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TARTALOMBÓL:

1956-os megemlékezés ❖ Megalakult a Települési Értéktár Bizottság ❖ Nyugdíjas Világnap ❖ Libator

Megemlékezés
és emlékmûavatás
Esõben, viharos szélben rótták le tiszteletüket és gyújtották meg az
emlékezés mécseseit Tengelicen az 1956. október 23-i forradalom
és szabadságharc eseményeire emlékezõk. Tekintettel a mostoha
idõjárásra, az ünnepi program a Polgármesteri Hivatal tanácstermében folytatódott. Gáncs István polgármester beszédét követõen
a Tengelici Általános Iskola nyolcadikosainak elõadása (betanítójuk
Szabó Anett Laura osztályfõnök) idézte fel a 61 évvel ezelõtti sorsfordító történéseket.
Ez alkalommal került sor községünk új 1956-os emlékmûvének
átadására is, amely ezentúl méltó színhelye lesz a mindenkori ünnepi megemlékezéseknek. Az eseményt Illés József, az emlékmû tervezõje és Csontos Zoltán kivitelezõ is megtisztelték jelenlétükkel.
Néhány gondolat Gáncs István polgármester beszédébõl:
„Tisztelt ünneplõ közönség!
1956 több volt, mint forradalom, mert nem felborította, hanem
helyreállította a rendet, nem kizökkentette az idõt, hanem éppen
visszazökkentette eredeti járásába.
1956 eseményei – bár sokan csak Budapestre gondolnak a forradalom kapcsán, de az egész országot megmozgatták. ’56 így nemcsak a fõváros, de a vidék forradalma is volt. Így településünk is részese volt a forradalom vidéki hangulatának.
1956 a szabadság ünnepe: 12 nap leforgása alatt a szabadság erejével a diktatúrát egy csapásra mûködõ, többpárti demokrácia váltotta fel.
Az emlékezés kötelesség. Az örökösök felelõssége. Mert a történelem természete ilyen: örökséget hagy, felelõsséget rak a késõi nemzedék vállára. …
Az ünnep tehát nem más, mint a múltunk által ránk ruházott felelõsség vállalása…
Azért jöttünk ma össze, hogy egy új helyszínen a múltban történt
eseményeknek, a szabadságnak méltó emlékmûvet állítsunk és avassunk egyben, azok tiszteletére, akik saját életüket áldozták egy szebb,
szabadabb jövõ reményében. Tudjuk, 1956 soha el nem évülõ felelõsséget rakott a vállunkra: nekünk, a szabad Magyarország polgárainak, nagyobb gonddal és tisztább lélekkel kell õrködnünk nemzeti létünk méltósága fölött. Különösen felerõsödik ez az érzés a mostani
világ- és Európa-kép átalakulását illetõen. Magyarságunk védelme
nem a sokak által hangoztatott magyarkodás védelme, akik hazug
módon könnyen áruba bocsátanák e nemzet véres verejtékkel, áldozatok árán kivívott tisztességét, méltóságát, holmi önös érdekek megszerzését remélve. Nem véletlenül mondják: emberemlékezet óta mindig is a halottak tisztelete volt a jelen és a jövõ alapja. Mert ez a tisztelet megtiltja az örökségünk önkényes kezelését, arra kényszeríti az
élõket, hogy az örökül hagyók által jóváhagyott célokat kövessék.”

MEGALALKULT A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
Szeptember elején 5 taggal (Farkas Dénes,
Tóthné Csapó Sára, Hunyadi István, Tóth
Ferenc, Farkas Zsuzsanna) Tengelicen is
megalakult a Települési Értéktár Bizottság.
Ez a szervezeti forma az alapja annak az országos értékvédõ, értékmentõ rendszernek, munkának, mely csúcsa a Hungarikum
Bizottság, ami a Hungarikumok Gyûjteményéért felelõs.
A Települési Értéktárba bárki javasolhat helyi értéket (kulturális örökség,
egészség és életmód, agrár-élelmiszergaz-

