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„Büszkeségpont”
kialakítása 

Tengelicen az 
56-os hõsök 
tiszteletére

Jubileumi év a 2016. év, a kormány az
1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulójáról történõ méltó meg-
emlékezés érdekében, a tavalyi évet az
1956-os forradalom és szabadságharc
emlékévévé nyilvánította és létrehozta
az 1956-os Emlékbizottságot.

Az Emlékbizottság megbízásából a
Közép-és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
pályázatot írt ki a forradalmat és a kap-
csolódó történelmi eseményeket felidé-
zõ, a hõsöknek és az áldozatoknak em-
léket állító úgynevezett „Büszkeség-
pontok” kialakítására.

Tengelic Község Önkormányzata pá-
lyázatot nyújtott be az alapítvány felhí-
vására és 500 000 Ft támogatást nyert
egy 56-os „Büszkeségpont” kialakításá-
ra Tengelicen. 2017. április 25-én a Pol-
gármesteri Hivatal elõtti parkban a
„Büszkeségpont” hivatalos átadása tör-
tént meg, az emléktábla ünnepélyes
avatására 2017. októberében kerül sor. 

A programot az 1956-os forradalom
és szabadságharc 60. évfordulójára lét-
rehozott Emlékbizottság támogatja. 

Szabó Lõrinc: 
A fákhoz, a költõkhöz

(részlet)

„Hosszú tél, munka, gond, betegség
úgy meglopta ezt a tavaszt,
hogy most elálmélkodva nézem
a hirtelen megjött vigaszt:
Te vagy május? Csakugyan itt vagy?
Hogy lettél kész ilyen hamar?
Néhány nap alatt mennyi szépség!
A vén föld milyen fiatal!”
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Iskolai hírek - 2017. április

Tavaszi 
sporteredmények

A diákolimpia verse-
nyeinek a zöme a ta-
vasz folyamán zajlik.
Iskolánk igyekszik
minden lehetõséget
kihasználni tehetsé-
ges sportolóinak
megmérettetésére,
melyekre két kollé-
gánk Halász Fanni és
Szabadi Tamás készí-
ti fel a tanulókat.

Az Õcsényben ren-
dezett városkörnyéki
mezei futóverseny
mezõnyében korcso-
portjában iskolánk
tanulói közül a leg-
jobb eredménnyel teljesítettek: Nagy Ildikó 2. he-
lyezést, Séta Míra 3 helyezést ért el. A megyei dön-
tõn, Bonyhádon csapatunk 6. helyezéssel zárt. 

Labdarúgó csapataink a korosztályos versenyek
során az eddig megszerzett 4. és 5. helyezésekre rá-
pipálva a 7-8. osztályos lány labdarúgás körzeti ver-
senyében, hazai pályán az elõkelõ 2. helyezést ér-
tük el.

A 3 T Civil szervezet kerékpártúrát szervez
Fadd-Domboriba.
A túra idõpontja: 2017. június 10. (szombat)
Indulás: 8:30 órakor a piactérrõl. 
Az útvonal: Tengelic-Júliamajor-Fadd-Dombori.
A túra hossza: 20 km, közben több pihenõt is
tartunk. Hazaindulás: 17.00 órakor.
Jelentkezési határidõ: 2017. június 6-ig az Ön-
kormányzatnál vagy a Takarékszövetkezetben.
Várjuk a gyerekek és a felnõttek jelentkezését.
Gyermekek önállóan csak 14 év felett, egyéb-

ként szülõi felügyelettel jöhetnek. Útravalóról,
felszerelésrõl (láthatósági mellény, esõkabát)
mindenki maga gondoskodik. A kirándulókat
gépjármûvel kísérjük, elsõsegély-nyújtási lehe-
tõséget biztosítunk.
Odaérkezést követõen paprikás krumplival
kedveskedünk a fáradt túrázóknak. Jó idõ ese-
tén fürdõzési lehetõség lesz, de felelõsséget
senkiért nem vállalunk. Rossz idõ esetén a ke-
rékpártúra elmarad.
Gyertek minél többen, biciklizzünk együtt egy jót!

