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NYÁR
Aranyos lapály, gólyahír,
áramló könnyûségû rét.
Ezüst derûvel ráz a nyír
egy szellõcskét és leng az ég.

Jön a darázs, jön, megszagol,
dörmög s a vadrózsára száll.
A mérges rózsa meghajol -
vörös, de karcsú még a nyár.

Ám egyre több lágy buggyanás.
Vérbõ eper a homokon,
bóbiskol, zizzen a kalász.
Vihar gubbaszt a lombokon.

Ily gyorsan betelik nyaram.
Ördögszekéren hord a szél -
csattan a menny és megvillan
kék, tünde fénnyel fönn a tél.

József Attila – 1929 nyara/1934

Játéknap ❖ Ballagás ❖ Képek a Falunapról ❖ Közérdekû 

TT EE II TT
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

A ballagási fotók megtekinthetõk az iskola facebook-oldalán: www.facebook.com/Tengelici-Általános-Iskola-544630132399056



Iskolánk június 17-én, szomba-
ton tartotta hagyományos balla-
gását és tanévzáró ünnepélyét.
A 9 órakor megszólaló csengõ
nyolcadikosaink ballagásának
kezdetét és egyben egy új világ
felé tett elsõ lépéseit jelezte.

„Eddig szüleitek, nevelõitek
minden lépéseteket figyelem-
mel kísérték, mindig mögötte-
tek álltak, ha egy - egy akadály le-
küzdésében segítség kellett. Má-
tól védtelenebbek, kiszolgálta-
tottabbak lesztek, és rá kell éb-
rednetek, hogy sokszor csak
magatokra számíthattok; a gyer-
mekkor az általános iskolával
együtt véget ért.

Kívánok kollégáim nevében
az elõttetek álló hosszú tanuló-
évekre szüleitekkel együtt sok
sikert, megelégedettséget, örö-
möt, szeretetet és nagyon jó
egészséget!

Vannak jó szelek, s persze rosszak is,
bár a hullámok mögött vár ránk a part,
de semmilyen szél nem jó annak,
aki nem tudja, melyik kikötõbe tart. 

(Quimby)

Éljetek a rátok váró nagyobb
szabadsággal okosan, önmaga-

tok és leendõ közössége-
tek hasznára!” (részletek
az igazgatói búcsúztató
beszédbõl).

Az évzárón Hunyadi
Istvántól, egy olyan kollé-
gától is búcsúztunk, aki
pedagógus pályafutása
45. évét töltve, a tengelici iskola
110 éves történetének az egyik
leghosszabb tanítási ciklussal
rendelkezõ pedagógusaként vo-
nul nyugdíjba.

Pályafutása alatt tanított szin-
te mindent, de mégis saját tere-
pén, a történelemtanításban élt
igazán; érdekes történeteivel,
kommentárjaival színezve ki a
história megfakult lapjait. A di-
ákban – a szó legne-
mesebb értelmében –
az embert látva és tisz-
telve, személyiségével
mindig hatni akart.
Vidám és közvetlen
emberként fontos
volt számára, hogy ta-
nítványai, kollégái ar-
cára mindig mosolyt
varázsoljon. Nevéhez
megszámlálhatatlan
óra, osztály és tanít-
vány kapcsolódik.

Valamennyiünk nevében kö-
szönöm lelkiismeretes, kitartó,
áldozatos több évtizedes munká-
dat és nagyon jó egészséget kívá-
nok! „Pihenj! (Folytasd tovább!)”

A tanévzáró mindig
éves munkánk mérlege
is. Az egész napos okta-
tás jegyében, az etika,
hit- és erkölcstant, a
mindennapos testneve-
lést, a második idegen
nyelvet bevezetve év-
rõl-évre nõtt a tanulók
óraterhelése. Csak egy
számadat: közel 8700
tanórát tartottunk az
idén, mely még ki-
mondva is sok. Ez azt je-
lenti, hogy hetente átla-
gosan 29 (naponta 6)
órája volt elsõstõl a
nyolcadikosig minden-

kinek. Egy nyolcadikosnak na-
ponta 7 tanítási órája volt. Bi-
zony nem könnyû ma iskolás-
nak lenni, napi 6-7 órát eredmé-
nyesen teljesíteni, ebéd után is