daság, turizmus és vendéglátás, épített
környezet, ipari és mûszaki megoldások,
természeti környezet, sport kategóriában) ehhez csak egy nyomtatványt kell kitöltenie, amit a bizottságtól kaphat, a
www.tengelic.hu/telepulesi-ertektar
weboldalról letölthet vagy a Polgármesteri
Hivatalban juthat hozzá. Ezt követõen a
Települési Értéktár Bizottság dönti el, bekerül-e a Települési Értéktárba a javasolt
érték, illetve felterjeszti-e a Megyei Értéktárba. Települési Értéktár e-mail címe:
tengelici.ertektar@gmail.com

A Települési Értéktár 2017. november
15-én (szerdán) 17 órakor a faluházban
nyilvános fórumon - a tengelici népfõiskola programsorozatában- mutatkozik be,
melyen tájékoztatást ad a helyi értékmentés eddigi munkájáról, a terveirõl és a helyi lakosok értékmentõ munkájának módjáról.
Mindenkire számítunk, akinek fontos,
hogy a helyi értékeink fennmaradjanak
és, hogy váljanak ismertté országosan is!
Farkas Zsuzsanna (elnök)
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ISKOLAI HÍREK - 2017. október
Hármas siker a Regélo
" Népmesemondó
Versenyen a paksi Pákolitz István
Városi Könyvtárban

A tanév kezdetén rögtön egy örömhírrõl is beszámolhatunk. A Paksi Rendõrkapitányság által meghirdetett rajzpályázaton a négy díjazottból kettõ is a tengelici iskola
diákja volt. A kapitányság fennhatósága alá tartozó iskolai gyalogátkelõknél kiegészítõ "figyelemfelhívó" táblaként ott fog díszelegni Séta Mira és Tóth Alíz negyedikes
diákok rajza. Gratulálunk felkészítõjüknek, Horváth
Józsefnének is!

Huszonegyedik alkalommal rendezte meg a Városi Könyvtár
a Regélõ Népmesemondó Versenyt általános iskolásoknak. A
rendezvény idõpontját a népmese napjához, október 2-hoz
igazították.
A könyvtár vezetõje elmondta, hogy huszonkilencen jelentkeztek a megmérettetésre, nem csak a paksi iskolákból,
hanem Dunaszentgyörgyrõl, Dunaföldvárról, Gerjenbõl és Tengelicrõl is.
A versenyzõk között 4 arany-, 7 ezüst-, és 4 bronzminõsítést osztott ki a zsûri, de
voltak különdíjas és közönségdíjas
produkciók is, 11 diák mesemondását pedig emléklappal jutalmazták.
A gyerekek szavazhattak a nekik legjobban tetszõ produkcióra, így közönségdíjakat is kiosztottak a rendezvény végén.
A képen balról jobbra: Arany minõsítést ért el Tóth Alíz, ezüst minõsítést kapott Füller Borsika és VargaKovács Rebeka, akik valamennyien
iskolánk negyedikes tanulói.
Füller Borsika elnyerte a közönségdíjat is. Felkészítõjük: Horváth
Józsefné volt.

Változatos, élményteli projektnap szeptember 29-én
A Magyar Diáksport Szövetség felhívására hetedik éve veszünk
részt az országos eseményekben a sport által az összetartozást
erõsítve, mindig újabb és újabb kihívás elé állítjuk a tanulókat.

2017 méter futás, futóverseny a „sztrádán”: Új helyszínen, az aszfaltozott, felújított Óvoda, Bezerédj és Munkácsy utcák által bezárt kört kellett teljesíteni a tanulóknak.

A diáksport-napról kisfilm is készült, mely kollégánk, Ambrus
László munkáját dicséri. Az alábbi linken ajánljuk olvasóink figyelmébe:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=XeyOhJk9-nM
Külön köszönjük Kremzner Zoltánnak és Patainé Simon Szilviának az akadálypályához biztosított kellékeket.
A szokottnál is több kerékpár gyülekezett az iskolaudvarban, hiszen a délutáni közlekedésbiztonsági program középpontjában
a kerekpáros közlekedés állt. A kerékpáros ügyességi pálya teljesítése, az elsõsegélynyújtás és a KRESZ szabályainak megismerése, gyakorlása mellett vérnyomásmérés, fegyverbemutató, és
lovaglás tette izgalmassá a programot.