„Idén már Tíz éve, hogy megnyitottunk, en-
nek visszapillantásában büszkén mondha-
tom a napi legtöbb adag 333 volt, rendezvé-
nyünk a Dunaszentgyörgyi nagycsaládosok
számára 650 adag. Mégis az igazi tíz éves
ajándékom a 40 fõre elkészített marhaláb-
szár pörkölt volt, amit márciusban a
Hungaroring 39-es boxában fõzhettünk
családommal a Mercedes Roadshow-ját épí-
tõ csapatnak.”

Molnár Ferenc tulajdonos
(A Fakanál Ételház 10 éve kezdõdött törté-
netét következõ számunkban olvashatják.)

10 éves a FAKANÁL ÉTELHÁZ

TEKERJ VELÜNK!

A felsősök mezőnye. Ezúton is szeretnénk gratulálni minden versmondónak és

felkészítő tanáraiknak! Szijártó József tagintézmény vezetõ

Alsó tagozatos díjazottaink

Természet- és környezetvédelmi
verseny a Pörbölyi

Ökoturisztikai Központban
A Földmûvelésügyi Minisztérium és az Emberi Erõ-
források Minisztériuma fõvédnökségével rendezett
verseny célja, hogy a különbözõ iskolatípusban ta-
nuló 5-6. osztályos gyerekeknek lehetõséget bizto-
sítson a megmutatkozó tehetségeik kibontakoztatá-
sára, környezetük önálló megfigyelésében, a terep-
munka gyakorlásában, a kutatómódszerek önálló al-
kalmazásában, kiselõadásban mondanivalójuk kifej-
tésére.
Másodízben vettünk részt a Kaán Károly Országos
Természet- és Környezetismereti Verseny megyei
döntõjében. Az 5-6. osztályosok számára szervezett
verseny népes mezõnyében kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak a tengelici diákok. 
Hozzátartozó 
Az 5. osztályosok versenyét Nagy József nyerte meg, míg Solymosi Klaudia 5. helye-
zést ért el. Gratulálunk felkészítõjüknek Sebestyén Beatrix Krisztinának is.

József Attila házi szavalóverseny
Hagyományainkat folytatva rendeztük meg ismét a költészet napjához kapcsolódó sza-
valóversenyünket. Büszkék vagyunk arra, hogy a sok jelentkezõ miatt két nap is kell
a méltó lebonyolításhoz. Így kedden a felsõsök, szerdán az alsós versmondók álltak a
zsûri, a közönség és diáktársaik elé. A Bali Józsefné, Huber Péterné, Pámer Ildikó,
Budaváriné Balogh Boglárka és Vetró Katalin alkotta zsûrinek az idén sem volt köny-
nyû dolga, hogy a 4 korcsoportban gyõzteseket hirdessen. 
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A „Tengelic Községért” kitüntetõ cím
átvételekor Márta néni a szüleire
gondolt, hogy ha még élnének, milyen
büszkék lennének rá. Bátyja,
Jankovics László után, aki
Nagydorog kitüntetettje lett, Márta
néni is egy olyan elismerésben része-
sült, amelyet csak olyanok kapnak,
akiket önzetlen közéleti munkájukért
a közösség elismerésben részesít,
tisztel és nagyra becsül. A kitüntetõ
címet meghatódva és nagy örömmel
vette át, alig akarván elhinni, hogy a
vastaps csak neki szól azért a tevé-
kenységért, ami a hivatása, a szenve-
délye és természetes lételeme. Érde-
mes hát megismerni õt, melyhez saját
maga ad útmutatót:

„Sárszentlõrincen születtem, a hozzá
tartozó kis faluban, Uzdon nevelkedtem.
Édesapám a helyi termelõszövetkezet
könyvelõje volt, édesanyám háztartásbe-
liként segítette a családot. Ketten vol-
tunk testvérek, bátyám erdésztechniku-
mot és politikai fõiskolát végzett.