kötelezõ órákon részt venni. 
Ennek ismeretében büszkék le-
hetünk arra, hogy a félévi 3,9-es
eredményünkön javítva, isko-
lánk bizonyítványába az utóbbi
évek legjobb eredménye: 4,1-es
tanulmányi átlag került. Tíz ta-
nulónk kitûnõ bizonyítványnak
örülhetett. Az idei év több ki-
emelkedõ sikert hozott, melyek
bizonyítják, hogy intézmé-
nyünkbe tehetséges tanulók jár-
nak, akiknek a tehetségére isko-
lánk odafigyel. A tankerületi sza-
valóversenyen, országos tanul-
mányi versenyen elért dobogós
helyezések, sikeres alkotói pá-
lyázatok is bizonyítják, hogy is-
kolánkban eredményes tehet-
séggondozás zajlik.

Nagy József 5. osztályos tanu-
lónk személyében ismét volt
tengelici diákja az országos ta-
nulmányi versenyek legeredmé-
nyesebb tanulóit felvonultató, a
szekszárdi vármegyeházán
évente megrendezett megyei
díjátadó ünnepségnek.

Ötödik osztályosként, a Kaán
Károly nevével fémjelzett ter-
mészet- és környezetvédelmi
versenyben elért elsõ helyezett
tanulónk felkészítõje: Sebes-
tyén Beatrix volt.

Meg kell állapítanunk, hogy
az idei év is a sport éve volt, hisz
bõvelkedett a sportsikerekben.
A sikerek záloga volt az is, hogy
önkormányzatunk számos ver-
senyhez ingyenesen biztosított
jármûvet, melyet ezúton is kö-
szönünk.

Kiemelkedõ sportteljesítmé-
nyét jutalmazva, alapítványunk
titkáraként Huber Péterné két
tanuló számára adott át különle-
ges elismerést.

Szijártó József tagiskola vezetõ
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Iskolai hírek - 2017. június

Egy falusi kisiskola, mint a tengelici 
is adhat sokat az idejáró tanulóknak.

Ezt bizonyítja egy országos kutatás, mely alapján bekerültünk az ország legjobb 20 iskolája közé.
A kutatásban a 2008-2015. közötti, évente elért országos kompetenciamérési eredményeket, egy ten-
denciát vizsgáltak. Azt, hogy az elért eredmény mennyire múlhatott a pedagógusokon, az iskolán? A pe-
dagógusok munkája révén megszerzett tudást, az úgynevezett "hozzáadott érték"-et vizsgálva mind a
szövegértés, mind a matematika eredmények alapján az ország legjobb 20 iskolája között vagyunk. Az
eredmény értékét éppen az növeli, hogy azt nem kiválogatott, csupa jól motivált, kiemelkedõ tehetség-
gel megáldott gyerekekkel értük el! A számok bizonyítják, hogy képesek vagyunk olyanokból is kihoz-
ni a maximumot, akiknek sok-sok napi problémával, a tanulással, néha önmagukkal is meg kell küzde-
niük. A tanulmány megállapítása, miszerint "a sikeres iskola alapja az elkötelezett pedagógus és a mû-
ködõképes tanári közösség", hisszük, hogy ránk is jellemzõ. Büszkék vagyunk, büszkék lehetünk az
elért eredményre, mely a további munkánkba vetett hitünket, küzdelmeink értelmét erõsíti meg.
Az elemzés az interneten az alábbi linken olvasható:
http://osszkep.hu/2017/05/iskolak-a-hataron-a-legjobban-teljesito-iskolak-listai-a-leghatulrol-indulok/
Megköszönve Önöknek a tanévi közös együttmunkálkodást, kívánok gyermeküknek, családjuknak tar-
talmas szünidõt, szép nyarat! Találkozzunk újra szeptember 1-jén (pénteken), az elsõ tanítási napon!

„Gaudeamus igitur…”

Sebestyén Beatrix és Nagy József 
Hábel Gábor 8. osztályos tanuló
kiemelt jutalomban részesült.

Nagy Ildikó 8. osztályos tanuló kapta az
„Év sportolója” címet.
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K Ö Z É R D E K Û
ÜGYVÉDI FOGADÓÓRA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Dr. Horváth Tamás Miklós ügyvéd
2017. júniustól minden hónap elsõ és harmadik keddjén 1300 - 1730 óra kö-
zött ügyvédi fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatalban.