Örömteli, hogy mindig találunk szülõket, önkormányzati dolgozókat, akikkel kiegészülve megvolt az idei tanév elsõ tanár-diákfoci összecsapása.

Köszönjük Guld Lászlónak és a Paksi Rendõrkapitányság munkatársainak, a helyi polgárõrség tagjainak, Pallóné Király Erika
védõnõnek és a helyi Vöröskereszt képviseletében Nagyné
Bencze Évának a közremûködését.

A legnagyobb sikere az akadályokkal nehezített, teletûzdelt
„brutál-futás”-nak volt. Misem jelzi ezt jobban, minthogy a katonai kiképzésnek is becsületére váló akadálypályából a többség repetázott; futva, kúszva, csúszva, mászva és egyensúlyozva kétszer is teljesítette a távot.

A hagyományos Mazsolaavatón, iskolánk diákjai elõtt tettük
próbára az elsõsöket és szüleiket.
Szijártó József tagiskola vezetõ
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ÜNNEPSÉGEK A NYUGDÍJAS
VILÁGNAP ALKALMÁBÓL
TENGELICEN…

Újra elkezdõdött a tanév. Szeptember
2-án egy kellemes és tartalmas délutánt
töltöttünk együtt – hittanosok, szülõk
és segítõk – ahol a ránk váró feladatokra igével, játékkal, énekléssel hangolódtunk. Szeptember 10-én tanévnyitó
istentiszteletet tartottunk és újra indult
az igehirdetés ideje alatt a gyerekalkalom is.
A reformáció 500. évfordulójának
alkalmából a paksi könyvtár elõadássorozatot indított, ennek keretében
szeptember 18-án dr. Korányi András
egyháztörténész Lutherrõl tartott
prezentációját gyülekezetünk egy kisebb csoportja is lelkesen hallgatta
meg.
Szeptember 24-én a pálfai evangélikus gyülekezet ünnepelte meg
a sikeres templomfelújítást. Közösségünk osztozott örömükben és élt
a testvéri találkozás lehetõségével.
Október 7-én Kölesden a templomtetõ felújításáért adott hálát az
evangélikus közösség. Az istentiszteleten énekkel szolgált a tengelici
Mécses Csoport is.
Október 31-én a református testvérekkel közösen ünnepeltük az
egyház megújulását, és reméljük,
hogy ez a megújulás folytatódik a
mi életünkben is.
Füller Tímea

Csokonai Vitéz Mihály:
November

Tóth Aliz munkája

Hírek
az evangélikus
gyülekezet
háza tájáról

" LO
" HEGYEN
...ÉS TENGELIC-SZO

Eljött már november didergõ hónapja,
Hideg szele a fák ágait megcsapja.
Meghalva elhullnak a sárga levelek,
Játszadoznak vélek a kegyetlen szelek.
Az ajtónál álló télnek hideg zúzza
A zöld ligeteket s mezõket megnyúzza.
Hideg esõ csorog, csepeg egész éjjel,
A fázékony Auster havat is hány széjjel.
A borongós égnek sûrû felhõzése
Házba zárt szívünknek kedvetlenedése...

