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Paks térségében a TEIT 13 településén
végezte közvéleménykutatását a Radio-
aktív Hulladékokat Kezelõ Közhansznú
Nonprofit Kft. (RHK). Tengelicen 43
személy véleményére voltak kíváncsiak
a kérdezõ biztosok a Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolója (KKÁT) tevékenysé-
gét illetõen. Többek között olyan kér-
désekben kellett állást foglalni, mint „Ön
milyen mértékben fogadja el a KKÁT
mûködését?” 
A közvéleménykutatásról készült jelen-
tést és a válaszokat megtekinthetik a Pol-
gármesteri Hivatalban és július végétõl
Tengelic Honlapján.

Polgármesteri Hivatal

Civil Nap  RHK közvéleménykutatás  Falunap Tengelic-Szõlõhegyen  Alkotói pályázat

A 3T Civil Szervezet által a Faluházba
szervezett I. Civil Napi rendezvény célja
volt, hogy bemutatkozási lehetõséget biz-
tosítson a településen mûködõ civil szer-
vezeteknek, tevékenységüket megismertessék egymással és a te-
lepülési lakosokkal.

Mivel mûködésünk és tevékenységünk szempontjából fon-
tosnak tartjuk, hogy a szomszédos településen mûködõ civil
szervezeteket is megismerjük, meghívtuk a rendezvényre a
Medinai Helytörténeti és Hagyományõrzõ Egyesületet is.

A nap megnyitásaként Gáncs István polgármester úr mon-
dott beszédet, majd Benke Béla, a Szedresi Sziget Egyesület El-
nöke tartott szakmai elõadást.

A délelõtt folyamán sokszínû színpadi produkcióval szerez-
tek vidám perceket az érdeklõdõknek a fellépõ szervezetek. A
civil napra fõzõversenyt is hirdettünk, melyen 7 civil szerve-
zet vett részt. Az ételek elkészítése után a hozzáértõ zsûri –
Jilling Tibor, Pámer László, Gáncs Ist-
ván - kihirdette az eredményt, amely
szerint III. helyezést ért el a Tengelici
Borostyán Nyugdíjas Egyesület ve-
gyes pörköltje, II. helyezett lett a Ten-
gelic Szõlõhegyért Egyesület paprikás
krumplija és I. helyen végzett a Ten-
gelici Sportegyesület töltött káposztá-
ja. Az ételek elkészítéséig Kászpári
Károly által a Faluház kemencéjében
megsütött kenyérbõl és pizzából kós-
tolhattak a résztvevõk.  

A rendezvény ideje alatt szintén 7
szervezet mutatkozott be, népszerû-
síthette tevékenységét a kiállító pavi-
lonokban. A pavilonok többsége látvá-
nyos és informatív volt, változatos öt-
leteket és kivitelezési módokat láthat-
tak az érdeklõdõk. Emellett a helyi
termelõk és kézmûves alkotók kiállí-
tását lehetett megtekinteni.

A szürke, esõs idõjárás ellenére a ren-
dezvény jó hangulatban zajlott, és sikeres
is volt, hiszen több mint 100 fõ vett részt
az eseményen. 

Részt vevõ szervezetek:
- Tengelici Borostyán Nyugdíjas Egyesület
- Tengelic Szõlõhegyért Egyesület
- Medinai Helytörténeti és Hagyományõrzõ Egyesület
- Tengelic Szõlõhegyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége
- Tengelici gitárosok
- Virágszálak és Tengelici citerások
- Tengelice Néptánccsoport
- Tengelici Polgárõr-és Önkéntes Tûzoltó Egyesület
- Települési Értéktár Bizottság
- Tengelici Sportegyesület
Ezúton mondunk köszönetet a közremûködõknek, támoga-

tóknak. 3T Civil Szervezet

I. Civil Nap

Elballagtak nyolcadikosaink
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Iskolai hírek - 2018. június

A június közepére esõ szombat isko-
lánkban mindig a ballagást és tanévzá-
rót jelenti. Mindig ugyanazt és mégis
mást. Elõzõ nap szerenádra megyünk,
az ünnepélyesség érdekében nyakunk-
ba nyakkendõt kötünk, tarisznyát ve-
tünk a hátunkra és virágot hozunk.
Ugyanúgy járjuk végig az alma mater
termeit, ugyanazokat a dalokat fújjuk,
ugyanazon liturgia szerint zajlik az ese-
mény. Mindig ugyanúgy, egy különb-
séggel, a fõszereplõk mindig mások.

