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TARTALOMBÓL:

Kulturális Örökség Napja ❖ Füzetcsomag ❖ Emlékhely avatás ❖ JETA beruházások

NEMZETI KULTURÁLIS
ÖRÖKSÉG NAPJA
1984-ben Franciaországban Történelmi Mûemlékek
Nyílt Napja címmel egyedülálló kezdeményezés indult
útjára, azzal a céllal, hogy azok a kiemelkedõ, várhatóan széles érdeklõdésre számot tartó mûemléképületek, amelyek általában zárva vannak a nagyközönség
elõtt, egy hétvégén nyissák meg kapuikat, és ingyen,
lehetõleg szakszerû vezetéssel fogadják a kíváncsi látogatókat. A kezdeményezés rendkívüli sikerén felbuzdulva az Épített Örökségért Felelõs Európai Miniszterek Második Európai Konferenciáján az akkori
francia kulturális miniszter kezdeményezte, hogy az
Európa Tanács karolja fel a rendezvényt és segítse,
hogy nemzetközi méretûvé válhasson. 1991-ben az
Európai Tanács hivatalosan is intézményesítette és útjára indította saját rendezvénysorozatát Európai Örökség Napok címmel, s egyben felszólította az Európai
kulturális egyezmény tagállamait, hogy csatlakozzanak, és szervezzék meg hazájukban is minden évben
az Európai Örökség Napokat. A rendezvény hagyományosan minden év szeptemberének elején nemzetközi megnyitó ünnepséggel kezdõdik, amely a csatlakozott országok, az Európa Tanács, valamint az Európai Unió képviselõinek részvételével zajlik. A megnyitónak minden évben más ország ad otthont.
Magyarországon 1999-ben indult útjára a mozgalom, amikor a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma megbízta a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Társadalmi Kapcsolatok Igazgatóságát, hogy szervezze meg a rendezvényt. Ezt a koordináló munkát azóta
is a hazai mûemlék- és örökségvédelem központi intézménye végzi. Hangsúlyozandó tehát, hogy a nemzeti koordinátorok, mint ahogy nevükben is szerepel, csak koordinálják az eseményt, az igazán nagy
feladat az objektumok tulajdonosaira, mûködtetõire,
kezelõire hárul, mivel õk vállalják, hogy a nagyközönség számára hozzáférhetõvé tegyék értékes, szép
épületeiket, gyûjteményeiket.

ISKOLAKEZDÕ
FÜZETCSOMAG
A 2017/2018. tanév már a hatodik, hogy a teljes
füzet- és írószercsomagot az Önkormányzat biztosítja a helyi általános iskolában tanuló gyermekek számára. A csomag az általános iskola által
összeállított füzeteket, írószereket és egyéb kiegészítõket (zsírkréta, vonalzó, rajzlap, … stb.)
tartalmazza. Idén 105 diák családjának lesz ez által könnyebb az iskolakezdés anyagi terhe. A
taneszközök beszerzéséhez az anyagi forrást a
képviselõ-testület biztosította a Tengelic Községért Alapítvány részére 340.000,- Ft összegben.
Gáncs Tamás, a Szociális Bizottság elnöke
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DE NEHÉZ (ISMÉT) AZ ISKOLA TÁSKA…
Diákbarát iskola

JANIKOVSZKY ÉVA:

a színjátszósok elõadása szerint

MÁR ISKOLÁS VAGYOK

EVELIN és LILLA (kezükben naptárral besétáltak a színre)
EVELIN

A felnõttek mindig azt mondják:
Legyünk jók, aztán iskolába küldenek!

LILLA

Legyünk jók, de hogyan? Ez itt a kérdés.
Mondd csak, szerinted jónak lenni lehetséges?

EVELIN

Ó az menne, ha akarnám!
De, hogy akarjam, ahhoz az kellene,
Hogy körülöttünk minden megváltozzon,
mégpedig így!
(meglóbálja a naptárat)
Elõször is országszerte diákbarát iskolára lenne
szükség,
Nekem már van is egy tervem!

LILLA

Valóban? Mondd el, olyan kíváncsi vagyok!

EVELIN

Szóval elõször is át kell rendezni a tanévet.
Ilyen lenne, nézd (együtt nézik a naptárt)
SZEPTEMBER – hétfõ
OKTÓBER - kedd
NOVEMBER - szerda
DECEMBER - csütörtök
JANUÁR – péntek
FEBRUÁR - szombat
MÁRCIUS - vasárnap
ÁPRILIS – hétfõ
MÁJUS - kedd
JÚNIUS - szerda.
Kedves Tanárok kérem, ne aggódjanak!
A tanév ezután is szeptemberben kezdõdik,
csakhogy az oktatásunkra szánt idõ
Nem tíz hónap, hanem csupán tíz jó nap. Sõt!
Decemberben, azaz csütörtökön
korábban megyünk haza a suliból,
mert kitör a karácsonyi szünet,
áprilisban, tehát a következõ hétfõn pedig a
húsvéti.
Nézzük csak! Itt van a szombat meg a vasárnap…

LILLA

EVELIN
és LILLA

De ki hallott már olyat, hogy szombat-vasárnap is
legyen tanítás? (Az említett hónapokat színes
filctollal
kihúzza a naptárból) Marad tehát hétfõ, kedd,
szerda, péntek, kedd, szerda meg fél csütörtök és
fél hétfõ:
Összesen hét nap. Egy hét tanév! Kemény meló!
Ha sikerül átvészelnünk, mit csinálunk utána 348
vagy 349 napig?
Várjuk, várjuk az új tanévet!