SZELEKTÍV HULLADÉKELSZÁLLÍTÁS
Július 22.: Mûanyag és fém (sárga kuka) és pa-
pír (kék kuka)
Augusztus 4.: Zöldhulladék (kék kuka)

NYUGDÍJAS 
VENDÉGSÉG 

A FFALUHÁZBAN

„Tavasszal meghívás érkezett a szekszárdi
Platán Nyugdíjas Klubba: a tengelici Bo-
rostyán Nyugdíjas Klub tagjai szeretnének
megismerkedni a klub tagjaival, program-
jaival. Elfogadtuk a meghívást és június 15-
én ellátogattunk Tengelicre.

Mikor a buszunk megállt a szép tiszta
és virágokkal beültetett faluközpontban,
fogadóbizottság várt bennünket. Meglepe-
tésünkre a szép mûvelõdési ház elõteré-
ben a többi klubtag is üdvözölt minket.

A kedves fogadtatás után a szépen meg-
terített asztalokhoz kisérték a csoportun-
kat. Pompás ebéd következett. Utána egy
kis beszélgetésre, barátkozásra került sor.

Az idõ gyorsan elszállt. Mielõtt haza in-
dultunk volna, egy nótacsokorral és sze-
rény kis ajándékkal köszöntük meg Mar-
gitkának, a klub vezetõjének és a tagok-
nak a meghívást és a kedves fogadtatást. 

Reméljük lesz folytatása a remek kezde-
ményezésnek! Keressük azt az alkalmat,
amely mindkét klubnak megfelel, hogy vi-
szonozhassuk a meghívást. 

Most még egyszer köszönjük, hogy
ilyen barátságosan fogadták klubunkat.
Szeretettel gondolunk vissza az együtt el-
töltött néhány órára.

Kívánjuk, hogy sokáig tartson ez a ked-
ves barátság! 

A Platán klub tagjai”

A TENGELIC-SZÕLÕHEGYI NYUGDÍJAS KLUB KIRÁNDULÁSA TAPOLCÁN ÉS SÜMEGEN

Tengelic Falunap – 2017. június 23-24.

További képek Tengelic honlapján láthatók…
A rendezvény a Jövõnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásával valósult meg.
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS
ÖSSZEFOGLALÓ

ORVOSI
RENDELÕ

A képviselõ-testület 2017. június 27-én tartotta a nyári szünet elõt-
ti utolsó ülését, melynek során 13 napirendi pontot tárgyaltak meg
a képviselõk.

Elfogadták az önkormányzat 2017. évi költségvetésérõl szóló
önkormányzati rendelet módosítását, mely módosítás
11.020.700.- Ft-tal emelte a költségvetés bevételi és kiadási elõi-
rányzatait.

A köztisztaság védelmérõl és a települési hulladékkal kapcsola-
tos kötelezõ helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rende-
let zöldhulladékkal kapcsolatos egyik rendelkezésének változását
hagyta jóvá a testület magasabb szintû jogszabálynak való megfe-
lelés miatt.

Ezt követõen három beszerzési eljárás lezárásáról született dön-
tés. A Tengelici Mézeskalács Óvoda festése, mázolása, valamint gé-
pészeti munkái elvégzésére kiírt beszerzési eljárás nyertese a SU-
GÁR Kft. (Szekszárd), az óvoda részére bútorzat beszerzése be-
szerzési eljárás nyertese a Gárdi és Társa Kft (Szekszárd) lett, s vé-
gül az Ady u. 2. (volt ÖNO épület) egyéb felújítási munkáit a Tég-
lakötés Kft (Tengelic) nyerte el.

A képviselõ-testület jóváhagyta az önkormányzati ASP rend-
szerhez csatlakozással kapcsolatban informatikai eszközök be-
szerzésére irányuló, valamint az önkormányzati szakrendszerek
adatminõségének javítására, migrációjára (új programba való
adatbetöltés) vonatkozó ajánlattételi felhívást. 

