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Szüreti vigasság ❖ Változások a Polgárõrség életében ❖ Vendégségben Szõlõsgyulán ❖ Lakossági tájékoztató

A 3T Civil Szervezetnek köszönhetõen is-
mét szüreti hangulatba kerülhetett közsé-
günk augusztus 26-án.

Ezen a délutánon a bíróné kikérését kö-
vetõen a Sportcsarnok elõl indult a mint-
egy 25 fogatból és 30 csikósból álló me-
net, majd a község központjában színvo-
nalas elõadást láthattak az érdeklõdõk,
ahol süteménnyel és innivalóval is kínál-
ták a vendégeket. A szüreti vigasság egyik
fõszereplõje a kisbíró volt, aki két helyen
is invitálta az érdeklõdõket az aznapi
programokra, egyúttal kihirdette az utób-
bi két évben a településünkön történt je-
lentõs eseményeket. 

Jó volt látni, hogy a szervezõknek sikerült
sok fiatalt bevonni a rendezvénybe, különö-
sen azért fontos ez, mert a hagyományokat
csak nemzedékrõl nemzedékre történõ át-
adással lehet fenntartani. Köszönettel tarto-
zunk a helyi és környékbeli csikósoknak,
hintó és lovaskocsi tulajdonosoknak, akik
nélkül nem lett volna ilyen hangulatos a
szüreti vigasságunk. Az ünnepi alkalmat szí-
nesítette még a tengelici, a szõlõhegyi és a
kajdacsi néptánc csoport kis mûsora, vala-
mint a népviseletbe öltözött óvodások rész-
vétele is. A nap végén a fáradhatatlan mulat-
ni vágyók a szüreti bálban vigadhattak más-
nap hajnalig. 3T Civil Szervezet

Szüreti vigasság Tengelicen

ISKOLAI HÍREK - 2017. SZEPTEMBER
Nagy öröm, hogy önkormányzatunk saját költ-
ségvetésébõl hozzá tud és hozzá is akar járul-
ni az állami fenntartást követõ idõkben is az
iskola fejlõdéséhez, és évente újabb és újabb
beruházásokkal segíti települése iskoláját. Kö-
szönet érte polgármesterünknek és a képvise-
lõtestület tagjainak. Örömmel jelentem be,
hogy önkormányzati forrásból valamennyi
tantermünk, részben tankerületi, részben
SZMK hozzájárulásból irodahelyiségeink pad-
lózata felújítása, cseréje megtörtént a nyáron.
Ezzel vált teljessé a 2010-ben elkezdett, de a
szûkös pénzügyi keret miatt félbemaradt nagy
felújítás. Köszönöm az önkormányzati brigád
közremûködését, köszönet a dolgozóinknak:
karbantartónknak és a takarítóinknak, akikre
a teljes helyreállítási munkák, a festés és taka-
rítás terhe hárult. A köszönet nem utolsó sor-
ban a cipekedésben résztvevõ sok segítõ szü-
lõi kéznek is szól, annak az összefogásnak,
mely minden jó célú ügy mozgatója. Hiszem,
hogy ez a szép, esztétikus, otthonos környezet
még jobb teljesítmény elérésére sarkall diá-
kot és pedagógust egyaránt.

❖ ❖ ❖
A 2017-2018. tanév elsõ tanítási napja 2017. szept.
1. (péntek), az utolsó tanítási napja 2018. jún. 15.
(péntek). A tanítási napok száma 180 nap+6 ta-
nítás nélküli nap. A tanítási év elsõ féléve jan. 26-
ig tart. Ballagás és tanévzáró ünnepélyünk terve-
zett idõpontja: 2018. jún. 16., szombat 9 h.
A szünetek rendje:
❖ Az õszi szünet 2017. okt. 30-tól nov. 3-ig

tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap
okt. 27. (péntek), a szünet utáni elsõ ta-
nítási nap nov. 6. (hétfõ).

