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A 2017. év madara a tengelic ❖ Új buszjárat ❖ Erdélyi túra

2017-ben
az év madara
a TENGELIC

Lezárult az Magyar Madártani
Egyesület internetes szavazása
2017 év madaráról, melynek során a legtöbb szavazat a tengelicre – községünk névadójára érkezett, így a jövõben ennek a
madárnak, illetve élõhelyének
bemutatása és védelme kerül kiemelten az elõtérbe. A június
28-tól július 27-ig tartó szavazás
alatt a választási lehetõségként
felajánlott három madárfaj az
erdei fülesbagoly, a házi veréb
és a tengelic volt.
A tengelic az egyik legszínesebb és leggyakoribb pintyféle.
Sík és dombvidéken egyaránt
elõfordul, a települési kertek,
parkok, fasorok gyakori költõfaja. Vékony növényi szálakból
álló, szõrrel és a nyárfa termésszõreivel bélelt fészkét fák, magasabb bokrok lombkoronájának szélére építi. Évente két-három fészekaljat is nevel, alkalmanként 4-5 tojást rak. Szinte
mindig csapatosan látni, a madáretetõk gyakori vendége. Apró gyommagvakkal táplálkozik,
de fiókái étrendjét bogarakkal
és hernyókkal egészíti ki.

SZELEKTÍV
HULLADÉK
ELSZÁLLÍTÁS:

Hagyomány, érték, kultúra a Zöldút mentén
Ez évben Tengelic is helyszínadó részesévé vált a Medinai Mûvészeti Napok programsorozatának. Nyitó
eseményként 2016. augusztus 25-én Tengelicen a
Csapó kastély parkjában Tátrai Tibor és Szûcs Antal
Gábor Latin Duó koncertjével indult az augusztus
27-ig tartó immáron hetedik kulturális seregszemle.
A koncert és a helyszín egyúttal hagyományteremtõ
szándékot is takart, a jövõben Medina és Tengelic
együtt fogja a régiót képviselni az ország nyári kulturális fesztiváljainak sorában.
A két önkormányzat összefogásának nagyon is
tudatos célja, hogy minél szélesebb körben bemutassa történelmi, természeti és építészeti értékein-

ket, hagyományainkat, helyi kincseinket és tehetségeinket, úgy, hogy csak tiszta forrásból merítünk és
csak az igazi mûvészetnek és értékeknek adunk teret.
A nyitó koncert méltó befejezéseként a tökéletes
hátteret nyújtó augusztusi éjszakában a lézerszínház fény és szín-kavalkádja gyönyörködtette a mintegy 400 fõs nézõközönséget. A következõ 2 napon
Medinán szintén nívós szórakozási lehetõségek közül válogathatott a nagyközönség, mint például - a
teljesség igénye nélkül - a pincesori mulatság, a
Csík Zenekar koncertje, gyermekprogramok, vagy
a helyi értékek bemutatkozása.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK SZEPTEMBERBEN
Kajsza Béla

alpolgármester elsõsorban külterületi – kivéve Szõlõhegy – lakosok számára
telefonos egyeztetés alapján: 30/978-0777. Helyszín: Júliamajor Kultúrház
Bátainé Réti Márta elsõsorban a szõlõhegyi lakosok számára szeptember 21-én (szerda) 16:30 – 17:30 óráig.
Helyszín: Tengelic – Szõlõhegy Kirendeltség épülete, József A. u. 1.
Müller Tamásné fogadóórája szeptember 14-én elmarad.
Szijártó József szeptember 5-én (hétfõ) 17.00-18.00 óráig. Helyszín: Tengelic Faluház.
Gáncs Tamás József szeptember 23-án (péntek) 16.00-17.00 óráig. Helyszín: Tengelic Faluház.
Kászpári Károly szeptember 26-án 18.00-19.00 óráig. Helyszín: Tengelic Faluház.

Mûanyag + fém
(sárgafedelû kuka):
2016. szeptember 16.
Papír (kékfedelû kuka):
2016. szeptember 16.
Zöldhulladék (kékfedelû
kuka): 2016. október 7.
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3T CIVIL Szervezet - NYÁRI ÉLMÉNY
A 3T Civil Szervezet tagjai
és családjaink 2016. július 23-án ellátogattunk a
Bikali Nyári Fesztivál kiemelt programja keretében megrendezett, a
Nemzeti Lovas Színház,
valamint az Élménybirtok
színészei és lovasai által –
Pintér Tibor színész, rendezõ vezetésével – elõadott szabadtéri mûsorára.
Az elõadás a világhírû
Grimm- mese, a Hófehér
és a hét törpe – lóhátról, kicsit új köntöst kapva – a nagy hollywoodi sikerprodukció mintáját követi. A másfél órás lovasakrobatikus elemekkel teli darab lenyûgözõ látványt nyújtott
a Nemzeti Lovas Színház méltóan remek színészei, énekesei és
kiváló lovasai közremûködésével, mely garantálta a színvonalas szórakozást és kikapcsolódást számunkra. Itt mondunk kö-

szönetet Tengelic Község
Önkormányzatának, hogy
az utazáshoz szükséges autóbuszt biztosította, ezzel is
támogatva Szervezetünket,
hogy egy élményekben gazdag estét tölthessünk el
együtt.