Én a helyi általános iskola után a Tamá-
si Béri Balogh Ádám Gimnáziumban ta-
nultam, érettségi után Kaposváron, a ta-
nítóképzõ fõiskolán folytattam tanulmá-
nyaimat.

Egészen kicsi koromtól szerettem a
verseket, meséket. Édesanyám sokat me-
sélt nekem, édesapámnak meg minden-
rõl volt valami igaz története. 

Az általános iskolában nagyon szíve-
sen szerepeltem az ünnepélyeken, kultu-
rális seregszemléken, író és olvasótalál-
kozókon. 

A gimnáziumban az irodalmi színpad
közösségében szereztem életre szóló él-
ményeket, s kerültem még közelebb az
irodalomhoz.

A fõiskolai éveim alatt a Csiky Gergely
Színház elõadásai voltak meghatározóak,
azóta is nagy színházrajongó vagyok.

A pedagógusi pályámat 1978-ban Ten-
gelicen kezdtem. Itt ismerkedtem meg a
férjemmel is, Horváth Józseffel, aki szin-
tén az iskola tanára volt.

Három gyermekünk született. Balázs,
a Magyar László Gimnázium biológia-
földrajz szakos tanára Dunaföldváron,
Zoltán, egy londoni székhelyû nemzet-
közi cég IT részlegének vezetõje, Boglár-
ka, az aszódi pedagógiai szakszolgálat
gyógypedagógusa. Mindhármójukra na-
gyon büszkék vagyunk, s két gyönyörû
kislány unokának is örülhetünk.

Mikor határoztam el, hogy pedagógus
leszek? 

Uzdon, a három tanerõs kis iskolában
összevont osztályokban tanultunk. Már
harmadikos korunktól segítettük a ki-
sebbeket. Tanító nénim, Reicz Terézia
megkérdezte az elsõsöket, hogy kivel
szeretnének olvasást gyakorolni, s õk kó-
rusban az én nevemet zengték…,, azt hi-
szem, akkor ott, meg is pecsételõdött a
sorsom. Nem is készültem soha más pá-
lyára.

S Tengelicre hogyan kerültem?

A fõiskolán kötelezõ gyakorlat volt a
nyári táboroztatás. Itt Tengelicen, Piros-
ka néni (Temesi Mátyásné) vezetésével
megyei kisdobos tábor mûködött. Hozzá
jöttem tanulni, s olyan sokat kaptam tõ-
le, hogy a következõ évben is, csak úgy
szorgalomból, visszatértem. Megérte. Ál-
lásajánlatot  kaptam, s én boldogan elfo-
gadtam.

Nagyon szeretek tanítani. S vallom,
hogy minden pedagógusnak le kell jön-
nie a képzeletbeli katedráról, s az isme-
retek átadásán túl, azzal a mûveltségi te-
rülettel, ami hozzá közel áll, kötelessége
megismertetni a gyerekeket. Én a szín-
játszással, vers és mesemondással tud-
tam, tudok élményt adni, hát ezt teszem.  

Már az elsõ mesével (Az egerek gyûlé-
se), amit eljátszottunk az iskolai Ki mit
tud?-on, sikert arattunk, s tovább jutot-
tunk a megyei megmérettetésre, ahol a
legnagyobb meglepetésre az elsõ helyet
szereztük meg az akkori osztályommal.
A zsûri elnöke biztatására pedig elvégez-
tem egy C-kategóriás színjátszó rende-
zõi tanfolyamot, s így 1985-tõl szakköri
keretek között végezhetem a drámape-
dagógusi tevékenységem. 