❖ A téli szünet 2017. dec. 27-tõl 2018. jan.
2-ig tart. A szünet elõtti utolsó tanítási
nap: dec. 22. (péntek), a szünet utáni el-
sõ tanítási nap: jan. 3. (szerda).

❖ A tavaszi szünet 2018. márc. 29-tõl ápr.
3-ig tart. A szünet elõtti utolsó tanítási
nap: márc. 28. (szerda), a szünet utáni
elsõ tanítási nap: ápr. 4. (szerda).

Munkanap-áthelyezés is lesz a tanév során,
ezek: márc. 10., szombat munkanap, márc.
16., péntek pihenõnap; ápr. 21., szombat
munkanap, ápr. 30., hétfõ pihenõnap.

Nyílt tanítási napokat õsszel nov. 15-re, ta-
vasszal márc. 6-ra, hagyományos jótékonysá-
gi bálunkat, a Szülõk-nevelõk bálját máj. 12-
re tervezzük.

❖ ❖ ❖
Idei tanévünket soha nem tapasztalt ala-

csony létszámú elsõssel kezdjük meg. A hét
beíratott gyermek nem elegendõ az önálló-
an indítható osztály törvényi feltételének,
ezért a tankerületi döntés értelmében az 1.

és 2. évfolyam nem önálló, hanem egy össze-
vont osztálynak minõsül. Ezúton is felhívom
a figyelmet arra, hogy az összevonás elsõsor-
ban a készségtárgyak óráira, a napközis dél-
utánokra vonatkozik. A közismereti tárgyak,
így a matematika, magyar, német nyelv, a
környezetismeret óráin külön tanulnak az
elsõ és másodikosok; fejlõdésük, továbbhala-
dásuk ezzel is biztosított.

Az iskola sorsát elsõsorban a szülõ írja, az-
zal, hogy közösen, együttgondolkodva óvo-
dával, az iskolával felelõsen dönt az iskola-
kezdésrõl. Ne csak a hétéves kort betöltõ
gyermekek kezdjék meg az iskolát, mint
idén, hiszen nem taktikázhatjuk el gyerme-
keink, egy intézmény jövõjét!

(folytatás a 2. oldalon)

Első és második
osztályosaink
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HÍREK A TENGELICI POLGÁRÕR EGYESÜLET HÁZA TÁJÁRÓL ZELK ZOLTÁN
OKTÓBER

Kisöccsétõl, Szeptembertõl
búcsút vesz és útra kél,
paripája sûrû felhõ,
a hintója õszi szél.

Sárga levél hull eléje,
amerre vágtatva jár,
félve nézi erdõ, liget,
de õ vágtat, meg se áll.

Hová, hová oly sietve,
felhõlovas szélszekér?
Azt hiszed tán, aki siet,
aki vágtat, messze ér?

Dehogy hiszi, dehogy hiszi
hiszen nem megyen õ messze,
csak addig fut, míg rátalál,
a bátyjára, Novemberre.

(a rajzot Füller Borsika
készítette)

Átalakulóban a Tengelici Polgárõr
Egyesület. A fiatalítás jegyében ez
úton mondunk köszönetet azon
szolgálatban megfáradt polgárõr tár-
sainknak, akik tapasztalatukat átad-
va a helyükbe lépõ fiataloknak
"nyugdíjba vonulnak" egyesületünk-
bõl, hogy ezentúl megérdemelt pi-
henésüket élvezhessék. Tevékenysé-
gi körünk is kibõvül, hamarosan ön-
kéntes tûzoltóként és katasztrófavé-
delmi mentõ csoportként is számít-
hat ránk a lakosság. Ez évi munkánk-

kal remélhetõleg bebizonyítottuk, hogy
nem csak településünkön van ránk szükség
és hogy jól végezzük dolgunkat, hiszen
olyan rendezvényeken nyújtottunk segítsé-
get, mint a szekszárdi Borút Félmaraton, a
szálkai Triatlon Találkozó és a paksi Atom-
futás. Lovasainkkal pedig rendszeresen ta-
lálkozhatnak a környezõ települések tömeg-
rendezvényein is.

