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TARTALOMBÓL:

Madarak és Fák Napja programelõzetes ❖ Március 15-i ünnepségek ❖ Helyreigazítás

IDO"BEN SZÓLUNK…
A 2018-as év települési
értéke a pókbangó
A 3T Civil Szervezet
a Madarak Fák Napján
túrát szervez
a Pókbangós Bárányi-réthez
kicsiknek és nagyoknak,

2018. május 12-én.

P ro g ra m o k :
Tó t h Fe re n c e l õ a d á s a a p ó k b a n g ó ró l
A Pa k s i C e l õ ke Í j á s z S p o r te g ye s ü l et
í j á s z b e m u t a tó j a
J á t é ko s fe l a d a to k g ye re ke k n e k
A k i s z e r e t n e r é s z t ve n n i , a z t v á r j u k
r e g g e l 9 ó ra ko r a Fa l u h á z e l õ t t .
Vi s s z a é rke z é s vá rh a tó a n 13 ó ra ko r.

Kányádi Sándor:
Április hónapja
Bolondos egy hónap
április hónapja,
hol kalap a fején,
hol bárányb"or sapka.
Hiába próbálnád
kilesni a kedvét,
túljár az eszeden,
mire észrevennéd.
Köpenyegbe burkol,
ingujjra vetk"oztet:
mutatja a tavaszt
hol nyárnak, hol "osznek.
Búsnak teszi magát,
szeme könnyben ázik,
mindegyre lehunyja
s"u r"u szempilláit.
Aztán gondol egyet,
fülig fut a szája,
s ránevet a fényben
hunyorgó világra.

Iskolai hírek - 2018. március
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS MÁRCIUS 15. 170. ÉVFORDULÓJÁN
Az ünnepség a faluközponton lévõ emlékligetben kezdõdött, ahol a legifjabb
generáció tagjai, az
óvodások szerepeltek
és elhelyezték az emlékezés koszorúját.
(folytatás a 2. oldalon)
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Iskolai hírek - 2018. március

(folytatás az 1. oldalról)
Az ünnepi megemlékezés a citera szakkör és az iskolás kórus
mûsorával vette kezdetét. A 6. osztályosok idézték meg a Faluház közönségének a forradalom eseményeit és hõseit.
Ünnepi mûsorukat többször szakította meg a nézõk tapsa, emlékezetes, szívhez és lélekhez szóló produkciójuk elismeréseként. Felkészítõjük Budaváriné Balogh Boglárka osztályfõnök volt.

Az ünnepség végén az utóbbi hónap megyei sportversenyeinek
gyõztesei és a Cinegemadár Népzenei verseny helyezettei részesültek elismerésben, vehettek át számtalan igazgatói dicséretet.
Március 10-én, ragyogó
időben bonyolítottuk
iskolánk tavaszi egészségés sportnapját, melynek
keretében március 15-hez
kapcsolódó futóversenyünkön tanulóink a
távolság mellett nem
kisebb ellenséggel, mint a
tavaszi fáradtsággal is
megküzdöttek.

Fergeteges siker
a Tolna Megyei
Cinegemadár Népzenei
Versenyen
A Kovács Anikó, Varga-Kovács Rebeka és Orsós
Tímea alkotta „Virágszálak” trió tagjai egyéniben
is "bearanyozódtak"

A felső tagozatos citerások: Lusinszki
Friderika, Lusinszki Fruzsina és Patai
Lilla arany minősítést szereztek.

A fellépők legnépesebb csoportja volt az alsós citerásokkal kiegészült "Tengelici Zengő Kar", akik bronz
minősítéssel zárták a versenyt

A sikerhez hosszú út vezet, de csak
akkor válik valóra, ha a tehetséghez
szorgalom és alázat is párosul. Ezen
megállapítás jellemzõ Farkas Zsuzsanna és Szabó József tanítványaira, akik a hosszabb szünet
után a közelmúltban újra megrendezett megyei népzenei seregszemlén, Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központ színpadán
bizonyították kimagasló tudásukat.
A szakmai zsûri három egyéni, két
csoportos aranyminõsítéssel és egy
csoportos bronzminõsítéssel jutalmazta tanulóinkat. Az egyéni versenyzõk között kiemelkedõ eredményt ért el Orsós Tímea.