Részletek az igazgatói beszédbõl:

Kedves ballagó diákjaink!
Végignézve a 2010-es évnyitó képeit, nem beszélve a baba-

tablótokról, borzalmasan megváltoztatok! A menzareform
mellékhatása tán, de mellettetek állva meglepõen nagynak tûn-
tök. Úgy fest, immáron nekem kell felnéznem rátok. Nem is
beszélve arról, hogy eljárt felettetek az idõ!? Már 14-15 vagy
több is vagytok?! Nem túl meggyõzõ, de többen bólogatnak.
Eszerint, megállapítom, hogy ti „csúnyán” megöregedtetek!

A foci vb lázában ég a világ, így hát talán helyén való, amit
mondok.

Kicsit úgy érezzük magunkat mi nevelõk, akik több éve
gyötrünk benneteket, mint az az edzõ, aki élete nagy meccsé-
re készíti fel a csapatát és az öltözõben az utolsó utasításokat
adja játékosainak. Aztán sípol a bíró, elkezdõdik a játék és töb-
bet már nem tehet a sikerért, mint hogy szurkol. Az utolsó tak-
tikai tanácsainkat halljátok a mai napon, aztán megszólal a síp
és a többi már a pályán, az életben rajtatok múlik. Mi a pálya
szélén állva, nektek szurkolunk és nem a bírót fogjuk szidni, ha
nem tartjátok be a játékszabályokat.

Kedves Anyukák, Apukák! Nagyszülõk!
A tudásnak korunkban – s ez bizonyított tény – az iskola

csak töredékét adja. Tudása több mint kétharmadát nem az is-
kolában szedi össze a mai diák. Mégis, az itt megszerzett egy-
harmadnak döntõ jelentõsége van. Köszönöm, hogy bízva
bennünk, gyermekük nálunk fejezte be az általános iskolát és
reméljük az itt kapott tudás, kitartással, szorgalommal párosul-
va a legjobb reményeket igazolja vissza. Jellemzésképpen né-
hány adatot hadd mondjak a beiskolázásuk sikerérõl:

Az osztály valamennyi tagját az elsõ
helyen megjelölt iskolába vették fel. Az
osztály 76%-a érettségit adó középiskolá-
ban folytathatja tanulmányait.

A tengelici iskola legutóbbi korszaká-
nak két meghatározó pedagógus szemé-
lyiségétõl is búcsúztunk, akik a tanév vé-
gén nyugdíjba vonulnak. Elég a nevüket
kiejteni: Márta néni, Kati néni és sereg-
nyi tanítvány tudja sorolni a hozzájuk
kötõdõ emlékeket. A pedagógusként
megélt elsõ tanévnyitójuk s az idei tan-
évzáró között 40 évnyi Tengelicen eltöl-
tött pályafutás emléke köszön vissza.

Horváth Józsefné tanító lételeme a ta-
nítás mellett a vers és a színjátszás volt.
Iskolánk máig legrangosabb gyermek-
színjátszói elismerését szerezte tanítvá-
nyaival. Nebulóiból alsós osztályfõnök-
ként lelkesedésével mindig sikerült ki-
hoznia a maximumot. Az intézményve-
zetésben az alsós munkaközösség vezetõjeként segítette az is-
kola életének megszervezését, fejlesztését, számtalan kolléga a
mentoraként is tisztelheti.