TENGELIC-SZÕLÕHEGYI
LAKOSOK FIGYELMÉBE!

ÚJ BUSZJÁRAT
A gemenc volán 2016. szeptember 1tõl 3 hónap próbaidõre módosítja
Paksról Tengelicre és vissza irányba
közlekedõ 5452/693, illetve 5452/698
sz. járatait.
Tájékoztatójuk szerint:
„A kért autóbuszok útvonalának
módosítását társaságunk 3 hónap
próbaidõre kezdeményezni fogja a
szolgáltatást megrendelõ minisztérium irányába. Ennek megfelelõen
a Paksról Tengelicre közlekedõ
5452/693. sz. járatot 10 perccel korábban, 10:10 órakor tervezzük indítani, amely 10:35 órakor érkezne
Tengelic-Szõlõhegyre. A Tengelicrõl
Paksra közlekedõ 5452/698 sz. járatot változatlanul 10:55 órakor indítanánk, amely Tengelic-Szõlõhegyre 11:10 órakor érkezne.”
FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, HOGY A JÁRAT VÉGLEGESÍTÉSE CSAK MEGFELELÕ ÉRDEKLÕDÉS
ESETÉN LEHETSÉGES. KÉRJÜK,
HOGY MINÉL TÖBBEN VEGYÉK
IGÉNYBE AZ ÚJ MENETREND ADTA
LEHETÕSÉGET, EZZEL IS BIZONYÍTVA, HOGY SZÜKSÉG VAN A JÁRATRA, AKÁR ORVOSI ELLÁTÁS, BEVÁSÁRLÁS, ISKOLÁBA JÁRÁS, VAGY HIVATALI ÜGYINTÉZÉS VÉGETT SZERETNÉNEK PAKSRA, ILLETVE
TENGELICRE UTAZNI.
Tengelic Község Önkormányzata

ERDÉLYI KIRÁNDULÁS – ISMERD MEG EGYKOR VOLT HAZÁDAT
Ennek a mottónak a jegyében utazott Erdélyországba Tengelic és
Medina község 48 fõs csapata 2016. július 26 és 31 között Gáncs
István és Vén Attila polgármesterek vezetésével és szervezésében.
Az ötlet egy éve fogant annak az egyre erõsebben jelentkezõ igénynek a hatására, amely már évek óta fel-felmerült a két község lakosai részérõl. És amikor az ötlet kezdett valósággá válni, a meghirdetett utazó létszám pillanatok alatt feltöltõdött mindazok legnagyobb
bánatára, akik nem elég gyorsan jelezték részvételi szándékukat.
Szálláshelyünk a gyergyói Borzonton volt, onnan kirándultunk

azokra a szépséges helyekre, amelyek örök emlékként vésõdtek
szívünkbe, lelkünkbe. És, hogy merre jártunk? Csak felsorolásként: Torda – sóbánya; Békás szoros – túrával a Kis Cohárd csúcsra; Gyimesbükk – 1000 éves határ, Csíksomlyó; Hargita – a székelyek emlékhelye, Korond; faszénégetõ telep és esztena (hegyi legelõ) látogatás, illetve lovas-kocsikázás.
Rendhagyó úti beszámolóként olvassák Kászpári György útitársunk rímekbe szedett emlékezését:
Folytatás a 3. oldalon
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Folytatás a 2. oldalról