„ISKOLAKÓSTOLÓ” a beiratkozás elõtt
Hagyományos programunk keretében láttuk vendégül a leendõ elsõsöket és szüleiket, akik március 19-én délelõtt együtt tanulhattak az elsõsökkel és a negyedikesekkel. A szülõknek Szijártó József tagiskola vezetõ tartott intézményi tájékoztatót. S hogy
pontosan mi is történt, hogyan látta mindezt egy negyedikes diák, alábbiakban közzétesszük Móri Fanni gondolatait:
„Kedves leendõ iskolások! Szeretném elmondani mennyire ügyesen teljesítettetek a matematika órán és úgy vettem észre, hogy
velem együtt nagyon jól éreztétek magatokat. Remélem, mindig ilyen lelkesedéssel fogadjátok a rátok váró feladatokat! Kívánok nektek sok kitartást és
szorgalmat! Örülök, hogy részese lehettem ennek a szép
napnak.”
Az elsõsök beíratására április
12.-13. napján, 8-19 óra között az igazgatói irodába várjuk az érintett szülõket.

Szeretettel várunk benneteket! (közös fotó a negyedikesekkel)

Szijártó József
tagintézmény vezetõ
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MÁRCIUS 15-I ÜNNEPSÉG TENGELIC-SZÕLÕHEGYEN
A Tengelic- Szõlõhegyért Egyesület a település központjában levõ szobornál ünnepelte Nemzeti ünnepünket, március 15.-ét.
Egyesületünk minden házhoz eljuttatta meghívóját a du. 2-kor kezdõdõ ünnepségre és az azt követõ teázásra, beszélgetésre a
szépen felújított régi iskola épületébe. A nyugdíjasok szép számmal eljöttek, eleget
téve a szíves invitálásnak. Sajnos a lakosság többségét nem érdekelte az
esemény. Néhány ember kivételével
mindenki otthon maradt, pedig szívesen láttuk volna az idõsebb és a fiatalabb korosztályt is egy kis beszélgetésre az ünnepség után. Ez úton is
szerettünk volna megismerkedni a
mostanában beköltözött családokkal. Sajnáljuk, hogy nem használták
ki a lehetõséget. Reméljük, az ünnepségen megjelenteknek sikerült egy kellemes délutánt szereznünk.
Köszönjük, hogy jelenlétükkel megtiszteltek minket. (További képek Tengelic honlapján találhatók.)
Jakab Istvánné – Tengelic-Szõlõhegyért Egyesület

Hírek az evangélikus egyházközség házatájáról_2018 március
Az idei év az egyházban is a választások jegyében zajlik. Februárban az egyházkerület új püspököt, márciusban a gyülekezetek
új presbitériumot választottak. A mi közös képviselõ testületünknek 9 tengelici, 3 kölesdi és 1 pusztahencsei tagja van. A tisztségviselõknek sok erõt kívánunk feladatuk ellátásához.
A Tolna-Baranyai evangélikus lelkészek március 3-án Tengelicen tartották szokásos gyûlésüket. Ezen az alkalmon részt vett Gáncs Péter nyugdíjba vonuló püspök is, aki ebben a minõségben itt búcsúzott el az egyházmegye lelkészeitõl. A reggelirõl a Frissten Kft. gondoskodott, az ebédhez a halászlét Gáncs József presbiter
fõzte. Az asszonyok a felszolgálásban vettek részt. Mindenkinek köszönjük, amit
hozzátett az együttlét sikeréhez. A fénykép ezen az alkalmon készült.
Március 11-én megtartottuk a világimanapot, hol idén a suriname-i testvérek
életét és gondolatait ismerhettük meg. Az immár hagyományos alkalomnak ebben
az évben Pusztahencse adott otthont. Dalaival a Mécses csoport is színesítette az
együttlétet.
Március 15-én gyerekdélutánt tartottunk a gyülekezeti házban, ahol kicsik-nagyok egyaránt jól érezték magukat. Játék, éneklés, barkácsolás, bibliai történet szerepelt a programban.
Március 21-22-23-án gyülekezetünkbõl egy csoporttal részt vettünk Pakson a böjti evangelizációs sorozaton, ahol Szeverényi
János, országos missziói lelkész szolgált.
Március 25-én a konfirmáció során örömmel fogadtuk a gyülekezetbe Séta Esztert.
Füller Mihály evangélikus lelkész

IDÕBEN SZÓLUNK…

" NAPOT
PAKSON ÜNNEPELTÉK A NO
" LO
" HEGYI NYUGDÍJASOK
A TENGELIC-SZO

HELYREIGAZÍTÁS

A Települési Értéktár Bizottság a Tengelici Hírmondó márciusi számában közzétett felhívásában a Farkas Dénes „Tengelici
füzetek” sorozatban megjelenõ helytörténeti írás helyes címe: „Tengelic a II. Világháborúban”.
Farkas Zsuzsanna elnök
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ORVOSI
RENDELÕ

K ÉPVISELÕ-TESTÜLETI

ÜLÉS

ÖSSZEFOGLALÓ

CSALÁDORVOS

2018. március 13.