Vetró Katalin kiváló felkészültségû pedagógus, akinek a
munkáját a tudatosság, következetesség és a tanulók feltétlen
tisztelete jellemezte. Empatikus személyiségével megszámlál-

hatatlan diákot nevelt felsõs osztályfõnökként, magyartanár-
ként az igaz emberségre, az értékeink megbecsülésére, elve-
ink melletti kitartásra.

Náluknál jobban senki sem ismerheti e pálya szépségét,
örömét, bánatát, küzdelmes megoldásait - mindazt, amit ez az
egyetlen szó rejt: pedagógus. Igen, PEDAGÓGUSOK õk, csupa
nagybetûvel.

Valamennyiünk nevében köszönöm a tengelici iskoláért
végzett lelkiismeretes, példamutató munkát és tartalmas nyug-
díjas éveket, nagyon jó egészséget kívánunk!

A tanévzáró egyben éves munkánk mérlege, a számadás ide-
je is. A 2017-2018-as tanévet 106 tanulóval 6 önálló, egy 1.+2.
évfolyamú összevont tanulócsoporttal, 15 pedagógus kollégá-
val zártuk. Nem volt könnyû idén sem az iskolatáska. Nyolc és
fél ezret meghaladó órát tartottunk, mely még kimondva is
sok.

Büszkék vagyunk arra, hogy tartani tudtuk a jó (4,1-es) ta-
nulmányi átlagot és tizenhárom tanulónak színötös bizonyít-
ványa lett. Ugyanakkor öt tanuló nem tudta teljesíteni a köve-
telményeket. Az igazolatlan hiányzások száma jelentõsen csök-
kent, de változatlanul magas maradt a hiányzási ráta, mely töb-
beknél az alulteljesítés legfõbb okozója.

Tanév elején négy új kollégával egészültünk ki, akik ötleteik-
kel új lendületet hoztak és hasznos tagjai lettek kollektívánk-
nak. Gombos Ferencné személyében megnyugtató, stabil ala-
pokra került a matematikatanítás.

Az intézményi önértékelést követõ tanfelügyeleti ellenõrzés
új próbatételt jelentett, melynek megállapításai a színvonalas
nevelõ-oktatómunkát igazolták vissza.

Az idei tanév a versenyek éve volt. Soha ennyi intézményen
kívüli versenyen nem vettek még részt iskolánk tanulói, átlago-
san minden tanulóra legalább hat verseny jutott. Az elért dobo-
gós helyezések, sikeres alkotói pályázatok – melyekrõl havon-
ta adtunk hírt a Hírmondó olvasóinak - bizonyítják, hogy isko-
lánkban eredményes tehetséggondozás zajlik.

A sikerek záloga volt az is, hogy önkormányzatunk számos
versenyhez ingyenesen biztosított jármûvet, melyet ezúton is
köszönünk.

A tanévzárón kiemelkedõ
tanulmányi, valamint sport-
teljesítményét jutalmazva,
alapítványunk elnöke, Bali
Józsefné három tanulónak
adott át különleges elisme-
rést.

Füller Borsika (a kép bal
szélén) 4. osztályos tanuló
kapta az „Év tanulója” címet,
Major Zalán „8. osztályos kü-
löndíjban” részesült, míg Séta Míra 4. osztályos tanuló az „Év
sportolója” címet vehette át.

Megköszönve a szülõknek a tanévi közös együttmunkálko-
dást, kívánok gyermeküknek, családjuknak tartalmas szün-
idõt, szép nyarat! Találkozzunk újra szeptember 3-án (hétfõn),
az elsõ tanítási napon!

Szijártó József tagintézmény-vezetõ

„Üres a fészek, nincs lakója már.”
Egy közösség ereje abban van, hogy tiszteli és ápolja a hagyományait
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POLGÁRÕREINK A VELENCEI TÓNÁL

A tengelici polgárõrök egy országos rendezvényen vettek részt
június 2-án a Velencei-tónál, ahol kerékpárral tekerték körbe
a tavat 5 fõs csapatukkal, ezzel hívva fel a figyelmet a bizton-
ságos kerékpáros közlekedésre.
Köszönet az Önkormányzatnak a kisbuszért!