Erdélyi kirándulás
/VERS/
(2016. 07. 26 - 31.)
Kedden reggel egy nyári hajnalban
Elindult egy csapat a messze távolba.
Ismerõsök együtt az ismeretlenekkel,
Abban egyetértünk, hogy tele nagy tervekkel.
Már az odaúton az is kiderült,
Hogy a válogatás igen jól sikerült.
Mindenki figyelt az elmondottakra,
Nem lehetett oka senkinek panaszra.
Célállomás elõtt kicsit körül néztünk,
Tordai bányában a múltat idéztük.
A só illata és igazi értelme
A sör hiányát már elõre jelezte.
Szomjunkat leküzdve, útunkat folytatva
Dülöngéltünk tovább az éles kanyarokban.
Szálláshelyre érve kicsit kinyújtóztunk,
S ízelítõt kaptunk a székely szokásokból.
Program szerint reggel bõséges étkezés,
Utána pedig ismét menetelés.
Alig vártuk már, hogy a Gyilkos-tóhoz érjünk,
Azután meg fentrõl ebbe belenézzünk.
A Kis-Cohárd ékesen mosolygott az égre,
Mi pedig terveztük, hogy megmásszuk majd délre.
Nagy hévvel indultunk, majd egyet pihentünk,
Kicsit elfáradva szépen felérkeztünk.
Leérve a hegyrõl tovább gyalogoltunk,
Békás -szoros felé vezetett az útunk.
Libasorban mentünk lefelé a völgyben,
Mindenféle nótát énekeltünk közben.
Este nagyon ízlett a töltött káposzta
És a mellé felszolgált fûszeres fõttsonka.
A jakuzzit fával erõst felfûtötték,
A fürdõzõk kedvét majdnem hogy elvették.
Bejelentés nélkül zenészek érkeztek,
A jókedvû vendégek nótázásba kezdtek.
Lett is óbégatás a nagy ebédlõben,
Aztán a dézsában szépen körbe-körbe.
Reggel célba vettük az ezeréves határt,
Segítségül hívtunk egy híres krónikást.
Zarándokhely után a túloldalra tértünk,
Hogy a bakterház múltját igazán megértsük.
A keskeny ösvényen a határkõig mentünk,
Lovas vitéz tettében kicsit kételkedtünk.
Ez a kép is késõbb kitisztult teljesen,
Errõl a gondnok úr mesélt hitelesen.
Voltunk templomokban s átvettük a hitet,
Ebbe néhány ember belekeveredett.
Sok volt ez egyszerre, így arra gondoltam,
Többet kéne járnunk otthon a templomba.
Reggelire ettünk egy jó adag puliszkát,
Hogy könnyebben megmásszuk a híres Hargitát.
A magyarság sorsán sokat elmélkedtünk
Különösen mikor a himnuszt énekeltük.
Egy ott látott vers keresztre felfestve
Összetartozásunkat juttatta eszünkbe:
„Történjen bármi, míg élünk vagy meghalunk
Mi akkor is csak egy vérbõl valók vagyunk!

Hajnalok hajnalán volt az ágyba fekvés,
Így sikerülhetett frissen a felkelés.
Esztena-szemle a szombati célprogram,
A „harci” jármûvek elõálltak sorban.

A megható élmények, események után
Korondon töltöttünk egy bõséges órát.
Be volt jelentve egy újabb meglepetés,
Ezért siettettük már a hazatérést.

Akik nem akartak felmenni a csúcsra,
Lófogattal mentek egy kisebb körútra.
Nem volt szerencséjük, mert az esõ szakadt,
Hál’ istennek gyorsan menedékük akadt.

Dolgunk végeztével lefelé indultunk,
Lett is egy kis vihar, ahogy megjósoltunk.
A jármûvek csúszkáltak, kicsit meg is áztunk,
Így lett emlékezetes ez a túrázásunk.

„Váratlanul” ismét zenészek érkeztek,
A bõséges vacsorán lassan zenélgettek.
Próbálgattuk járni a klasszikus táncot,
Nem találtunk erre engedelmes lábot.

Vihar után kissé magukba roskadtak,
Szerintem mérgükben pálinkát ihattak.
Végül elérkeztek a megbeszélt helyre,
Evés közben jött meg sokuknak a kedve.

Pulykasült, báránysült, püré és káposzta,
Túróslepény, vörös és fehér borocska.
Ez volt vacsorára, mindent megköszöntünk,
Vendéglátóinktól illõ búcsút vettünk.

Az ének is csak lassan ért rendes mederbe,
Mikor egy szakember intett a zenésznek.
Ettõl kezdve mindjárt más lett a muzsika,
Táncra perdült rögtön minden hazánkfia.

A bátrabbak mentek felfelé a hegynek,
A terepjáró autók majdnem belevesztek.
Úttalan utakon jártak feljebb-feljebb,
Mígnem aztán végre oda nem érkeztek.

Hazafelé úton még többször megálltunk,
Maradék pénzünket most már nem sajnáltuk.
Néhányan ultiztunk, mások beszélgettek,
Így lett vége lassan a kilómétereknek.

Nem tudom leírni, ami eztán történt,
Lejátsszuk majd ezt egy nagyképernyõs tévén.
Az egyes képeket össze kell még vágni,
Hogy aztán ne tudjon senki reklamálni.