Szinger Árpád egyesületi elnök

(folytatás az 1. oldalról)

Tervezett és váratlan személyi változást egy-
aránt hozott a nyár. Örömmel mondhatom,
hogy a szakemberhiány ellenére szakos ellá-
tottságunkban megerõsödtünk. Bízom ben-
ne, hogy a megüresedõ álláshelyekre sikerült
tapasztalattal, a bizonyítás szándékával élni kí-
vánó, jó szakembereket találni.

Az elsõ osztályosok közismereti tárgyai-
nak tanítását, napközis délutánjait irányítja
Nagy Zsigmondné (a kép bal oldalán), aki a
nyár folyamán Pécsrõl költözött Tengelic-
Szõlõhegyre.

Fiatal, ám többéves alsós tapasztalattal ren-
delkezõ új férfi kollégánk Ambrus László (kö-
zépen), aki naponta busszal jár hozzánk Szek-
szárdról. Tanítóként, osztályfõnökként
Nyulné Schmidt Mária harmadikosait veszi át.

Több évtizedes szakmai tapasztalattal a
háta mögött folytatja nálunk pályafutását

Gombos Ferencné (a kép jobb szélén), aki
Paksról bejárva a felsõs matematikát és az
éneket fogja tanítani. Szeptember végén áll
munkába a Havasiné Pete Ildikót helyettesí-
tõ Szekeres Andrea, akinek ez évi feladatköre
elsõsorban a 3. osztályhoz kapcsolódik, de
készségtárgyakat és napközis feladatokat
más osztályokban is ellát. Valamennyi új kol-

légámnak kívánom, mielõbb találja meg a he-
lyét nálunk és váljon közösségünk hasznos
tagjává! A szülõktõl kérek átmeneti türelmet,
de leginkább bizalmat, mely mindannyiun-
kat átsegít a pillanatnyi nehézségeken!

Korábbi óraadó kollégáink személye válto-
zatlan: A néptáncot Zombáról Csiki Gyula ta-
nítja, míg a felsõs rajzot Tóthné Csapó Sára vi-
szi tovább. A 7-8. osztályban Szabóné Novák
Beáta, az I. Béla Gimnázium tanára látja el to-
vábbra is a kémia tanítását.

Negyedik óraadónk, nyugdíjas kollégánk
Hunyadi István, aki ebben a tanévben az infor-
matika órákra visszatér hozzánk.

Az 5. osztály élén, osztályfõnökként is be-
mutatkozik az idei tanévtõl Müller Gabriella.
Kolléganõnk folytatja megkezdett tanulmánya-
it a Pécsi Tudományegyetem történelem taná-
ri szakán, melyre alapozva a történelem tanítá-
sa is új feladatköre lesz.

A Pécsi Tudományegyetemre nyert felvételt
és megkezdte tanulmányait informatika mes-
tertanári szakon Sebestyén Beatrix.

A tanév során, 2018-ban tanfelügyeleti ellen-
õrzés keretében külsõ szakértõk értékelik az
intézményi munkát, és egy kollégánk minõsí-
tésére is sor kerül.

Elhárult az akadály, így a Tamási Tankerületi
Központ és az önkormányzat megállapodása
nyomán az iskolabusz továbbra is, a korábbi
menetrend szerint végzi a tanulók szállítását.

Folytatódik az iskolatej, az iskolagyümölcs
és iskolarendõr program is.

Mindennapi munkánkhoz sok örömöt, jó
egészséget, tanulóinknak jó kedvet és eredmé-
nyességet, a szülõkben igaz segítõtársakat, ve-
lük együtt elért és megért sikereket, optimiz-
must kívánok az idei tanévre!