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

(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: (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)
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K ÉPVISELÕ-TESTÜLETI

ÜLÉS

ÖSSZEFOGLALÓ
2017. október 17.
A munkaterv szerinti soron következõ ülésen elõször a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évben eddig végzett tevékenységérõl szóló tájékoztatót tárgyalta meg és fogadta el a képviselõtestület, mely beszámolóhoz Sarkadi Ferenc kirendeltségvezetõ tett
szóban kiegészítést.
Elfogadásra került az önkormányzat 2017. évi költségvetésérõl szóló rendelet 2. módosítása, mely módosítással a költségvetés bevételi és kiadási fõszámai 28.698.399.- Ft-tal emelkedtek. A módosítás
szükségességét az állami támogatások változása és a képviselõ-testületi döntések indokolták.
Lezárult a településrendezési terv 5. számú módosításának eljárása. Az állami fõépítész végsõ szakmai véleményének megismerése
után a Településszerkezeti terv módosítása határozattal, a helyi építési szabályzat módosítása rendelettel került elfogadásra.
Sor került a polgármester beszámolójára az önkormányzati társulásokban (Szociális alapszolgáltatási társulás, TEIT, Paksi Kistérségi Társulás, Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás) általa végzett tevékenységrõl. A beszámolót a képviselõk elfogadták.
Egyhangúlag támogatta a testület a tengelici Általános Iskola felvételi körzetének tervezetét, mely szerint a felvételi körzet Tengelic
teljes közigazgatási területe.
Jóváhagyta a képviselõ-testület a Vertikál Nonprofit Zrt.-vel, meghatározott idõre kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés módosítását, mivel a szerzõdés hatálya lejárt, s azt újra meg
kellett hosszabbítani.
Megtárgyalták és döntöttek a képviselõk a Mezõföldvíz Kft. által készített, a tengelici víziközmû rendszerek 2018-2032-ig tartó idõszakára vonatkozó gördülõ fejlesztési tervekrõl
( felújítási, fejlesztési, beruházási tervek).
Az egyebek napirendi pontban határozat született a Tengelic kistérségi vízmû korszerûsítése, fejlesztése feladatainak elvégzése tárgyában. A korszerûsítés, fejlesztés szükségességét az indokolja,
hogy évek óta tapasztalható a településen a víznyomás csökkenése vagy idõszakonként a teljes vízhiány. Az önkormányzat kérelmére a Mezõföldvíz Kft. elkészítette a korszerûsítésre, fejlesztésre vonatkozó javaslatot és az elsõ ütemben megvalósuló a korszerûsítésre vonatkozó költségvetést, melyet a testület elfogadott. A jövõ évben pedig a felújítás munkáit végzi el a közszolgáltató.
Ezt követõen Polgármester Úr tájékoztatta a képviselõket a térfigyelõ kamerarendszer mûködésérõl, a következõ JETA pályázat benyújtására vonatkozóan arról, hogy a pályázat keretén belül a támogatásból mit szeretnénk megvalósítani.
Zárt ülésen döntés született arról, hogy a képviselõ-testület Tausz
Attilát és feleségét elsõ lakáshoz jutók támogatásában részesíti.

Tolnai Lászlóné jegyzõ
A Tengelici Általános Iskola az Állatok Világnapját
rajzpályázattal ünnepelte. A Diákönkormányzat valamennyi alkotást
benyújtó diákot jutalmazta, így a képen szereplő mű
alkotóit, Kovács
Lászlót és Kosztics
Szabolcsot is.

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
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!

minden csütörtök 17 óra:
Az Alkotómûhely foglalkozása.
Várunk minden érdeklõdõt!
Novemberi programok:
november 18.: Libator, Részletek a plakáton olvashatók.
Mézeskalácsház-készítõ pályázat.
Élõ adventi naptár.
Decemberi elõzetes:
december 1.: Süni zene a 0-3
éves gyerekek számára
december. 9.: Ünnepváró játszóház
december 14-16.: Karácsonyváró adventi napok
Az Ízõrzõ címû televíziós mûsor
Tengelicen készült felvétele 2017.
november 11-é
én 9 óra 15 perckor
látható a Duna TV-b
ben.

KÖZÉRDEKÛ

TEIT

Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás

A szelektív hulladékelszál lításban tapasztalt problé mák megoldása végett no v e m b e r 3 -á
án egyeztetõ
megbeszélésre került sor a
szolgáltató és a szolgálta tást igénybe vevõ önkor mányzatok között, mely nek eredményérõl követ kezõ számunkban tudunk
beszámolni.
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