Az esztenán minden volt, leginkább az étvágy,
Nem törõdtünk azzal, van-e kés- vagy villánk.
Megkóstoltunk mindent, amit elénk tettek,
Ha elmeséljük otthon, úgyis kinevetnek.

Fáradtan érkeztünk, mindannyian épen,
Egy kirándulás után pont ez itt a lényeg.
Kösz’ a szervezõknek, minden utazónak
S az élményeket, melyek Erdélyrõl szólnak.

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

FOGORVOS
Rendelési idõ változás
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.)
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 – 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)
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K ÉPVISELÕ-TESTÜLETI

ÜLÉS

ÖSSZEFOGLALÓ
Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a nyári
szünet után 2016. augusztus 9-én tartotta rendes ülését. Az ülésen 2 rendeletet alkottak és 16 határozatot fogadtak el a képviselõk.
Egyhangú szavazással elfogadásra került a köztisztaság védelmérõl és a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezõ közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet. Az új rendelet a köztisztasági rendelkezések mellett tartalmazza a kötelezõ hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére, az ingatlanhasználók illetve a közszolgáltató (Alisca Terra Nonprofit Kft) jogaira
és kötelezettségeire vonatkozó elõírásokat, az elkülönített vagy
szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatban azt, hogy már csak
házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés történik, mivel a szelektív hulladékgyûjtõ szigeteket a közszolgáltató megszûntette, valamint a közszolgáltatási díj beszedésére, hátralék esetén behajtására vonatkozó rendelkezéseket. A rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.
Szintén egyhangúlag fogadta el a testület a vendéglátó üzletek
éjszakai nyitva tartásának rendjérõl szóló új rendeletet. A rendeletnek megfelelõen a vendéglátó üzletek – kivéve a szálláshely
szolgáltatókat, lakodalmak, esküvõk helyszíneit, az önkormányzat és intézményei valamint a civil szervezetek által megtartott
rendezvények helyszíneit - 22 óra és 06 óra között nem tarthatnak nyitva. Kivétel még a szilveszter éjszaka. A vendéglátó üzletek a jegyzõtõl bizonyos feltételek mellett eseti nyitvatartási
engedélyt is kérhetnek egy-egy rendezvény megtartására. A
rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.
A képviselõ-testület döntése értelmében a Mézeskalács Óvoda
a 2016/2017-es nevelési évben naponta 6.00 órától 17.00 óráig
tart nyitva.
Beszámoló hangzott el a Pénzügyi Bizottság tevékenységérõl is.
Az elmúlt egy évben a bizottság 11 alkalommal ülésezett és 49
határozatot hozott 13 féle témában.
Lezárult a község településrendezési terve módosításának véleményezési szakasza, melynek során a képviselõk határozattal
elfogadták az államigazgatási szervek és az önkormányzatok
megküldött véleményeit.
Határozat született arról is, hogy a testület Medina község rendezési tervének elõzetes véleményezési dokumentációjára észrevételt nem tesz.
Elfogadásra került a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi mûködésének
elszámolása. A beszámoló szerint az év során 16 fõ tengelici részesült házi segítségnyújtásban, az év végi záró létszám 9 fõ
volt. A társulás részére önkormányzatunknak 174.432.-Ft fizetési kötelezettsége keletkezett.
A képviselõ-testület a továbbiakban elfogadta a Tolna Megyei
Kormányhivatalnak a Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatos
törvényességi észrevételét valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés újabb módosítását.
Az egyebek napirendi ponton belül a képviselõ-testület arról határozott, hogy a Tengelici Borostyán Nyugdíjas Egyesület részére a 2016-os évre 20 e Ft támogatást nyújt. E napirendi ponton
belül Polgármester Úr tájékoztatta a testület tagjait a TEIT-tel
kapcsolatos programokról, arról, hogy elkészült a bölcsõde tervrajza, a JETA pályázatról, a Paks-Kölesd összekötõ út felújítási
munkáiról, az útõr programról és arról, hogy 2017-ben tengelic lesz az év madara.
Zárt ülésen a testület egy óvónõ és három dajka határozott idejû kinevezését hosszabbította meg 2017. augusztus 31-ig, valamint jóváhagyó döntés született egy elsõ lakáshoz jutók támogatására irányuló kérelem ügyében.

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
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.
Rendszeres programok
minden péntek 16 óra:
Gyerekfoglalkozás
Októberi elõzetes:

október 7. – Idõsek köszöntése
október 29. – Halloween bál

Természeti csodák
a tordai sóbányában

Tolnai Lászlóné jegyzõ

Tengelici Hírmondó
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