A testületi tagok megtárgyalták és elfogadták a szociális bizott-
ság tevékenységérõl, a bizottság elnökének beszámolóját. A beszá-
moló szerint a szociális bizottság az elmúlt egy évben 172 kérel-
met hagyott jóvá, és 33 esetben hozott elutasító határozatot. Ezen
kívül tanszercsomaggal támogatta a tengelici általános iskolába já-
ró diákokat, átvállalta a szociális célú tûzifa költségeinek egy ré-
szét, karácsonyi ajándékgyûjtést szervezett, támogatással ösztö-
nözte a rászoruló családokat a Pöttöm klub gyermekjátszó és fej-
lesztõ programban való részvételre. Feladatai között szerepelt a
helyi önkormányzati rendelet-tervezetek, önkormányzati beszá-
molók véleményezése, Tengelic Községért kitüntetõ címre javas-
lat tétele.

Beszámoló hangzott el a Szekszárd és Környéke Szociális Alap-
szolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi mûködésérõl.
A tengelici lakosok a házi segítségnyújtást és a jelzõrendszeres há-
zi segítségnyújtás szolgáltatást veszik igénybe. A beszámoló alap-
ján a 2016. évben 10 fõ gondozását látta el a házigondozónk, s 8
jelzõrendszeres készülék került kitelepítésre a rászorulóknak. A
társulás pénzügyi elszámolása szerint Tengelic községnek
475.437.- Ft-tal kell hozzájárulni a társulás költségeihez.

Tolna város polgármestere megkeresésére úgy döntött a képvi-
selõ-testület, hogy a 6,4%-os arányban tulajdonában lévõ tolnai
799 hrsz-ú ingatlant (vízmûtelep) 1.235.200.- Ft vételáron értéke-
síti Tolna Város Önkormányzatának. Ennek oka az, hogy az ingat-
lan funkciótlan maradt, hasznosítása nehézkes, területén több víz-
nyerõ kút található, amelyek Tolna város vízellátást biztosítják, az
ingatlan fenntartási költségeit a tulajdonostárs önkormányzatok-
nak kell fedezni, valamint szükségessé vált az ingatlan felújítása is.

A testület elfogadta a Re-víz Duna-menti Kft. 2016. évi gazdálko-
dásáról szóló éves jelentését is.

Az önkormányzati szolgálati lakásokat bérlõ három pedagógus
kérte a 2017. június 30-án lejáró bérleti szerzõdéseik meghosszab-
bítását, melyeket a képviselõ-testület mindhárom esetben 2018.
június 30-ig meghosszabbított. 

Az egyebek napirendi ponton belül három határozat született.
Elõször arról döntött a képviselõ-testület, hogy a Vertikál
Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval a 2017. ápri-
lis 1. és 2017. június 30. közötti idõszakra kötött közszolgáltatási
szerzõdést meghosszabbítja 2017. szeptember 30-ig, mivel az új
közszolgáltató kiválasztására indult közbeszerzési eljárás még nem
zárult le. Majd arról született döntés, hogy a képviselõ-testület Fá-
cánkert Község Településképi Arculati Kézikönyvének és Telepü-
lésképi rendeletének elõzetes tájékoztatási szakaszában észrevételt
nem tesz. Végül úgy határozott a testület, hogy a Gagarin u. 2. szám
alatt lévõ szolgálati lakás fûtéskorszerûsítését elvégezteti.

Zárt ülésen egy ingatlan tulajdoni hányadának megvásárlását
hagyták jóvá a képviselõk.

Az ülés végén Polgármester Úr tájékoztatta a testületet a folya-
matban lévõ beruházásokról, a TEIT által szervezett tanulmányút-
ról, a szõlõsgyulai gyermekek táboroztatásáról, valamint a nyárra
tervezett egyéb programokról. 

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

Júliusi pprogramok:

július 15.: Kertmozi
július 29.: Játéknap
A majális nem veszett el, csak
átalakult…
Programtervezet az 1. oldalon.

július 31. - augusztus 4.: Rajztá-
bor (a létszám betelt)

Augusztusi eelõzetes:

augusztus 22-23.: A DDuna TTV
Ízõrzõk cc. mmûsora fforgat ttele-
pülésünkön.
augusztus 25.: Kastélykoncert
Fellép a Hot Jazz Band

augusztus 26.: Szüreti ffelvo-
nulás

NYÁRI SZÜNET 
A FALUHÁZBAN

Szabadság miatt zárva:
július 17 - 21. és
augusztus 7 - 11.
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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: ((VÁLTOZÁS!)
Hétfõ: 08:30 - 13:00
Kedd: 12:00 - 16:00
Szerda:   009:00 - 114:00
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)