Egy tettre kész, részben megújhodott, sza-
kos ellátottságában megerõsödött testülettel
vágunk neki a tanévnek.

Szijártó József tagiskola vezetõ

Új kollégáink: Nagy Zsigmondné, Ambrus

László és Gombos Ferencné
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
TELEPÜLÉSARCULATI KÉZIKÖNYV 

ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET
Az Önkormányzat tájékoztatja a lakosságot, hogy – jogszabályi köte-
lezettségeinek eleget téve – elkészíttette a település teljes közigazga-
tási területére vonatkozóan a Településarculati kézikönyv és a Telepü-
lésképi rendelet tervezetét. A rendelet mellékletét képezi a helyi vé-
delemre javasolt ingatlanok leltára is.
Az önkormányzat a teljes körû nyilvánosság biztosításának érdekében
lakossági fórumot tart, melyre Tisztelettel meghívja az érdeklõdõket.
Az érdeklõdõk a www.tengelic.hu weblapon, valamint a Polgármes-
teri Hivatalban tájékozódhatnak a rendelet-tervezetrõl és az ahhoz
kapcsolódó mellékletekrõl.
A lakossági fórum idõpontja: 2017. október 11. (szerda) 17.00 óra 
Helye: Faluház (Tengelic Petõfi u. 9.)
Elõadó: Béres Gábor fõépítész

***
TEMETÕREND VÁLTOZÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a köztemetõkben a sírok közöt-
ti területek - kivéve az utak -  gyomtalanítását az önkormányzat nem vég-
zi el, tekintettel arra, hogy több lakossági bejelentés érkezett a fûkaszálás
következtében okozott kár miatt. Ezen területek gyomtalanítása
ezentúl a temetési hely felett rendelkezõ személyek feladata.

GYOMMENTESÍTÉS
A gyommentesítésre vonatkozó lakossági felhívásunk ellenére azt ta-
pasztaltuk, hogy sok esetben az ingatlantulajdonos nem gondoskodik
az ingatlana rendszeres gyomtalanításról. 
A gazos ingatlanok vonatkozásában az önkéntes jogkövetõ maga-
tartást nem tanúsítók szankcionálási lehetõséget a közösségi
együttélés alapvetõ szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeirõl szóló 10/2015. (V. 28.) önkormányzati ren-
delet adja meg. 2017-ben eddig 57 esetben került sor a gyomtalaní-
tás elvégzésére irányuló felszólításra, illetve egy esetben volt szük-
ség bírság kiszabására.  

***
HÁZSZÁMTÁBLÁK 

Az önkormányzat megkezdte a házszámtáblák meglétének ellenõr-
zését.  A házszámtáblát az ingatlan kerítésére, házfalára, közterület-
rõl jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.
Akinél a házszámtábla kihelyezése a felhívásunkat követõen sem
történik meg, a fenti önkormányzati rendelet alapján az ingatlan-
tulajdonos részére bírság kiszabásáról intézkedünk. A házszámtáb-
la hiánya akadályozza a Magyar Posta munkáját, gondot okozhat a
tûzoltóság, mentõszolgálat munkájában és megakadályozza a tájé-
kozódást a településen.

VENDÉGSÉGBEN SZÕLÕSGYULÁN
2017. szeptember 6 - 10.

2017. március 21-én Gáncs István
Tengelic és Sápi Sándor Szõlõsgyu-
la (Kárpátalja) polgármestere ün-
nepélyes keretek közt aláírták a két
község közötti együttmûködési
megállapodást. A megállapodásban
foglaltaknak megfelelõen a "hivata-
los" kapcsolatépítés elsõ lépéseként
Tengelic Község Önkormányzati
testületének Gáncs István polgár-
mester vezette küldöttsége - eleget
téve Sápi Sándor Szõlõsgyula pol-
gármestere meghívásának - 5 napot
töltött Kárpátalján. A vendégség kö-
zösen készített vacsorával kezdõ-
dött Szõlõsgyulán, amikor küldött-
ségünk elsõsorban a Tengelicen va-
kációzó gyermekek szüleivel talál-
kozott, így téve személyessé a távis-
meretséget. A másnapi program a
falu felfedezésével kezdõdött. Kül-
döttségünk meglátogatott egy szõ-
lõültetvényt, végig járta a hivatalos
intézményeket és látogatást tett a
falu temetõjében is. 