Több alkalommal szerepeltünk az Or-
szágos Weöres Sándor Színjátszó Feszti-
válon, ahol több ízben sikerült ezüst és
arany minõsítést szereznünk a megyei
bemutatókon: Szekszárdon, Dombóvá-
ron, Pakson, Dunaföldváron. S ezek ju-
talmául már a megyehatáron túl is fel-
léphettünk: Látrányban, Kaposváron,
Nagyatádon. A legkiemelkedõbb ered-
ményt 1997-ben a Hétszínvirág címû
mesével értük el. A Dél-dunántúli Terüle-
ti Döntõn (ahol négy megye legjobb

színjátszói vehettek részt) elsõ helyezet-
tek lettünk és eljuthattunk  Tatabányára,
ahol a Jászai Mari Színház színpadán
játszhattunk, hírnevet szerezve ezzel
nem csak iskolánknak, de falunknak,
Tengelicnek is. Életre szóló élmény volt
gyereknek, pedagógusnak egyaránt.

Eredményes szerepléseink elismeré-
se, hogy több megyei rendezvényre is
meghívást kaptunk. Pl :. Megyenapok,
kiállítás megnyitó Szekszárdon, Színházi
Nyár rendezvénye Simontornyán, Tava-
szi fesztivál Pakson…

A legnagyobb ajándékot pedig 2001-
ben kaptuk, amikor mi, tengelici színját-
szók  képviselhettük Tolna megyét a
„Kultúrával a Nyugat Kapujában” Nem-
zeti Fesztiválon Balassagyarmaton.

Értékesek ezek az eredmények, de leg-
alább ilyen fontos, hogy szerepjátékaik-
kal sokszor szereztünk örömet az iskolai
ünnepélyeken, s az óvodában és a nyug-
díjas klubban is szívesen látnak bennün-
ket. A kicsik és a nagymamák a mai na-
pig a leghálásabb közönségeink.

S közben a tanítványaim sok élményt
szerezve egy alkotói közösség fontos
tagjai. Észrevétlenül, játék közben for-
málódik személyiségük, nõ az egészsé-
ges önbizalmuk, a szókincsük, a  kom-
munikációs és empátiás készségük. 

A színjátszás mellett a versek, a költé-
szet is fontos szerepet tölt be az életem-
ben.  Évtizedek óta egyik szervezõje és
felkészítõje vagyok az iskolai József Atti-
la szavalóversenyünknek , és a több kor-
osztálynak szóló, meghitt hangulatú köl-
tészetnapi felolvasó estünknek.

Szívesen készítek fel gyerekeket isko-
lán kívüli versmondó versenyekre és a
paksi Regélõ mesemondó versenyekrõl
és a Ki mit tud?-ról is több alkalommal
hoztunk el dobogós helyezést. 
Mottóm, egy József Attila idézet: 

„jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép komoly fiadat!„
Ennek az idézetnek a szellemében

végzem a munkám immár 4 évtizede tö-
retlen lelkesedéssel. Vallom, csak teljes
odaadással érdemes…. A rám bízott tanít-
ványaimat mindig a sajátjaimként tud-
tam szeretni, s a gyerekeiért minden tõ-
le telhetõt megtesz az ember.”

Márta néni hamarosan nyugdíjba
vonul, azonban csak a katedrának
mond búcsút. Ismerve õt nyugdíjas-
ként is folytatja majd volt tanítvá-
nyai felkészítését akár versenyrõl,
akár egyéb szereplésrõl lesz is szó.
És talán régi vágyát is sikerül meg-
valósítania: egy felnõtt mûkedvelõ
színjátszó csoport létrehozását. Jó
pihenést kívánunk, és sikerüljön
minden elképzelése az irodalom és
színjátszás terén!

Márta nénivel ezentúl a Tengelici
Hírmondóban is találkozhatnak, al-
kalomhoz és évszakhoz illõ versvá-
logatásaival õ fogja lapunkat még
olvasmányosabbá tenni.