Drr. Döm
mötörr Zita
a

A márciusi képviselõ-testületi ülésen 10 napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselõk.
Napirend elõtt Gaál Zoltán a Mezõföldvíz Kft. fõmérnökség-vezetõje tájékoztatta a testületet a tengelici vízmû nyomásfokozó
beruházásáról.
A napirendi pontok közül elsõként az önkormányzat 2017. évi
költségvetésérõl szóló rendeletet módosította a képviselõ-testület, mely módosítást követõen a költségvetés fõösszegei
35.389.021.- Ft-tal emelkedtek.
Elfogadták a civil szervezeteknek nyújtott 2017. évi önkormányzati támogatások elszámolását, majd döntöttek a 2018. évi támogatási kérelmekrõl is. Az összesen 4.180.000.- Ft-ból 10 civil
szervezetet támogat az önkormányzat.
Megtárgyalták és elfogadták a képviselõk a 2018. évi közbeszerzési tervet. Az idei évben nem várható közbeszerzés hatálya alá
tartozó beszerzés. Meghatározásra került a Mézeskalács Óvoda
2018/2019. nevelési évre történõ beiratkozás idõpontja, mely
szerint 2018. április 24-tõl 2018. április 26-ig lehet a gyermekeket beíratni az óvodába.
A képviselõ-testület megválasztotta a 2018. április 8-án az országgyûlési képviselõk választásán mûködõ szavazatszámláló
bizottságok tagjait. Döntöttek az óvodavezetõi pályázatokat értékelõ szakértõi bizottság összetételérõl is. A bizottság tagjai:
Szijártó József tagintézmény vezetõ, Horváth Józsefné pedagógus, valamint Budaváriné Balogh Boglárka pedagógus.
Két egyesület helyiséghasználati megállapodásának módosításáról és a testvér-települési kapcsolattartásról fogadtak el határozatot a testület tagjai.
Az egyebek napirendi pontban a döntéshozók elsõként az óvodavezetõ által javasolt a Mézeskalács Óvoda 5 évre szóló Pedagógus Továbbképzési Programját fogadták el, majd döntöttek
az ASP pályázattal összefüggésben a mûködésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása beszerzési eljárás nyertesérõl. A
szabályzatok elkészítésére az E-SZOFTVERFEJLESZTÕ Kft. kapott felhatalmazást. Ezt követõen az ivóvíz közmûveket érintõ
döntéseket hoztak meg a képviselõk. Egyrészt a TengelicPusztahencse Vízmû Felsõtengelicet és Pusztahencsét ellátó
nyomásfokozó fejlesztésének tervezési munkáira bruttó
1.447.800.- Ft-nak, másrészt a víziközmû hálózaton 2017-ben elvégzett beruházási és rekonstrukciós munkákra bruttó
2.538.326.- Ft-nak a 2018. évi költségvetési tartalékból történõ
biztosításáról.
Végül egyetértettek a képviselõk azzal a javaslattal, hogy a DélBalatoni és Sióvölgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma Konzorciumi Tagi Tanácsába a Szekszárd és környéke hulladékgazdálkodási kistérség kistérségi képviseletére Ács Rezsõt,
Szekszárd polgármesterét, térségi képviselõ-helyettesnek
Appelshoffer Ágnest, Tolna polgármesterét bízzák meg határozatlan idõre.
Tolnai Lászlóné jegyzõ

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

ÜGYVÉDI FOGADÓÓRA
Dr. Horváth Tamás Miklós ügyvéd minden hónap elsõ és harmadik keddjén 13:00 – 17:30 óra között ügyvédi fogadóórát
tart a Polgármesteri Hivatalban.

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 Alkotó-mûhely foglalkozása.
Várunk minden érdeklõdõt!
Áprilisi programok:

április 12. - 17 óra.: Költészet
napi versfelolvasó.
Ezidõtájt óriás versplakátokkal találkozhatnak a falu több
pontján. Az idén versenyre is
invitáljuk a versszeretõ lakosokat. Részletek a plakátokon.
Júniusi elõzetes
június 02. - 15 óra: Gyermeknapi színházi elõadás

KÖZÉRDEKÛ
A szelektív hulladékelszállítás idõpontjai a
Tengelici Hírmondó februári számában a betétlapon található menetrend segítségével követhetõk.

2017. n ovember 8 -tt ól
Paks, T olnai u . 2 . s z.
(a volt konzervgyár területén,
a korábbi „Atomland” néven
ismert épületben)
Hétköznapokon: 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Munkaszüneti napokon és
ünnepnap: 8 órától másnap
reggel 8 óráig (24 órás ügyelet).
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