A további napok Kárpátalja ma-
gyar vonatkozású emlékhelyeinek
megismerésével teltek. Küldöttsé-
günk vendéglátóink idegenvezeté-
sével megtekintette Beregszász és
Nagyszõlõs azon oktatási intézmé-
nyeit, melyek (kizárólagos) ma-
gyar támogatással újultak meg/kel-
tek ismét életre, ellátogatott a tör-
ténelmi jelentõségû munkácsi és
ungvári várba, valamint elhelyezte
a tisztelet és emlékezés koszorúit a
szolyvai haláltábor helyén létesí-

tett emlékparkban és a sokszor
meggyalázott, de mindennel daco-
ló vereckei emlékmûnél. 

A vendégség Szõlõsgyulán a va-
sárnapi istentisztelettel ért véget.
A búcsúzás már nem hivatalos, ha-
nem két jóbarát búcsúzása volt az
újra találkozás és további szemé-
lyes kapcsolatok létrejöttének re-
ményében. 

❖ ❖ ❖
A küldöttség ott tartózkodása

idején érte a hír vendéglátóinkat,
hogy az Ukrán Parlament elfogad-
ta azt a törvényt, miszerint Kárpát-
alja magyar lakossága csak 10 éves
korukig tanulhat anyanyelvén.
Azon túl az iskolákban csak ukrá-
nul folyhat az oktatás, kivéve a ma-
gyar nyel és irodalom tantár-
gyakat. Amennyiben ez a tör-
vény jogerõre emelkedik,
úgy az eddig is joghátrány-
ban élõ kárpátaljai magyar-

ság még kilátástalanabb helyzet-
be kerül, nemzeti mivoltában vá-
lik súlyosan fenyegetetté. Mi lesz
nemzettársainkkal ezek után ott
Kárpátalján? "Reméljük, hogy
nem következik be, de minden-
képpen bízunk az Úrban, mert õ
tartotta meg eddig is a magyar-
ságot." - ahogy az egyik szõlõs-
gyulai tanárnõ reagált a hír halla-
tán. Egyelõre nem tudni, hogy
meg lehet-e akadályozni az uk-
rán asszimilációs gépezetet. De
annyit tehetünk, hogy minden
lehetséges módon (lelkiekben,
adakozással, barátsággal, nyílt
szolidaritás vállalással) még erõ-
sebben támogatjuk kárpátaljai
testvéreinket.                       BRM
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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:
A Horgolókör áátalakult, szep-
tembertõl már Alkotómûhely-
ként várja az érdeklõdõket.

Októberi pprogramok:
október 13. 16 óra: Idõsek Nap-
ja - Ajándék mûsor: Rudolf Csil-
la vers; sztárfellépõ: Détár Eni-
kõ
október 28. 20 óra: Halloween
bál - elõzetes asztalfoglalás
szükséges.

Novemberi eelõzetes:
november 18.: Libator - sztárfel-
lépõ: Csernik Szende székely
mesemondó. Elõzetes asztal-
foglalás szükséges

Ekkor kerül meghirdetésre a
„Mézeskalács ház készítõ” pá-
lyázat is.