(részlet a mûbõl)

Érdekes, de amióta iskolába járok, a felnõtteket egyetlen dolog érdekli.
Mindenki megkérdezi tõlem:
– Aztán szeretsz-e iskolába járni?
Én elõször azt válaszoltam, hogy nem tudom. Akinek ezt
válaszoltam, az összecsapta a kezét és egészen odavolt. Miért nem szeretek iskolába járni? Talán nem szeretem a tanító nénit? Pedig nem azt mondtam, hogy nem szeretek iskolába járni, csak azt, hogy nem tudom. Mert ez az igazság.
Van, amikor szeretek iskolába járni, és van, amikor nem.
Amikor a tanító néni olyat kérdez, amire senki sem tud
felelni, csak én, akkor szeretek iskolába járni. Ha én hajítom a legmesszebbre a kislabdát, és a Magda néni azt
mondja, ejha, akkor szeretek oskolába járni. És akkor is szeretek iskolába járni, mikor a tanító néni felemeli a füzetemet és megmutatja a többieknek, hogy nézzétek, így kell
ezt ügyesen megcsinálni!
Szóval, sokszor szeretek iskolába járni, de van, amikor
nem szeretek.
Amikor olyan sokáig kell egy helyben ülni, hogy a lábam
már nem bírja és elkezd magától dobogni a pad alatt, és
rám szólnak, hogy ejnye Dani, akkor nem szeretek iskolába
járni. Amikor sehogy se akar vége lenni az órának, és muszáj egy picit harapnom az uzsonnámból, és a mögöttem
ülõ árulkodós rákezdi, hogy tanító néni kérem, a Dani
megint eszik, akkor nem szeretek iskolába járni. És ha a
többiek nevetnek ezen, akkor pedig annyira nem szeretek,
hogy majdnem sírok.
Meg olyankor se szeretek iskolába járni, mikor véletlenül
nem arra figyelek, amire kell, hanem arra, ami jobban érdekel, és a Piri néni rám szól, hogy ejnye, már megint nem figyelsz. Mert ha én véletlenül nem figyelek, az azért még
nem „már megint”.
Hát ezért nem tudok én mit válaszolni arra, hogy szeretek-e iskolába járni.

Hárs Ernõ: Vége a vakációnak
Kopog már a barna dió,
véget ért a vakáció.
Vidám ruhák, fénylõ szemek,
gyülekezõ gyereksereg.
Mint a fecskék messze délre,
készülnek az új tanévre.
Villanydrótjuk iskolapad,
kedvük alatt majd leszakad.
Fiú, leány cseveg, csipog,
csupa emlék, csupa titok.

Összeállította: Horváth Józsefné, Márta néni

Hírek az evangélikus gyülekezet
háza tájáról
Augusztus 13-án Kasza Gábor, györkönyi evangélikus lelkész szolgált közöttünk. A vendég
igehirdetõ mindig új színt hoz a gyülekezet
életébe. Most is örömmel és nyitott szívvel hallgattuk.
Augusztus huszadika nemzeti ünnepünk, a
hálaadás az új kenyérért és a keresztyén államalapításról való megemlékezés. Az istentiszteleten imádkoztunk az ország vezetõiért,
az elöljárókért, hogy bölcsen irányítsák né-

Patak vize, erdõ zöldje
zsong szavukkal körbekörbe.
Hozzá annyi napfény vakít,
elég lesz az új tavaszig,
hogy se szél, se fagyos utak
ne lopják el mosolyukat,
s mindegyikük bátran
szálljon
át a betû-óceánon.

pünket. Megköszöntük az új termést, és hogy
mindennapi kenyerünket Isten kezébõl fogadhatjuk el.
Szintén augusztus 20-án kisebb gyülekezeti csoporttal részt vettünk Bonyhádon a felújított evangélikus gyülekezeti ház felszentelésén. Ezzel is ápoltuk a testvéri kapcsolatokat, osztoztunk egymás örömében.
Füller Mihály evangélikus lelkész

2017. szeptember, 3. oldal

Tengelic

Történelmi emlékhelyek avatása Tengelicen
Múltidézõ emlékhelyek avatására került sor a „Tengelic madár
év” helyi programsorozatának keretében augusztus 27-én településünk határában két helyszínen: az Ötház mellett, a honfoglalás kori temetõ területén, valamint a Nyulasi dombon lévõ középkori templomos község helyén.
Farkas Dénes, falunk történetkutatója, -írója foglalta össze
röviden a két helyszín múltbéli történetét és hangsúlyozta a
múlt értékeit, az emlékezés fontosságát. E két emlékhely községünk történetének fontos állomásait jelzik. Gáncs István
polgármester pedig arról beszélt, hogy mi minden történt a
helyi történelmi értékek védelmében, megõrzésében az utóbbi évtizedben.
Az ünnepségen meghívott vendégként részt vett dr. Ódor János a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója és

Barleczka Mária a Tolna Megyei Honismereti Egyesület titkára.
A két emlékhelyet útbaigazító-táblák jelzik, ezért, ha valaki szeretné azokat felkeresni, könynyen megtalálhatja. Az emlékezést az elsõ helyszínen Szabó Dávid gitárkíséretével elõadott
dal, a második helyszínen Horváth Józsefné tanítványainak és
felkért vendégszereplõinek kis mûsora színesítette. Mindkét
emlékhelyen koszorúzással zárult az emlékezés.