Balogh József: Nyár 

Nyár kacsint be az ablakon
egy tikkadtságos hajnalon,
fénye a redõnyt törve át
magával füröszt hûs szobát.

Paplant ébreszt és takarót,
lajháros-lusta ágylakót,
tarisznyájában új virág,
- nem kap a szirma hõgutát -,

s van benne friss vakáció,
egy tópartra szánt rádió,
fecskék cikázó röpte száz,
veríték-lázas kerti ház…

A dinnye tõle cukrosul,
nevet a Nap rá huncutul,
izzad az erdõ, fû, a rét,
patak párolog, és az ég
szinte önmagát fényli szét.

Vihar, ha orvul mennydörög:
kugliznak fönn az ördögök,
fürge felhõ száll, dús-esõs,
lenn fû között idõz az õz,
hisz’ messzi még az õsz, a csõsz.

TTOOVVÁÁBBBBRRAA IISS VVÁÁRRJJUUKK 
AA BBEEFFOOGGAADDÓÓ CCSSAALLÁÁDDOOKK 

JJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSSÉÉTT!!
Testvértelepülésünkrõl, a kárpátaljai Szõ-
lõsgyuláról érkezõ 14 gyermek (10-14 éve-
sek) számára keresünk „befogadó” csalá-
dokat

2018. július 16-21-ig.
a minél közvetlenebb kapcsolatépítés re-
ményében. Csak szállást és reggelit kell
biztosítani!
Várjuk a befogadó családok jelentkezését
a Faluházban. Telefon: 30/996-4130

TTOOVVÁÁBBBBRRAA IISS VVÁÁRRJJUUKK 
AA BBEEFFOOGGAADDÓÓ CCSSAALLÁÁDDOOKK 

JJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSSÉÉTT!!
Testvértelepülésünkrõl, a kárpátaljai Szõ-
lõsgyuláról érkezõ 14 gyermek (10-14 éve-
sek) számára keresünk „befogadó” csalá-
dokat

2018. július 16-21-ig.
a minél közvetlenebb kapcsolatépítés re-
ményében. Csak szállást és reggelit kell
biztosítani!
Várjuk a befogadó családok jelentkezését
a Faluházban. Telefon: 30/996-4130

Móri Fanni alkotása

Kácsor Emília alkotása
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS
ÖSSZEFOGLALÓ