Lejegyezte BRM

2017. kitüntetettje Horváth Józsefné, 
Márta néni, pedagógus
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS
ÖSSZEFOGLALÓ

ORVOSI
RENDELÕ

2017. április 25-én tartotta rendes ülését a képviselõ-testület. A napiren-
di pontok tárgyalása elõtt a képviselõknek bemutatkozott Dr. Horváth
Tamás Miklós ügyvéd, akit várhatóan az önkormányzat megbíz azzal,
hogy az önkormányzat és a lakosság részére jogi szolgáltatást nyújtson.
A napirendi pontok tárgyalása során beszámoló hangzott el a Tengeli-
ci Polgármesteri Hivatal 2016. évben végzett tevékenységérõl, mely be-
számoló tartalmazza a hivatali létszám alakulását, a hivatal kiadásait, az
ügyiratforgalmi statisztikát, a szervezeti egységek egész éves tevékeny-
ségét és a hivatalt érintõ ellenõrzéseket.
Szintén beszámoló hangzott el a községben mûködõ civil szervezetek
2016. évi tevékenységérõl és a terveikrõl. Mindkét témával kapcsolatos
beszámolót a képviselõ-testület elfogadott.
Ezt követõen az alábbi tárgyú beszerzési eljárásokban született döntés
az eljárások lezárásáról, a nyertes ajánlattevõk kihirdetésérõl:

➡ Tengelic község településfejlesztési koncepciója és településren-
dezési eszközei felülvizsgálatának elkészítése vállalkozási szer-
zõdés keretében,

➡ Tengelici Általános Iskola tantermeinek melegburkolat kivitele-
zési munkái,

➡ Tengelici Mézeskalács Óvoda felújítása,
➡ Tengelic Ady u. 2. szám alatt lévõ iskolaépület nyílászáró csere és

mellékhelyiség felújítása,
➡ Tengelic község közvilágítás korszerûsítése,
➡ Tengelic Petõfi S. u. 3. szám alatt lévõ iskolaépület szálláshellyé

átalakítása engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése.
A testület megtárgyalta Szedres község és Paks Város településrendezé-
si eszközeinek felülvizsgálatára vonatkozó tervdokumentációkat, me-
lyekre a képviselõk észrevételeket nem tettek.
Arról is született határozat, hogy az önkormányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatására a Belügyminisztérium által kiírt pályáza-
ton az önkormányzat részt vesz járdafelújítás érdekében. Nyertes pályá-
zat esetén az Ady Endre utcában 130 folyóméter, a Gindli utcában 94
folyóméter, a Gyimesi utcában 534 folyóméter, a Petõfi utcában 100 fo-
lyóméter, a Rákóczi utcában 263 folyóméter és az Óvoda  utcában 441
folyóméter járda felújítása valósulhat meg. Az elnyerhetõ támogatás
összege 12.612.619,- Ft, az önkormányzati önrész 2.225.756,- Ft.
A napirendi pontok megtárgyalása után Polgármester úr tájékoztatta a
testület tagjait a 2017. évi JETA pályázat várható kiírásáról, az Atomerõ-
mû bõvítésének helyzetérõl, az RHK Kft-vel való szerzõdéskötésrõl, a
térfigyelõ kamerarendszer kiépítésérõl, a 2017. évi közmunkaprogram-
ban való részvételrõl és a református templom toronyóra javításának
elkészültérõl. 

SZELEKTÍV 
HULLADÉKELSZÁLLÍTÁS

Május 26.
Mûanyag + fém (sárga kuka)

Május 12.
Zöldhulladék (kék kuka)

Május 26. – Papír (kék kuka)

Tolnai Lászlóné jegyzõ

PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ

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

NYITVA TTARTÁS
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 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 pprogramok
minden csütörtök 14 óra:

Nyugdíjas klub
Szeretettel várják az új tagokat is!

minden csütörtök 17 óra:
Horgolókör

A FFaluház mmájusi pprogramjai:
május 20. - 9:30: Tengelic-nap
természetvédelmi konferencia (a
részletes programot a plakáton
olvashatják)
május 26. - 17:00: Bertalan és
Barnabás - az Aranyszamár
Színház gyermeknapi elõadása