Farkas Zsuzsanna

FORRÓ HANGULAT
" VÖS
A HU
NYÁRÉJSZAKÁBAN
Hot Jazz Band koncert – Tengelic,
Csapó Kastély, 2017. augusztus 25.
Igai fesztiválhangulatban szórakozhatott az a
mintegy 400 zenerajongó, aki kilátogatott a
VIII. Medinai Mûvészeti Napok nyitó rendezvényének helyszínére, a középtengelici Csapó Kastély
parkjába, ahol a Kossuth- és
kétszeres eMeRTon díjas Hot
Jazz Band jazz-zenekar idézte
az 1920-as, -30-as, 40-es évek
zenéjét. Elõzenekarként a Tengelici Gitárszakkör mutatta be
az erre az alkalomra „gitárosított” akusztikus rock összeállítását Szabó Dávid vezetésével, záró programként pedig
egy látványos tûz-zsonglõr
produkciót láthattunk az
Ízisz Tûztánc csoport elõadásában.
A nagysikerû koncertet
megelõzõen a „Kastély-fotózás a magyar Loire völgyében” címû kiállítás megnyitójára is sor került, ahol
Retkes Tamás, Ruzsics Eszter, Pámerné Bükky Klára,
Rühl Gizella, Oszkó Ferenc
és Nyemcsok Pál míves fotói segítségével a környék
rejtett szépségeit fedezhettük fel.
BRM

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
11:00 – 14:00
Csütörtök
08:30 – 11:30
Péntek
08:30 – 12:30
Tengelic-S
Szõlõhegy
Szerda
08:00 – 10:00

FOGORVOS
Tengelic, Rákóczi u. 8.
szám alatti rendelõben.
Rendelési idõ:
kedd: 09:30-117:00 óra
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Ö NKORMÁNYZATI

HÍREK

Tengelic község
közvilágításának
korszerûsítése

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

Tengelic Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Jövõnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítványhoz a település teljes közigazgatási területén a közvilágítás energiatakarékos átalakítására. A projekt keretében
az elnyert 6.687.735.- Ft támogatásból és 1.180.189 Ft önkormányzati önerõbõl a meglévõ 335 db világítótestet cseréltek le új, modern, energiatakarékos LED-es lámpatestre.
Az energia-hatékony lámpatestek beépítésével jelentõs megtakarítás érhetõ el az üzemeltetés költségeiben.

A Tengelici Mézeskalács Óvoda felújítása

A Jövõnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól nyert
15.422.128.- Ft támogatásból és 5.140.709.- Ft önkormányzati önerõbõl valósult meg a Mézeskalács Óvoda épületének belsõ felújítása. A projekt keretén belül fûtéskorszerûsítés, hideg-meleg
burkolat csere, vizesblokkok, valamint a konyha felújítása történt meg. A felújítás 2017. június 6-án kezdõdött és a mûszaki átadásra 2017. augusztus 3-án került sor. Ezt követõen augusztus 14én vehették birtokba újra az óvodások a felújított épületet.

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
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 csütörtök 14 óra:
Nyugdíjas klub
Szeretettel várják az új tagokat is!

(Sürgõs esetben a szolgáltatás a dunaszentgyörgyi,
vagy a gerjeni rendelõben
is igénybe vehetõ.)

minden csütörtök 17 óra:
A Horgolókör átalakult, szeptembertõl már Alkotómûhelyként várja az érdeklõdõket.

Csecsemõ tanácsadás
Kedd 08:00 – 10:00

Szeptemberi programok:

szeptember 15. 18 óra: Kölesdi
fehér hímzés – kiállítás megnyitó
szeptember 23.: Madár nevû
települések nyugdíjasainak találkozója – a Tengelici Borostyán Nyugdíjas Egyesület szervezésében.

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: (VÁLTOZÁS!)
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)

IMPRESSZUM

Októberi elõzetes:
október 13.: Idõsek napja

KÖZÉRDEKÛ

Tolnai Lászlóné jegyzõ

TEIT

Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás

SZELEKTÍV
HULLADÉKELSZÁLLÍTÁS
Szeptember 15: mûanyag és
fém (sárga kuka)
Szeptember 15: papír (kék kuka)
Szeptember 29: zöldhulladék
(kék kuka)
LOMTALANÍTÁS
Szeptember 22. – Tudnivalók
a minden háztartásba eljuttatott közleményben olvashatók.
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