TT EE II TT
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

SZELEKTÍV
HULLADÉKELSZÁLLÍTÁS

Október 13.: mûanyag és fém
(sárga kuka)
Október 13.: papír (kék kuka)
Október 27.: zöldhulladék
(kék kuka)

KÖZÉRDEKÛTolnai Lászlóné jegyzõ

A képviselõ-testület a 2017. szeptember 12-én megtartott
ülésén megalkotta a házasságkötés engedélyezésének szabá-
lyairól és díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítását. A
módosítással 2017. szeptember 15-tõl a hivatali helyiségen kí-
vül és a hivatali idõn túl tartott házasságkötésért fizetendõ
szolgáltatási díjak már nem ÁFA kötelesek.  

Elfogadásra került az önkormányzat 2017. évi I. félévi gazdál-
kodásáról szóló tájékoztató.  

A tájékoztató alapján az önkormányzat 161.252.636.- Ft - 36,
02% - kiadást, és 151.222.087.- Ft - 74,32% - bevételt teljesített.
Ezen belül a Polgármesteri Hivatal kiadásait 42,74%-ra, a bevé-
teleit 42,79%-ra, a Mézeskalács Óvoda a kiadásait 44,33%-ra a
bevételeit pedig 46,03%-ra teljesítette. 

A képviselõk elfogadták a Mézeskalács Óvoda 2017/2018.
nevelési évére vonatkozó munkatervet. A munkaterv tartal-
mazza a személyi feltételeket, csoportbeosztásokat, a pedagó-
giai folyamatok (tervezés, megvalósítás, ellenõrzés, értékelés),
a személyiség és közösségfejlesztés, a belsõ kapcsolatok,
együttmûködés, külsõ kapcsolatok, a pedagógiai munka feltét-
eleinek leírását és az éves programtervet.

A településrendezési terv 5. számú módosításával kapcsolat-
ban jóváhagyta a testület a véleményezési eljárás keretében az
államigazgatási szervek és a szomszédos önkormányzatoktól
beérkezett véleményeket, javaslatokat.

A képviselõ-testület a Tengelici Települési Értéktár és a Ten-
gelici Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról döntött,
melyre a magyar nemzeti értékekrõl és hungarikumokról szó-
ló törvény ad lehetõséget. A bizottság tagjai: Farkas Dénes, Far-
kas Zsuzsanna Katalin, Tóthné Csapó Sára, Hunyadi István, va-
lamint Tóth Ferenc. A Települési Értéktár Bizottság feladata
azonosítani a településen fellelhetõ és a bárki által írásban ja-
vasolt települési értékeket, azokat összesíteni és rendszerezni,
létrehozni a települési értéktárat, és nyilvántartás céljából
megküldeni azt a Megyei Értéktár Bizottság részére. 

A készülõ településfejlesztési koncepcióban a település átfo-
gó fejlesztését szolgáló célok meghatározásával, a településké-
pi arculati kézikönyv, a településképi rendelet, valamint a köz-
ség helyi védelem alatt álló építészeti örökségének leltárával
kapcsolatban elõzetes egyeztetés történt a településrendezési
eszközök tervezõje és a képviselõk között. 

Az egyebek napirenden belül visszavonásra került az a tes-
tületi határozat, amely Apró Orsolya óvónõ kinevezésének
meghosszabbításáról döntött, mivel a közalkalmazott másik
településen vállalt munkát.

Elfogadták a képviselõk a Tamási Tankerületi Központtal az
általános iskola épületére vonatkozó vagyonkezelési szerzõ-
dést, az iskolabusz szolgáltatásra vonatkozó szerzõdést, vala-
mint a Sportcsarnok és a Faluház használatára vonatkozó meg-
állapodást.

Zárt ülésen került sor Székely Aranka óvodapedagógus
2017. szeptember 14-tõl 2018. augusztus 31-ig történõ közal-
kalmazotti kinevezésére, valamint itt született döntés arról is,
hogy két kérelmezõ részesülhet az önkormányzattól - egyen-
ként 200.000.- Ft összegû - elsõ lakáshoz jutók támo-
gatásában..