Júniusi eelõzetes:
június 23-24.: Falunap
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CSALÁDORVOS
Drr. DDömmötörr ZZitaa

Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284

7054 Tengelic
Rákóczi u. 8.

Rendelési iidõ:
Tengelic

Hétfõ 08:30 – 12:30
Ezen belül gyermekrendelés

08:30 – 10:00
Kedd 12:00 – 16:00
Szerda 11:00 – 14:00
Csütörtök 08:30 – 11:30
Péntek 08:30 – 12:30

Tengelic-SSzõlõhegy
Szerda 08:00 – 10:00

FFOOGGOORRVVOOSS
Tengelic, RRákóczi uu. 88.

szám aalatti rrendelõben.
Rendelési iidõ:

kedd: 009:30-117:00 óóra

(Sürgõs esetben a szolgál-
tatás a dunaszentgyörgyi,
vagy a gerjeni rendelõben
is igénybe vehetõ.)

Csecsemõ ttanácsadás
Kedd  08:00 – 10:00

Iskolaorvosi rrendelés
Csütörtök 11:00 - 12.00

Belgyógyászati sszakrendelés
Szerda 10:00 - 12:00

Házigondozó
Dóczy Mária: 06-20/251-1010

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.

(evangélikus parókia)
Nyitva ttartás –– ÚÚJ:

Hétfõ: 08:30 - 13:00
Kedd: 12:00 - 16:00
Szerda:   09:00 - 14:00
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)

Lakossági felhívás
A község tisztán tartása közös feladatunk, egyészsé-
günk és környezetünk védelme érdekében  mindent
meg kell tenni azért, hogy élhetõ lakókörnyezetet
alakítsunk ki és tartsunk fenn. 

A legfontosabb lakossági feladatok, melyeket az
ingatlanok és az ingatlanok elõtti közterületek ese-
tében szükséges elvégezni:

Az ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek
ingatlanukat megmûvelni, illetve rendben tartani,
gyomtól, gaztól, szeméttõl, - különös tekintettel a
parlagfûtõl – megtisztítani. 

Az ingatlan tulajdonosa, használója a tulajdoná-
ban lévõ ingatlan körüli közterületen található jár-
daszakaszt, és ha a járda mellett zöldsáv is van az út-
testig terjedõ teljes területet köteles tisztán tartani.
Köteles az ehhez a területhez tartozó gyepfelület,
virágágyás, illetve fák gondozásáról, a kapu- és ga-
rázsbejáró sártalanításáról, tisztán tartásáról gon-
doskodni. 

A tulajdonos, használó kötelessége a tulajdonában
lévõ ingatlan körüli közterületen található járdasza-
kasz melletti folyókák és csapadék-vízelvezetõ árkok

tisztítása, gyomtalanítása (lehetõleg nem permezés-
sel), továbbá a jármûbehajtó átereszeinek rendsze-
res karbantartása, tisztítása, gyommentesítése és a
csapadékvíz zavartalan lefolyásának biztosítása. 

A lakosság egészségének és a levegõ tisztaságá-
nak védelme érdekében a zöldhulladék égetése
csak szerdán és szombaton (kivéve ünnepnap)
13.00 – 20.00 óra között megengedett. Kérünk
mindenkit, hogy a szabályok betartásával kizárólag
ezekben az idõpontokban gyújtson tüzet, figyelve
embertársainkra és környezetünkre.

Gondoskodni szükséges a gyalogos forgalmat ve-
szélyeztetõ mûszaki állapotban lévõ kerítések hely-
reállításáról is.

Az esztétikusabb és egészségesebb környezet ki-
alakítása érdekében felhívjuk az ingatlantulajdono-
sokat, ingatlanhasználókat a fentiekben leírtak be-
tartására, elõre is megköszönve az együttmûködé-
süket. 

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017-es
évben nagyobb figyelmet fordítunk az ingatlanok
környezetére. 

Tengelic 2017. április 5.
Gáncs István sk.

polgármester