ORVOSI
RENDELÕ

A nyári szünet elõtti utolsó rendes testületi ülését június 26-án
tartotta a képviselõ-testület. Az ülésen 12 napirendi pontot tár-
gyaltak meg a képviselõk, melynek során 1 önkormányzati ren-
deletet alkottak és 15 határozatot fogadtak el.
Megalkotta a testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésé-
rõl szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendele-
tet. A módosítás következtében a költségvetés fõösszegei
1.351.717 Ft.-tal emelkedtek 411.695.176.- Ft-ra. 
Elfogadták a képviselõk a Tengelici Települési Értéktár Bizott-
ság 2018. évi I. félévi tevékenységérõl szóló beszámolóját. A be-
számoló szerint a bizottság az év települési értékének a pókban-
gót választotta, így az év során a közintézmények és a civil szer-
vezetek programjaiban is valamilyen formában megjelenik
majd a növény megismertetése. Márc.15-én megemlékezésen
vettek részt a tagok a Csapó sírkertben, illetve megtörtént a Csa-
pó sírkert rendbetétele is. A bizottság részt vett a helyi civil na-
pon is ahol tájékoztató anyaggal igyekeztek megismertetni az
érdeklõdõkkel a bizottság tevékenységét. A félév során bíráltak
el települési értékre javasolt kérelmet is.
A szociális bizottság minden évben beszámol a képviselõ-testü-
letnek az átruházott hatáskörben végzett tevékenységérõl, dön-
téseirõl. A jelenlegi beszámoló szerint a bizottság az elmúlt egy
év során 261 db határozatot fogadott el. A legtöbb határozat a
beérkezõ támogatási kérelmek elbírálásáról szólt, de a bizottság
tagjai önkormányzati rendelet-tervezet és testület elé kerülõ be-
számoló véleményezésével kapcsolatos döntéseket is hozott, va-
lamint a szociális célú tûzifa pályázaton való részvételrõl is dön-
tött. A beszámolót a testület jóváhagyta. Határozattal elfogadás-
ra került a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megálla-
podásának módosítása és a Szekszárd és Környéke Szociális Alap-
szolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás mûködésének 2017.
évi elszámolása is. Az alapszolgáltatási társuláshoz az önkormány-
zat a házi segítségnyújtás szolgáltatással kapcsolódik.
A képviselõ-testület arról határozott, hogy 2019.évtõl a házi se-
gítségnyújtás és jelzõrendszeres házi segítségnyújtás szolgálta-
tást a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás útján kívánja ellátni,
ezért úgy döntött, hogy 2018. december 31. napjával kilép a
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosí-
tott Ellátási Társulásból.
A testület ezt követõen elfogadta a Mezõföldvíz Regionális
Víziközmû Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló éves jelentést és
mérlegbeszámolót.
A tengelici önkormányzat 208/10000 rész tulajdoni hányaddal
rendelkezik egy dombóvári osztatlan közös tulajdonban lévõ in-
gatlanban, mely tulajdonrészt szeretné eladni a dombóvári ön-
kormányzatnak. Errõl is döntöttek a képviselõk. 
Az egyebek napirendi pontban az alábbi határozatok születtek:
a testület nem tudja támogatni a Tolna Megyei Polgárõr Szerve-
zetek Szövetsége által megrendezendõ találkozót, támogatja a
települési értéktár bizottság által kiadandó Tengelic történetét
megjelenítõ Tengelici Füzeteket, valamint egy évvel meghosz-
szabbítja Sebestyén Beatrix Krisztina közalkalmazott szolgála-
ti lakásra vonatkozó lakásbérleti szerzõdését.
A nyílt ülés végén Polgármester Úr tájékoztatta a képviselõket
az RHK Kft által készített közvélemény kutatás eredményérõl,
valamint a TEIT mûködésérõl.
A pályázó kérésére zárt ülésen tárgyalták a képviselõk a Mézes-
kalács Óvoda intézményvezetõi beosztásra érkezett pályázat el-
bírálását. A pályázatot Székely Aranka óvodapedagógus adta be,
aki minden szempontból megfelelt a pályázati feltételeknek.
Így a képviselõ-testület Székely Aranka közalkalmazottat bízza
meg 2018. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig a Mé-
zeskalács Óvoda magasabb vezetõi beosztásának ellátásával. Az
óvodában határozott idõben foglalkoztatott 3 fõ dajka kineve-
zésének 1 évvel történõ meghosszabbításáról is zárt ülésen
döntött a testület. 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

minden csütörtök 17 óra:
Az Alkotó-mûhely foglalkozása.

Júliusi pprogramok:

július 16-21.: Testvértelepülésünk,
Szõlõsgyula gyermekeinek tábora

Augusztusi eelõzetes:

augusztus 4.: – Játéknap
augusztus 6-24.: - Önkormányza-
ti napközis tábor tengelici gyere-
keknek
augusztus 31.: - Kastélykoncert -
Balázs Fecó
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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, Rákóczi u. 8.

szám alatti rendelõben.
Rendelési idõ:

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: 

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, TTolnai uu. 22. ssz.

(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).

ÜGYVÉDI
FOGADÓÓRA

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

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

A szelektív papír, fém,
mûanyag hulladékelszál-
lítás idõpontjai a Tenge-
lici Hírmondó februári
számában a betétlapon
található menetrend se-
gítségével követhetõk.


