gyõzelem, hanem a részvétel a fontos”, így az
eredményt az olvasó képzeletére bízzuk.

Rendszeres programok
minden péntek 16 óra:
Gyerekfoglalkozás

A HORGOLÓKÖR ÉS AZ
ULTIPARTI a nyár folyamán
szünetel.
Augusztusi programok:
augusztus 25. – Kastélykoncert:
Tátrai Tibor és Szûcs Antal Gábor
Latin Duó
Az aktuális plakátokon részletesen is tájékoztatjuk Önöket.

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

A program jó alkalmat teremt arra is, hogy iskolánk közvetlen partnerei
kicsit nosztalgiázva megcsillogtassák tudásukat.

7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.
(evangélikus parókia)
Nyitva tartás – ÚJ:
Hétfõ:
08:30 - 13:00
Kedd:
12:00 - 16:00
Szerda:
08:30 - 11:00
Csütörtök:
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

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás

Szijártó József tagiskola vezetõ/
Budaváriné Balogh Boglárka hírfelelõs
SZELEKTÍV HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS:
Mûanyag + fém (sárgafedelû kuka) – 2016. augusztus 19.
Papír (kékfedelû kuka) – 2016. augusztus 19.
Zöldhulladék (kékfedelû kuka) – 2016. szeptember 2.

Tengelici Hírmondó

Kiadja: Mediaworks Regionális Kiadó Kft. Tolna megyei irodája • A Tolnai Népújság melléklete
Szerkesztőség címe: 7054 Tengelic, Rákóczi u. 11. • E-mail: tengelicpolghiv@t-online.hu.
Tördelés: Árki Attila• Nyomtatás: Böcz Nyomda, Szekszárd. Felelős vezető: Böcz Sándor

